Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezésről szóló, a 17/2009. (IX.10.) számú rendelettel
módosított 14/2008. (VIII.04.) számú rendelet módosításáról
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésben, 16. §-ában, 40. § (3)
bekezdésben, 41. § (3) bekezdésében, 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 44./A. § (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a
fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek véleményének
kikérésével - a temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2008. (VIII.04.) számú
rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2008. (VIII.04.) számú rendelet (a
továbbiakban: Ör.) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § (1) Orosháza Város Önkormányzata a köztemető fenntartásával
kapcsolatos kötelezettségeit kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján
az alábbiak szerint teljesíti:
Alvégi temetőben (Orosháza Vásárhelyi út, 453., 454., 455/2. hrsz.) a 31.
számú parcellában;
Felvégi temetőben (Orosháza Csizmadia Sándor utca 5904.,5905.,5906.
hrsz.; Orosháza Szegfű utca 5942. hrsz.) 30 sírhelyen.
(2) A köztemetők (továbbiakban: temető) tulajdonosa, fenntartója
(továbbiakban: fenntartó) az Orosházi Evangélikus Egyházközség;
üzemeltetője az Orosházi Evangélikus Egyházközséggel szerződéses
jogviszonyban álló vállalkozás.”
2. § (1) Az Ör. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. § (1) A sírhelyek méretei:
a) felnőtt egyes sírhely: 310 cm hosszú, 200 cm mély, 180 cm széles,
b) felnőtt iker sírhely: 310 cm hosszú, 200 cm mély, 290 cm széles,
c) felnőtt hármas sírhely: 310 hosszú, 200 cm mély, 400 cm széles,
d) gyermek sírhely: 150 cm hosszú, 160 cm mély, 120 cm széles,
e) urna földbe temetésénél: 130 cm hosszú, 100 cm mély, 100 cm széles.
(2) A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.
(3) A sírhelyeken állított síremlékeket úgy kell kialakítani, hogy a síremlék
mellett körben minimum 30 cm szabad járófelület maradjon, és az egymás
melletti sírok között szintkülönbség ne keletkezzen.”
(2) Az Ör. az alábbi 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A temetési hely megjelölésére sírjel (fejfa, kopjafa, kereszt)
létesíthető.
(2) A sírjel a kerettel együtt nem foglalhat el felnőtt egyes sírhely esetén 120,
felnőtt iker sírhely esetén 220 cm-nél szélesebb területet.”
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3. § Az Ör. az alábbi 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § A temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra
rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az
erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, sírhelynyitással és
visszahantolással
kapcsolatos
feladatok
ellátása
az
üzemeltető
szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételével történik.”
4. § Az Ör. 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. § A temetkezéssel összefüggő díjakat az elhunyt hozzátartozójának, illetve
az eltemetésre kötelezettnek kell fizetni. A temetési hely megváltási díját és
újraváltási díját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.”
5. § Az Ör. 10. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. § (3) A temető-fenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények
vállalkozók részéről történő igénybevételének díját e rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.”
6. § Az Ör. 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11. § A temetőben az üzemeltető által vezetett nyilvántartásokra és az azokba
történő betekintésre vonatkozó szabályokat a temetőkről és temetkezésről szóló
törvény, valamint a végrehajtására kiadott Korm. rendelet tartalmazza.”
7. § Az Ör. 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12. § (1) A temető nyitvatartási ideje:
a) október 01. és március 31. között: 8 órától 16 óráig,
b) április 1. és szeptember 30. között 8 órától 19 óráig.
c) Halottak Napján 8.00 órától 21.00 óráig.”
8. § Az Ör. 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„15. § (1) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről gondoskodni
kell, folyamatosan biztosítva a rendezett környezeti megjelenést és a temető
tisztaságát. Ennek keretében a temetőben
a) a hulladék elhelyezésére hulladékgyűjtő-helyeket kell kialakítani,
b) a zöldfelületek folyamatos gondozásáról, az utak és az utak menti területek
tisztántartásáról gondoskodni kell,
c) a keletkezett hulladékot (különösen a lekaszált fű és a gyomnövények, a
koszorúk, az elszáradt virágok) keletkezését követően haladéktalanul a
hulladékgyűjtő-helyekre kell szállítani,
d) a hulladék elszállításáról - a hulladékgazdálkodásra vonatkozó
jogszabályok figyelembevételével - szükség szerint, de legalább 2
hónaponként gondoskodni kell,
e) nem lehet építési törmeléket elhelyezni.
(2) A sírhely tulajdonosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását
rendszeresen elvégezni.
(3) A temető látogatói, és a temetőben munkát végző vállalkozók kötelesek az
ott tartózkodás során keletkezett minden hulladékot a kijelölt hulladékgyűjtőhelyen elhelyezni, valamint a munkát végző vállalkozók az építési törmeléket
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kötelesek feltakarítani és a temetőből elszállítani a munka befejezését
követően.
(4) A temetőben tilos gyertyagyújtáson kívül bármiféle tűzrakás, szemétégetés
vagy tűzveszélyes anyag használata, elhelyezése, vagy bármiféle anyag
meggyújtása, ide értve a temetőben keletkezett bárminemű hulladékot,
szemetet, növényi maradványokat. Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél
ügyelni kell a tűzveszély megelőzésére.
(5) A sírhelyekre egynyári vagy évelő lágyszárú növény telepíthető. Fás szárú
növény telepítéséhez az üzemeltető előzetes engedélye szükséges, ennek
hiányában a növény eltávolítható.”

