BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
21/2000. (IX.29.) számú
rendelete
a temetıkrıl és a temetkezésrıl
A módosításokkal egységes szerkezetben
Utolsó átvezetett módosítás: 39/2009. (IX. 11.) rendelet.
Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló
1999. évi XLIII. törvény 40 § (1) és (2) bekezdésének, a 41. § (3) bekezdésének, és a 42. §-nak a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§
A rendelet hatálya Balatonboglár Városban lévı és az önkormányzat tulajdonában álló
Attila u. 423 hrsz-ú,
és a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában álló
Balatonboglár-Szılıskislak 0147/2 hrsz-ú
temetıkre terjed ki, ahol az önkormányzat a köztemetı fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségét teljesíti.
2.§
(1)1 Balatonboglár Város Önkormányzata az 1. §-ban megjelölt temetık fenntartásáról és üzemeltetésérıl kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés keretében szolgáltató bevonásával gondoskodik.
(2)2 A közszolgáltató megnevezése, és ügyfélszolgálatának elérési lehetıségei az önkormányzat hivatalos - www.balatonboglar.hu - honlapján érhetık el.

3.§
A temetı létesítésére, lezárására, megszőntetésére, újra használatba vételére a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló törvény rendelkezései az irányadók.
4.§
Temetési helyek
(1) A temetési helyek elhelyezkedésére térképet kell készíteni és folyamatosan vezetni.
(2) A sírhelyeket fıszabályként folytatólagos sorrendben kell felhasználni. Az elhaltakat a bejelentés idıpontja szerint a sorrendben következı sírhelyre lehet temetni.
Ez nem vonatkozik a családi (kettıs sírhelyre és mélyített sírba történı) temetésekre.
(3) Az elhamvasztott halottak hamvait, illetve a hamvakat tartalmazó urnákat a temetın belül:
- sírhelyen rátemetéssel,
- urnafalba,
- síremlékben,
- sírboltban
lehet elhelyezni.
(4) A temetıkben rendelkezésre álló helyek:
- a felnıtt egyes sírhely
210 cm hosszú, 90 cm széles, 200 cm mély,
- kettıs felnıtt sírhely
210 cm hosszú, 190 cm széles, 200 cm mély,
- urnafülke
kiépített urnafalban
- sírbolt kettıs koporsóra
230 cm hosszú, 150 cm széles, 200 cm mély,
- sírbolt négyes koporsóra
230 cm hosszú, 150 cm széles, 220 cm mély,
- minden további két koporsóként a mélységet 80 cm-rel növelni kell.
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(5) A síremlék elhelyezésére és engedélyeztetésére a mindenkori építési hatósági elıírások az
irányadók.
(6) A temetési helyek felett rendelkezési jog idıtartama:
a) egyes sírhely esetén 25 év, illetıleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,
b) kettıs sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,
c) sírbolt esetén 60 év,
d) az urnafülke esetén 10 év,
e) urnasírbolt esetén 60 év.
f) Az egyes temetési helyek rendelkezési jogának lejárta elıtt 60 nappal a temetı üzemeltetıjének értesítenie kell a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a rendelkezési jog lejártáról. A rendelkezési jog lejártát követıen 6 hónap türelmi idıt kell biztosítani a temetési hely
újbóli megváltására.
(7)3 A temetési helyek rendelkezési jogáért az önkormányzat részére díjat kell fizetni. A díj a temetkezési hely megváltásának összegét és a szemétszállítási díjat foglalja magában. A díj beszedését a
szolgáltató végzi. A beszedett díjból a szemétszállítási díj a szolgáltatót illeti meg. A díjak mértékét a
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A díjat a szolgáltató a temetkezési hely kiválasztásakor, illetıleg a hozzátartozónak temetkezési hely újbóli megváltására irányuló bejelentésekor szedi be.
(8) Az 1-es felnıtt sírhelyre 4 db urna helyezhetı el.
5.§
A temetık fenntartása és üzemeltetése
Balatonboglár Város Önkormányzata a temetık fenntartói jogosítványa keretében a temetı rendeltetésszerő használatához szükséges építmények, közmővek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények,
valamint közcélú zöldfelületek karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról közszolgáltatási szerzıdés keretében gondoskodik.
6.§
A köztemetık infrastrukturális létesítményei
