Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezésről
(Egységes szerkezetbe foglalva. 2017. február 1-től hatályos állapot)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 40. § (3) bekezdésében és a 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a Pécel Város közigazgatási területén lévő 393/3. hrsz-ú református egyházi temető
D3 és D4 parcelláira, valamint az urnasírhelyre terjed ki, ahol az önkormányzat a köztemető fenntartására
vonatkozó jogszabályi kötelezettségét teljesíti.
2. § (1) Kegyeleti közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: szerződés) alapján a Péceli Református
Egyházközség (a továbbiakban: Egyházközség) és Pécel Város Önkormányzata köztemetőként az 1. §
szerinti temetőben lévő urnasírhelyet, valamint a D3 és D4 parcellákat jelöli ki.
(2) Pécel Város közigazgatási területén köztemetést végezni kizárólag az Egyházközség temetőjében, a
köztemetőként kijelölt temetőrészben lehet.
(3) Szociális temetést kizárólag a szociális temetésre kijelölt D4 parcellában lehet végezni.
2. Temetési helyek
3. § (1) A temetésre használt sírhelyek a következők lehetnek:
a) egyes sírhelyek,
b) kettős sírhelyek,
c) gyermeksírhelyek.
(2) A temetési sírhelyek méretei:
a) egyes sírhely mérete: hossza 2,10 m, szélessége 1 m, mélysége legalább 1,6 m, egymástól való
távolsága 0,60 m,
b) kettős sírhely mérete: hossza 2,10 m, szélessége 2 m, mélysége legalább 1,6 m, egymástól való
távolsága 0,60 m,
c) gyermeksírhely: hossza 1,3 m, szélessége 0,60 m, mélysége legalább 1,6 m, egymástól való
távolsága 0,60 m.
(3) Felnőtt sírhelyre a koporsón kívül 2 db urna helyezhető el.
(4) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga –
az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell temetni. Ettől az Egyházközség
indokolt esetben eltérhet. Indokolt eset különösen a sorrendben következő temetési hely temetkezésre
alkalmatlansága.
(5) A köztemetés céljára szolgáló temetési helyek használatáért megváltási díjat kell fizetni az Egyházközség
részére. Újraváltás esetén az Egyházközséggel kell felvenni a kapcsolatot. Az Egyházközség külön
vízhasználati díjat nem szed. A köztemetés céljára szolgáló temetési helyek után fizetendő megváltási díjakat
a rendelet melléklete tartalmazza. A köztemetésre szolgáló sírhely megváltását követően a fenntartó jogosult
a hatályos temetői szabályzatban foglaltak szerint eljárni.
3. A temető fenntartása és üzemeltetése
4. § (1) A szerződés alapján a temető fenntartásáról és üzemeltetéséről a tulajdonos Egyházközség
gondoskodik.
(2) Az Egyházközség a szerződés alapján a köztemető céljára kijelölt területen a fenntartói jogosítványok és
kötelezettségek keretében a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb
tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartásáról, szükség szerint
felújításáról gondoskodik.

