
Lit6r Kiizseg Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
17 12016. (XlI.29.) rendelete

a temet6k hasznrilat6nak 6s a temetkez6si tev6kenys6gek helyi szabrilyozrtsai16l.

Liter K0zs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6+estiilete a temet6kr6l es a temetkez6sr6l sz6l6 1999. evi
XLItr. torveny 4l. $ (3) bekezdes e) pontj6ban kapott felhatalm azAs alapjin, az Naptbrvdny 32.
cil,k (2) bekezd6s6ben meghatarozou feladatkdr6ben elj6rva a k6vetkez6ket rendeli el:

A rendelet c6lja

1. $ (1) A rendelet celja Liter kozs6gben a k6zponti jogszab6lyokkal dsszhangban szab6lyozni es
biaositani a temet6k rendj6t, a temetkez6si tevekenys6get a helyi viszonyoknak megfelel6en.
(2) Az elhunytak eml6k6nek m6lt6 megSrzese, a kegyeleti szolgaltatris kultunilt szinvonalon
tort6n6 ellatasanak b rztositasa.
(3) A halottak nyughelye el6tti tisaeletadds biztosit6sa, a lelkiismereti meggy6z6d6s, a hiteleti
tev6kenysdgek, vall6si szokisok trsaeletben tartas6val.

Iirtelmez6 rend elkez6sek

2.$ E rendelet alkalmazdsdban:

a) Temetd fenntartasa: a temet6 rendeltet6sszeni hasz6latAhoz sztiLkseges 6pitm6nyek,
kozmiivek, egy6b trirgyi es infi-astruktur6lis l6tesitm6nyek, valamint a kozc6hl
zdldteruletek karbantart6sa, sziikseg szerinti fehijit6sa es gondozisa.

b) Temeki iizemeltetise: a temetl rendeltetesszerfi laszniiatirhoz szilkseges targyi 6s

infrastruktur6lis l6tesitnenyek miik0dtetese, llletve az igenybev6telhez sziik6ges
egy6b felt6telek biztositasa.

") Kegteleti kazszolgaltatas: a kdaemet6 fenntartas6t, tov6bM tizemeltet6s6t magrlba
foglal6 egy6ni es kozoss6gi kegyeleti celr,u, az elhunyt eml6k6nek meg6rzes6re
ir6nyul6 onkormSnyzati tevekenys6gek 0sszess6ge (Ttv. 3. $ h.) pontja.)

d) Temetkezdsi szolgalansok: a temet6sfelv6tel, a halottszAllitAs, az elhunyt temet6sre
val6 felkeszit6se 6s a temet6shez sziikseges kell6kekkel val6 ell6uisa, a ruvatzlozAs,
a bircsriZatas, a sirba helyez6s, a hamvaszis, az uma-elhelyez6s, az umakiad6s, a
hamvak sz6r6sa, a simyitas, az exhum6l6s 6s az rijratemet6s.

e) Temetkezisi szolgalab: az egyes temetkezesi szolg6ltatasok egyiittesen vagy
on6ll6an v6gza szolg6ltat6 .

A rendelet hatdlya

3. $ A rendelet hatrllya kiterjed Lite,r ki>zsdgkozisazgatrisi teriileten tal6lhato lezart 6s miikod6
koztemet<ikre, azok letesitm6nyeire, valamint az ott vegzett temetkezesi tev6kenysegekre 6s

temetkezesi szolgaltatasokra.



A temet6fenntartds, iizemeltet6s {ltalSnos szab6lyai

4. S lfulottat elhelyezni, elhamvasztott halott maradvrinyait elhelyezni csak a miikod6 temet6kben
6s temetkez6si emlekhelyen l6tesitett temetesi helyen lehet.

5. $ (1) A lrt6n koztemet6k letesit6ser6l, fenntart6s6r6l Liter K0zs6g Onkorminyzata
gondoskodik.

(2) A miik0d6 kdztemet6 a Lit6r Kozseg Onkorm6nyzata tulajdonet k6pez6 Eperfa utca 400
helyrajzi szamt (riszben lezirt) 6s a Ny6rfa utca 398 helyrajzi sz6mir ingatlanon lev6 temet6k.

(3) A temetri fenntartiisar6l 6s iizemeltetes6r6l az 6nkorm6ny zat megbtzottja ttj6n gondoskodik.
A szakszeni iizemeltetessel a kdpvisel6-test[let az ilyen jellegii tev6kenys6gre jogosult
szolgaltat6 szervezetet is megbizltatja.