Balatonboglár Város Önkormányzata, mint köztemetı fenntartó, a temetık rendeltetésszerő használatához az alábbi építményekkel rendelkezik:
- Attila u. 423 hrsz-ú
1 db ravatalozó épület víz és villany közmővekkel,
benne:
ravatalozó,
boncoló helyiség,
hőtıkamra.
- Balatonboglár-Szılıskislak 0147/2 hrsz-ú
1 db ravatalozó épület víz és villany közmővekkel,
benne:
ravatalozó helyiség,
mobil hőtı
7. §
A temetık üzemeltetése
(1) Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabadon, korlátozás nélkül végezhetik. Ezen kívül
minden temetıi tevékenységet be kell jelenteni a temetı üzemeltetıjének (pad elhelyezés, fa ültetése,
sírkı elhelyezése).
(2) A temetıben munkáját végzı vállalkozó tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles
betartani. Tevékenységük gyakorlása során a temetıt látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a
szomszéd sírokban, a temetı infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajhatással a
szertartásokat nem zavarhatják.
(3) Amennyiben a temetıben munkáját végzı vállalkozó tevékenysége során a szomszédos sírokat
beszennyezi, köteles azok haladéktalan letisztításáról gondoskodni.
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8. §
Temetık rendje
(1) A temetıt látogatók tájékoztatását a temetık bejáratánál elhelyezett információs tábla szolgálja.
(2) A temetıkben és azok közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.
(3) A temetıt bárki idıbeli korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.
(4) A temetıben 12 éven aluli gyermek csak szülıi felügyelettel tartózkodhat.
(5) A temetıbe való belépés és az öntözıvíz használata díjtalan.
(6) Kutyát – a vakvezetı kutya kivételével – a temetıbe bevinni tilos.
(7)4 Építıanyagot a temetıbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási
anyagot elszállítani a temetı üzemeltetıjének elızetes írásos értesítését követıen szabad. Az építési
hulladékot a keletkezéstıl számított 3 napon belül el kell szállítania az építési munka végzıjének.
(8)5 A temetıbe jármővel behajtani a kijelölt parkolóig szabad. A mozgásában korlátozott személy
parkolási igazolványával rendelkezı személyt szállító jármő korlátozás nélkül hajthat be a temetıbe. A
temetıbe építési vagy bontási anyagot szállító jármővel behajtani a temetı üzemeltetıjének elızetes
írásos értesítését követıen naponta 7-16 óra között szabad.
(9) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítı anyagokat rongálni, engedély nélkül vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos.
(10) A temetıben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre szabad lerakni. A temetıben keletkezett hulladék elszállításáról az üzemeltetı rendszeresen gondoskodik.
(11) A temetıben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos.
9. §
Záró rendelkezések
(1)6 Aki a rendelet 7.§ (3) bekezdésében, és a 8. § (6)-(11) bekezdéseiben foglaltakat megsérti
30.000,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a rendelet kihirdetésérıl a helyben szokásos módon a jegyzı gondoskodik.
(3)7 E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK. irányelvnek való megfelelést szolgálja.
_______________________

Sós Zoltán
polgármester

Dr. Illyés Erzsébet
jegyzı

Kihirdetve: 2000. szeptember 29.

Dr. Illyés Erzsébet
jegyzı
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1. A temetkezési helyek díjai:
A rendelet 4. § (7) bekezdésében meghatározott sírhelyek díjai az ugyanezen § (6) bekezdésében meghatározott megváltási idıre az alábbiak:
a) sírhelyek:
felnıtt sírhely 1 személyes
1-es sírhely mély
felnıtt sírhely 2 személyes
férıhelyen felüli betemetés (rátemetés)
(1-es és 2-es sírhely esetében)

12.000.14.000.19.000.2.000.-

b) sírbolt:
sírbolt 1 személyes
sírbolt 2 személyes
sírbolt 3 személyes
sírbolt 4 személyes

38.000.60.000.90.000.110.000.-

c) urnahelyek
urnahely 10 évre

10.000.-

2. A sírhely, sírbolt és urnahely megváltási idejének lejárta után az ismételt megváltás díja azonos az 1.
pontban meghatározott díjjal.
3. Hőtési díj 1.500,- Ft/nap
4.9 A sírásás díja 11.000,- Ft.
A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
______________________
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