BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 14.(09.01.) sz. RENDELETE
A temető használat szabályairól.
- módosításokkal egységes szerkezetbenBükkszék Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Tv. 41. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 145/1999.(X.1.) Korm. Rendelet figyelembevételével a temető
használat szabályait az alábbiak szerint állapítja meg.

Általános rendelkezések
1.

§.

(1)
A rendelet hatálya a Bükkszék községben működő egyházi temetőnek az önkormányzat
részére köztemető céljára átadott köztemető használatára terjed ki.
(2)
A köztemető egyházi tulajdonban van, fenntartásáról az önkormányzat a Magyar Katolikus
Egyházzal (továbbiakban: egyház) kötött feladatellátási szerződés szerint gondoskodik.

A temető használatához tartozó tárgyi, infrastrukturális feltételek
2.
(1)

(2)
ingyenes.

§.

Az önkormányzat a temetőhöz az alábbi tárgyi feltételeket biztosítja:
- ravatalozó épület, hűtőkoporsóval
- konténer a hulladék összegyűjtésére,
- vízvételi lehetőség céljára közkifolyó.
Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatások igénybevétele a hozzátartozók részére

A temető használat szabályai
3.

§.

(1)
A temetés időpontját a hozzátartozó igénye alapján az egyházzal és a temetkezési
vállalkozóval történő egyeztetés alapján kell meghatározni.
(2)
A ravatalozó igénybevételét az önkormányzatnak, a sírhely iránti igényt az egyháznak kell
bejelenteni.
(3)
A hozzátartozók a temetési szertartáshoz a ravatalozó épületét igénybe vehetik.

A temetési hely gazdálkodás szabályai, a temetési helyek méretei
4.
(1)
(2)

(3)

A temető sírhelytábláit és sorait az egyház kialakította, azt a köztemetőre is alkalmazni kell.
A temetőben az alábbi temetési helyek kerülnek kialakításra:
- sírhely,
- kettős sírhely,
- síbolt,
- urna földbe temetését szolgáló sírhely
A temetési helyek méretei:

Egyszemélyes sírhely
Rátemetés esetén egyszemélyes sírhely
Kétszemélyes felnőtt sírhely
Rátemetés esetén
(4)

§.

hossza
200 cm
190 cm
190 cm
190 cm

szélessége
70 cm
70 cm
140 cm
140 cm

A sírok egymástól való távolsága 60 cm., oldaltávolságuk 40 cm.

Mélysége
190 cm
210 cm
210 cm
210 cm

5.

§.

A temetési hely megjelölésére sírjel létesíthető.
A síremlékek létesítését megkezdés előtt be kell jelenteni a temető kezelőjének.
A munkák során keletkező hulladék elszállításáról a síremléket készítőnek kell gondoskodnia.

(1)
(2)
(3)

6.

§.

A sírok gondozásának kötelezettsége a hozzátartozót terheli.
A temető parkosításáról, az utak tisztántartásáról a temető kezelője gondoskodik.

(1)
(2)

A temetési helyek feletti rendelkezési jog
7.
(1)
határozza meg.
(2)
kell fizetni:

§.

A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartamát a 145/1999.(X.1.) Korm. Rendelet
A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újra megváltásáért az alábbi díjat
-

új sírhely esetén 20.000 Ft
új kettős sírhely esetén 40.000 Ft
régi sírhely megváltásáért 10.000 Ft
urna fülke 33.000 Ft
-

A temető rendje
8.

§.

(1)
A temető folyamatosan nyitva tart. A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki látogathatja.
(2)
A sírok gondozásán túl bármilyen egyéb tevékenység végzéséhez a temető kezelőjének a
hozzájárulása szükséges.
(3)
A temetőben munkát végzők (karbantartók, síremléket készítő vállalkozók) tevékenységükkel
a szertartások rendjét nem zavarhatják.
(4)
A temetőbe tilos kutyát (vakvezető kutya kivételével), más állatot bevinni. Ugyancsak tilos
hangoskodással, zajkeltéssel a szertartásokat, valamint a temető látogatók kegyeleti érzéseit zavarni.

Szabálysértési rendelkezések
9.

§.1

Záró rendelkezések
10. §.

(1) E rendelet 2004. szeptember 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző
gondoskodik.
B ü k k s z é k, 2004. augusztus 31.
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Hatályon kívül helyezte a 8/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2012. április 21-től.