(4) A k{iaemettikben az onkorminyzat a temetkez6si szolgiltatasokr6l , az iizemeltot6, illetve a
temetkezesi v6llalkoz6k utj6n koteles gondoskodni Az enged6llyel rendelkez6 temetkez6si
v6llalkoz6k a temetkezesi szolgriltatasok v6gz6s6t - koztemet6kben t0rt6n6 elhelyez6s esetdn - az
[zemeltet6vel kOtott megallapodas alapj6n folytathatj6k.

(5) A temetkez6si szolg6ltatasok kdziil a ravataloz6ssal, temet6n beli.ili hfitessel kapcsolatos
feladatok ell6t6s6ra a kozteme(ikben, az izemelteto berendezeseinek igenybev6tele k0telez6.

(6) Az tizemeltet6 a temetkez6si szolgiltatasok tekintet6ben koteles megtartani az egyenl6
Mnasm6d kovetelm6ny6t. (Ttv. 1 7.$ (2) bekezd6s)

(7) Az nzemehea feladata annak vizsg|lata, hogy a temetkez6si szolgiltat6k a szolghltat s
v6gzese sor6n rendelkeznek-e a jogszab6lyokban el6irt kovetelmenyekkel.

(8) A temetesi szolg6ltat6st vegz6k kotelesek egyiittmiikOdni a szolgaltatis zavattalan
lebonyolitasa erdek6ben a kdztemet6 iizemeltet<ijdvel, az illet6kes hat6s6gokkal, m6s

szolgiltat6kkal es erdekeltekkel.

(9) Szoci6lis temetes ig6nylese sor6n az eltemettet6, vary M 6ltala felk6rt szemely miutdn
nyilatkozatban villalta, hogy maga l6tla el a temetkez6si szolgriltatisoka! koteles egyiittmiikddni
a szolg6ltat6s zavaftalan lebonyolitasa 6rdekeben a koztemet6 iizemeltetrij6vel, az illetekes
hat6s6gokkal, mis szolg6ltat6kkal 6s 6rdekeltekkel.

(10) A k6pvisel6-testiilet a k6ztemet6 infiastruktutilis l6tesitrn6nyeit meg6pitette, zoldfeltileteit,
sirhelytab16it kialakitotta.

6.9 A koztemet6k fenntart6s6val 6s ilzemeltet6s6vel osszefiigg6 ellen6rz6si feladatok tekinteteben
a Ttv. 7. $-6ban szab|lyozottak szerint kell elj6mi.

7. g (l) A k0ztemet6 fenntartasi 6s iizemeltet6si k0lts6geit az 6nkormhnyzat a kovetkezh
bev6telekb6l b2tositja:



a) temet6si helyek megv6ltasr es rijrav6ltasi dijai,
b) letesitrn6nyek v6llalkoz6k r6sz6r6l tdrt6n6 ig6nybevdteli dijai,
c) temet<i-fennta ftAsi ho,,irjitrulis

(2) A temetkez{si szolgriltatast v6gz6knek a k0ztemet6 l6tesitm6nyei (ravatzloz6, hiit6kamra)
ig6nybev6tele dijfizet6s ellen6ben t0rt6nhet, melyet az rizemeltet6 szAml|j ra az ig6nybev6telt
megel6z6en kotelesek befi zetni.

(3) A temetkez6si szolgaltat6 kiv6tel6vel a kdztemet6ben v6llalkozisszeriien munk6t v6gz6k
temet6-fenntart6si hozzaj6rulast kotelesek fizetni. A temet6fenntart6s; le""iiLJirul6s m6rt6kenek
meg6llapitrsa sonin a Ttv. 40. $ (4) bekezdes6ben foglalt el6irasokat kell alkalmazni.

(4) A k6pvisel6-teshilet eltal meg6llapitott l6tesitrn6nyek ig6nybev6teli dij6t 6s a temet6-
fenntartAsi ho.,46rul6st az l melleklet tartalmazza.

(5) A k6pvisel6-testtilet a Letesitmenyek ig6nybevdteli dij6t, 6s a temet6-fenntaft si hozzAj|rulist
6vente feliilvizsgblja 6s frzetendl dijak megallapitasahoz k6ri a fogyaszt6k teruletileg illetekes
6rdekk6pviseleti szerveinek v6lem6ny6t.

A temet6 haszndlatinak 6s ig6nybev6tel6nek szabdlyai

8.$ (1) A temet6ben mindenki koteles a hely jelleg6nek megfelel6 magatartast tanrisitani, az
etikai vagy vall6si temetkezesi szabrllyokat tisaeletben tartani, 6s tart6zkodni a kegyeleti 6rzest
sert6 tev6kenys6gt6l, hanghatrist6l vagy magatarulst6l.