9. § Az Ör. 18. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„18. § Aki az e rendelet 12. § (3)-(5) bekezdéseiben, 13. § (1)-(2)
bekezdéseiben, 14.§ (2) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében foglalt
előírásokat megszegi szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható.”
10. § (1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) Az Ör. 3. §-ának (6) bekezdése és 17. §-a hatályát veszti.
11. § (1) E rendelet 2011. december 29. napján lép hatályba.
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

(Dr. Dancsó József sk.)
polgármester

(Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.)
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2011. december 23-án

(Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.)
címzetes főjegyző
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1. számú melléklet a 35/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelethez:
„1. számú melléklet a 14/2008. (VIII.04.) számú rendelethez:
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény alapján meghatározott
díjak:

1. A temetési hely megváltási és újraváltási díjai:
a) az Alvégi temetőben:
Gyermeksírhely és urnasírhely:
1. sor
2. sor
3. sor

14.250,- Ft/25 év
13.000,- Ft/25 év
12.500,- Ft/25 év

570,- Ft/év
520,- Ft/év
500,. Ft/év

IV. osztályúak: 31. parcella:
1. sor
2. sor
3. sor
Kripta alap 60 év:
Kripta 4-es alapterület:
Kripta 6-os alapterület:
Kripta 8-as alapterület:

11.500,- Ft/25 év
11.000,- Ft/25 év
10.500,- Ft/25 év

460,- Ft/év
440,- Ft/év
420,- Ft/év

109.200,- Ft/60 év
209.000,- Ft/100 év
430.000,- Ft/100 év
651.000,- Ft/100 év
A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

1.820,- Ft/év
2.090,- Ft/év
4.300,- Ft/év
6.510,- Ft/év

b) a Felvégi temetőben:
Gyermeksírhely és urnasírhely:
1. sor
2. sor
3. sor

14.250,- Ft/25 év
13.000,- Ft/25 év
12.500,- Ft/25 év

570,- Ft/év
520,- Ft/év
500,- Ft/év

I. osztályúak: 3/a-3/b és 3/c parcellák:
1. sor
2. sor
3. sor

22.750,- Ft/25 év
20.250,- Ft/25 év
19.500,- Ft/25 év

910,- Ft/év
810,- Ft/év
780,- Ft/év

II. osztályúak: 2/a-2/b-2/c-4-6-7. parcella:
1. sor
2. sor
3. sor

18.750,- Ft/25 év
17.500,- Ft/25 év
17.000,- Ft/25 év

750,- Ft/év
700,- Ft/év
680,- Ft/év
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III. osztályúak: 1-5-8. parcella:
1. sor
2. sor
3. sor

12.750,- Ft/25 év
11.500,- Ft/25 év
11.000,- Ft/25 év

510,- Ft/év
460,- Ft/év
440,- Ft/év

IV. osztályúak: 9-10. parcella:
1. sor
2. sor
3. sor
Kripta alap 60 év:
Kripta 4-es alapterület:
Kripta 6-os alapterület:
Kripta 8-as alapterület:

11.500,- Ft/25 év
11.000,- Ft/25 év
10.500,- Ft/25 év

460,- Ft/év
440,- Ft/év
420,- Ft/év

109.200,- Ft/60 év
209.000,- Ft/100 év
430.000,- Ft/100 év
651.000,- Ft/100 év
A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

1.820,- Ft/év
2.090,- Ft/év
4.300,- Ft/év
6.510,- Ft/év

2. Temető-fenntartási hozzájárulási díj:
Sírkövesek, építtetők által fizetendő temető – fenntartási díjak:
Járda, fedlap fejkő készítés:
4.200,- Ft
Sírkőfelújítás
(több
munka
egy
5.700,- Ft
síremléken), 1-es sírhely építése:
2-es sírhely építése:
11.400,- Ft
3-as sírhely építése:
17.100,- Ft
A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
3. Egyes létesítmények igénybevételi díja:
Ravatalozó használati díj, mely a
Alvégi temető
ravatalozó
teljes
berendezésének
használatára jogosít fel
37.500,- Ft
(a ravatalozóban illetve a ravatalozó
előtti felravatalozás esetén)
A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
4. Kommunális díj:
Kommunális díj eseményenként
18.125,- Ft
Alvégi és Felvégi temetőben:
A díj az ÁFÁ-t tartalmazza.”

Felvégi temető
34.375,- Ft

