Sopronhorpács község Önkormányzatának
8/2010 (XII.20.) rendelete
a temetıkrıl és a temetkezés helyi szabályairól.
Sopronhorpács községi Önkormányzata Képviselıtestülete (továbbiakban: Önkormányzat) a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, élve a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény
(továbbiakban: Tv.) 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel a Tv.
végrehajtásáról rendelkezı 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) szabályaira,
az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A jelen rendelet hatálya Sopronhorács község közigazgatási területén az önkormányzat
tulajdonában és kezelésében lévı 95 hrszú. temetıre terjed ki:
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt temetıre vonatkozó fenntartási és
üzemeltetési kötelezettségét saját maga látja el.
2. §
A temetı létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Tv. és a Vhr.
szabályait kell alkalmazni.
Temetési helyek kialakítása, létesítése.
3.§
(1) Az elhunytat a temetıben kell eltemetni, hamvasztásos temetés esetén a hamvak urnában
helyezhetık el.
(2) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetın belül koporsós temetési
helyen, urnasírban, kolumbáriumban (urnafülke) lehet elhelyezni
4. §
A temetési helyek méretei
(1)
Felnıtt sírhely
Felnıtt kettes sírhely
Gyermek sírhely
Urnasírhely
urnafülke kolumbárium

2,20 m hosszú
2,20 m hosszú
1,30 m hosszú
0,80 m hosszú
0,40 m hosszú

1,60 - 2,00 m mély
1,60 - 2,00 m mély
1,60 m mély
1,00 m mély
0,30 m mély

90 cm széles
180 c m széles
0,60 m széles
0,60 m széles
0,40 m széles

(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek kell lennie.
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(3) A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.
5.§
A temetési helyek feletti rendelkezési jog
(1) A síremlék felett rendelkezınek az tekinthetı, aki a használati díjat megfizette.
A
síremlék fenntartásáról , annak létesítıje (örököse) köteles gondoskodni.
(2) Ha a síremlék omlásától lehet tartani, az önkormányzat felszólítja a fenntartásra
kötelezettek bármelyikét, hogy gondoskodjanak a helyreállításról.
Ha a felhívás
eredménytelen marad, az önkormányzat
elrendelheti a síremlék eltávolítását.

(3)Mőemléki védettség esetén

a síremléket a temetı kijelölt részén kell újraállítani.

(4) Közvetlen veszély fennállása esetén a felhívás kötelezı. A felhívást – a temetési hely
megjelölésével – a temetı hirdetıtábláján és a parcella sarkán a veszély megszüntetéséig ki
kell függeszteni.
(5) A síremléket szilárd talajra kell építeni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb
területet. Magassága a járdaszigettıl maximun 2 m lehet.
6.§
(1) Az egyes temetési helyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért az elhunyt
hozzátartozójának, illetve eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni.
A díj mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2)Egy urnafülkébe maximum 2 urna helyezhetı el.
(3) Korporsós rátemetés ( mélytemetés) esetén a sírgödröt úgy kell mélyíteni, hogy a felülre
kerülı koporsó alja legalább 160 cm mélyre kerüljön.
(4)Egyes sírhely esetén az üzemeltetı engedélyével legfeljebb további egy elhunyt temethetı.
(5)Rátemetésnél alkalmazott díjakat elhunytanként kell figyelembe venni.
7.§
Az egyszeri megváltás idıtartama
Egyes sírhely ( a koporosós betemetés, rátemetés napjától számított )
Kettıs sírhely
Urna sírhely
Kolumbárium esetén (urnafal, urnafülke)
A rendelkezési jogosultság kezdési idıpontja a megváltás napja.

25 év
25 év
25 év
25 év

(2) A használati idı eltelte után a temetési helyek újra megválthatók.
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(3) Megszőnik a rendelkezési jog gyakorlása ha a használati idı meghosszabbítás hiányában
lejár, illetve a temetési hely megszőnik.
(4) Az önkormányzat a lejárat napjától számított 6 hónap elteltével jogosult intézkedni a
temetési hely újbóli felhasználására. A síremlékek ez esetben e temetı tulajdonosának
tulajdonába mennek át.

A temetı infrastrukturális létesítményei
8. §
(1) Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetıben az alábbi infrastrukturális feltételeket
biztosítja:
a./ ravatalozót a szükséges felszerelésekkel együtt,
b./ koporsóhőtıt,
c./ vízvételi lehetıséget a közkútról,
d./ hulladéktárolót
e.) szilárd burkolatu út
f.) illemhelyet (mobil WC)

A temetı rendje
9.§.
(1) A temetı bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell
tüntetni a temetı nyitva tartási idejét, a tulajdonos megnevezését, címét valamint a temetı
részletes térképét ki kell függeszteni.
(2) A temetı nyitva tartási ideje: nyári idıszámítás idején: 7-20 óráig
téli idıszámítás idején: 8-17 óráig
(3) A nyitva tartási idı alatt a temetıt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat
gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetıben csak felnıtt személy felügyelete mellett
tartózkodhat.
(4) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet - annak megkezdése
elıtt - a temetı tulajdonosának be kell jelenteni.
(5) A temetıben munkáját végzı vállalkozók mőködésük során az e rendeletben foglaltakat
kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók
kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temetı infrastrukturális
létesítményeiben kárt nem okozhatnak.
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(6) Temetı területérıl sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból - csak a
tulajdonossal történt elızetes bejelentés után szabad kivinni.
(7) Tilos:
a) a temetıbe kutyát bevinni, kivéve a vak vezetı kutya ;
c) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerakni;
d) hulladékot, koszorú-és virágmaradványt a temetıben elégetni
e) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetılátogatók kegyeleti
érzéseit megsérteni;
(8) Aki a jelen rendelet 9.§ (7) bekezdésébe foglalt elıírásokat megszegi szabálysértést követ
el és harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható .

Záró rendelkezések
9.§
Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti az önkormányzat
5/2000(XI.29) rendelete a temetıkrıl és a temetkezés rendjérıl.

Talabér Jenı
polgármester

Czupy Jánosné
körjegyzı

Záradék: A rendelet 2010. december 20-án kihirdetésre került.

Czupy Jánosné
körjegyzı
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Sopronhorpács község Önkormányzatának
8 / 2010.(XII.20.)
RENDELETÉNEK
1.számú melléklete

Temetési helyek megváltási díja

1. Temetési helyek megváltási díja (Ft)
Egyes sírhely

elsı sor (út mellett)
8.000 Ft

második és a többi sor
6.000 Ft

Kettes sírhely

15.000 Ft

10.000 Ft

Gyermek sírhely

5.000 Ft

5.000 Ft

Urna sírhely

5.000 Ft

5.000 Ft

urna elhelyezése koporsós temetési helyre

5.000 Ft

5.000 Ft
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