(2) Minden l6togato kotelessege a temeto komyezetenek v6delme, rendj6nek 6s tisztasig6nak
megorzese.

9. $ (1)A temetes m6dja lehet vil6gi es egyh6zi. A vi[igi temetes szerta(6srendj6t az eltemettet6k
harArorray 

^"". 
Az egyhlzi temet{s az egyhitzakhiteleti tev6kenys6g6nek, vall6si szokisainak

tiszteletben tarklsAval tort6nik. (Ttv. 1 . $ (3) bekezdds)

(2) A kriaemet6be - Mrmely egyeb megkiilonbdztetes - nelkiil helyi lakos temetheti
hozz6t^ttoz6j t.

A temet6 rendje

10.S (1) A kOztemetd nyitvatart6si ideje:
m6rcius l. 6s ok6ber 2E. k6z0tt 7,00 - 20,00 6raig
okt6ber 28. 6s november 6. kOzOtt 7,O0 - 24,00 6rAig
november 7. 6s februir 28. kOzott 7,00 - 18,00 6raig

(2) Az iizemeltet6, a kdztemet6 bej ratirnil a temet6 r6szletes t6rk6p6t 6s tAjdkoztat6 tabl6t helyez
ki a temet6 nyitva tart6s6r6l es rendj6r6l.

(3) A temet6 teriiletere g6pj6rmiivel kizar6lag a kovetkez6 j6rmtivek hajthatnak be:
a) a temet6 iiaemeltetes6t es a temetkezesi szolg6ltat6sokat ell6t6 j6rmii,



b) mozg6sukban korlitozott szem6lyeket szallit6 j6rmii,
c) azon l||r:galok j6rmiivei, akik a sirgondoz6shoz sziiks6ges nagl,rn6retii eszk6zoket,
anyagokat s26llitanak.

A behajtAsl az itzemeltet6 engedelyezi es ellen6rzi.

(4) A temet6be 6llatot bevinni tilos, a vakvezet6 kutya kivetel6vel.

(5) A temetriben gyerly6t, m6osest gyrijtani olyan koriiltekint6 gondoss6ggal lehet, amellyel a
tflzvesz6ly elkeriilhet6. Avart, elszaradt koszoru- 6s vir6gmaradvinyt elegetsri temet6ben tilos.

(6) A temet6b6l viragot vagy sirok@ tiltetett ndvenyeket kivinni nem lehet. A temet5b6l sirk6vet,
fejfiit, siremldketvagy ezek egy rdszpt osak az iizemeltet6 ir6sbeli enged6lyevel lehet kivinni.

(7) A temetri ter[leten a szemetel6s tilos, b6rmely hullad6kot az arra kijeldlt gyiijt6helyen kell
elhelyezni.

(8) A temet<iben tdrt6n6 munkav6gz6st - a hozzAtartoz6k r6sz6r6l tort6n6 sirgondozas! a
temet6si hely ndv6nnyel val6 beiiltet6se 6s diszit6se kiv6tel6vel - a temet6 iizemeltetciij6nek a
munkav6gzes megkezd6s6t megel6z5en be kell jelenteni. (Tw Vhr 23 $ (l) bekezdes els6
mondata.)

(9) A sirokon csak a sirok diszites6t szolgiil6, a kegyeleti jelleggel 6sszeffrgg6 tArgyak, ndv6nyek
helyezhet6k el.

(10) F6t, cserj6t a koztemet6 teriilet6n mag6nszem6ly nem telepitlret. Ez al6l kiv6telt k6pez a sirra
iiltetett olyan orokzdld, melynek magassiga teljes kifejletts6g6ben nem haladja meg az 1,5 meter
sirjel meret6t, valamint nem terjed tril a temetesi hely teri.ileten.

(11) A kdztemet6 rendj6t megzavar6, llletve az eml6kezest s6rt6 targyak es n0v6nyek
eltbv olithshra az wemel tet6 j o gosu lt.

Temet6si hely

11. $ A temet6ben a temetesre haszn6lt helyek a kovetkezbk.

a) sirbolt ftripta),
b) egyes es kett6s sirhely,
c) gyermeksirhely,
d) um#iilke,
e) diszhely (diszsirhely, diszurnaffilke),
f) hamvak szetsz6ni,sira kijeldlt teflilete.

12. S (l) A temet6si hely felett rendelkezesi jogosults6got annak megv6ltas6val lehet szerezri.
(2) A temetesi helyek haszn6lati idej6t a 2. mell6klet 1 .) pontja tzrtalmazza.