5. § A temetőt fenntartó Egyházközség a temető rendeltetésszerű használatához a következő építményekkel,
közművekkel, egyéb tárgyi és infrastrukturális feltételekkel rendelkezik:
a) bejárati út,
b) közkifolyó,
c) hulladéktároló,
d) ravatalozó,
e) hűtő.
6. § (1) Az érintett sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik a temetőlátogatók,
azonban a gondozás, a díszítés a sírhely méretén túl nem terjedhet, valamint a sírhelyek közötti közlekedést
nem akadályozhatja. Ezenkívül a temető üzemeltetője felé be kell jelenteni különösen a pad és virágtartó
elhelyezését, valamint a fák, örökzöldek és magasabb szárú növények ültetését.
(2) A temetőben munkáját végző vállalkozó – különösen a kőfaragó, kertész, temetkezési szolgáltató tevékenysége során az e rendeletben és az Egyházközség temetői szabályzatában foglaltakat köteles
betartani. Tevékenysége gyakorlása során a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit nem sértheti, a szomszédos
sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhat, zajkeltéssel a szertartásokat nem
zavarhatja.
(3) A temető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó egyéb szabályokat a szerződés tartalmazza.
4. A temető rendje
7. § (1) A temető nyitvatartási ideje:
a) április 1. és szeptember 30. között 08:00 órától 20:00 óráig
b) október 1. és március 31. között 08:00 órától 16:00 óráig
c) A b) pontban szereplő időszakon belül az ott szereplő nyitvatartási időtől eltérően október 29. és
november 4. között 08:00 órától 20:00 óráig.
(2) A temető rendjét szabályozó hirdetményeket a temető bejáratánál jól látható helyen ki kell függeszteni.
(3) A temető területén annak közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti
érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.
(4) Építőanyag beszállítását a temető területére, építési vagy bontási munka megkezdését, vagy bontási
anyag elszállítását az üzemeltető Egyházközségnek be kell jelenteni. Az építési hulladékot a keletkezéstől
számított 3 napon belül el kell szállítani.
(5) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. A temetőben keletkezett
hulladék elszállításáról az üzemeltető gondoskodik.
(6) A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos.
(7) A temetőbe - a segítő kutyák (vakvezető, mozgássérült-segítő, rohamjelző kutyák) kivételével - állatot
bevinni tilos.
(8) A temető területére való gépjárművel történő behajtás szabályait az Egyházközség temetői szabályzata
tartalmazza.
(9) A kegyeleti szolgáltatást végző vállalkozó tevékenységét a mindenkori temetői szabályzatban foglaltak
szerint végezheti a temető területén.
(10) A református egyházi temetőre és annak köztemetőként kijelölt részére vonatkozó egyéb szabályokat az
Egyházközség temetői szabályzata tartalmazza.
5. Köztemetés
8. § (1) Az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről az önkormányzat a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott feltételek szerint gondoskodik.
(2) A köztemetés - a végtisztesség legmagasabb szintű biztosítása mellett - a legolcsóbb kellékek, eszközök
felhasználásával a következő szolgáltatásokat foglalja magában:
a) hamvasztás esetén:
aa) hűtés
ab) szállítás
ac) hamvasztókoporsó
ad) hamvasztás
ae) urna
af) felirat

ag) kellékek
ah) sírásás
ai) ravatalozás a sírnál
b) koporsós temetés esetén:
ba) hűtés
bb) szállítás
bc) koporsó
bd) felirat vagy fejfa
be) kellékek
bf) sírásás
bg) ravatalozás a sírnál
(3) A köztemetésre való jogosultság feltételeit és eljárási rendjét Pécel Város Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelete tartalmazza.
6. Szociális temetés
9. § (1) Az elhunyt személy eltemettetéséről az eltemettető vagy az általa felkért személy a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a szerződésben meghatározott feltételek szerint szociális
temetés formájában gondoskodik.
(2) A szociális temetéssel kapcsolatos – különösen a nyilatkozatminták készítésére, nyilvántartás vezetésére
vonatkozó – adminisztratív terheket a szerződés alapján Pécel Város Önkormányzata viseli.
7. Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a (3) bekezdésben foglalt kivétellel 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Pécel Város Önkormányzatának a temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2007. (X. 26.)
számú rendelete.
(3)1 2 E rendelet 9. §-a 2019. január 1. napján lép hatályba.

Szöllősi Ferenc
polgármester

Koncsekné dr. Kovács Ágnes
jegyző

A rendeletet 2015. február 27. napján kihirdettem.
Koncsekné dr. Kovács Ágnes
jegyző
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A 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése a 28/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 5. §ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos 2015. október 1-től.
A 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése a 2/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. §-ának
megfelelően módosított szöveg. Hatályos 2017. február 1-től.

Melléklet a temetőről és a temetkezésről szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
KÖZTEMETŐBEN SÍRHELYEK DÍJSZABÁSA
Szolgáltatás

Díj

Rendelkezési jog
időtartama

Újraváltás időtartama

Kriptaváltás

220.000.- Ft

100 év

30 év

Egyes normál sírhely

40.000.- Ft

25 év

10 év

Egyes mélyített sírhely

56.000.- Ft

25 év

10 év

Kettes normál sírhely

74.000.- Ft

25 év

10 év

Urnasírhely

20.000.- Ft

15 év

5 év

Sírásás - normál

34.000.- Ft

-

-

Sírásás- kripta

42.000.- Ft

-

-

Sírásás - urna

11.000.- Ft

-

-

A fenti díjak bruttó összegek, ezeket ÁFA nem terheli.