13. $ (l) A kdztemet6 iizemeltet6je a nyilv6ntart6sok (nyilvrintart6 k6nyv, sirboltkOnyv) vezetese
soran, koteles a szem6lyes adatok v6delm6re vonatkoz6 jogszabilyi rendelkez6sek szerint eljemi



es a nyilv6ntart6sokba feljegyzett 6s tarolt adatok biztons|gir,Sl, gondoskodni. Az ujonnan
letesitend5 temet6si helyek hetykijelOl6s6t a koztemeto b6vitesi 6s parcelliizasi te te tafialmazza.

(2) A parcelLlk kiadiisa a parcellirz,bsi terv szerint sorban, folyamatosan tortenik. A temetesi
helygazd6lkodas szabAlyait a temettet6 kivrinsagaival egyeztetve kell betartani

(3) A temet6si helyeket egymist6l 0,6 m6ter tavols6gra kell elhelyezni. Temet6si helyet a
kivdltrisra kijelolt helyen lehet el6re megv5ltani. A temetesi hely el6re megv6lthat6, de a
rendelkezesi jog m6sra nem ruhrizhat6. A temetesi hely el6re megv6ltasa eset6n a megveltonak a
koteless6ge a temetesi hely gondozas6r6l gondoskodni, melynek elmulaszt6sa eset6n - legalSbb 3

ev a temet6si helyre vonatkoz6 jogosults6g megsziinik.

(4) A temet6si helyek dij6t, illewe rijramegvriltrisi dijit a temettet6nek el6re kell megfizetnie az

iizemeltet6 reszere, amit az koteles a temet6 fennta(is6ra 6s iizemeltet6s6re forditani.

(5) Az egyes temet6si helyek6rt az elhunyt hozzitartozo jinak illetve az eltemettetdsre
kotelezetteknek megv6ltasi dijat kell fizetni. A k6pvisel6-testrilet 6ltal megAllapitott dijak
m6rt6k6t e rendeletZ. mell6lrJet2.) potfia tartalmazza.

(6) Szoci6lis temetes c6ljrlra a Lit6r, Ny6rfa utcai 398-as hrsz-U tenilet koztemeki besorol6sir
temet6ben t0rt6nik a helykijelOl6s.

14.$ (1) A diszhelyek a temet6 kozponti fekvesfi teriilet6n kijelolt temet6si helyek.

(2) A diszhelyeket a kdpvisel6-testiilet adom6nyoz]rat dijmentesen a diszpolg6roknak, valamint
azon szem6lyeknek, akik a hazz, a kdzs6g, a k6zelet javira, valamint a kultura, az oktat6s,
m(veszet, a tudom6ny teriilet6n v6geaek kiemelked6 tev6kenyseget.

(3) Az adominyozou diszhelybe az elhalt egyiltt 616 hazastrrsa az egydb el6ir6sok betart6s6val
ratemethet6.

15. $ A ratemetes sor6n az eltemetett halott r6sz6re kopors6s temet6s eset6n legalabb 25 6v, um6s
foldbetemetes eset6n pedig legaldbb 10 evnyugvrisi id6t kell biztositani.

16. S LezArt temet6ben 6s parcell6ban talllhato sirhelybe csak a k0vetkez6 esetekben lehet
temetkezni:

a) r6temetes,
b) el6re megviltott kett6s sirhely miisodik helye,
c) sirbolt.

17. $ Az egyes temetesi helyek m6retei:a)Sirbort 
:il::,Jffg";";?3:il
- sz6lessdge max. : 200 cm,

(A sirbolt letesitese epit6si enged6lykoteles tevekenyseg!)

b) Egyes sirhely: 200 x 90 cm ds 200 cm mely



c) Kettris sirhely: 200 x 200 cm 6s 200 cm m6ly
d) Gyermek sirhely: 130 x 60 cm 6s 20O cm m6ly
e) Uma fiilke 31,5 x 59,5 cm sz6les
f) Uma sirhely 80 x 60 cm szeles

lE. g (1) A si{elek alkalmazrisanak szabAlyai:
a) Temetesi hely megjeldlesere sirjel hasznrilhato, illet6leg l6tesithet6. (Tw Vhr. 13.$ (l)

bekezd6s)
b) a sirjel nem foglalhat el a temet6si helyekn6l nagyobb m6retet,

magass6ga anyagit6l ffigg6en:
- miik6, term6sk6 legfeljebb 1,5 m lehet,
- kopjafa legfeljebb 2,2 m lehet.

(2) A si{el, vagy M azort szerepl6 felirag ribra, meg kell feleljen a kegyeleti 6rzes elv6nisainak,
semmik6ppen nem lehet k<izizl6st, eml6kezest s6rt6.

(3) Egyedi form6jir, egyedi anyagir sirjel l6tesitesere 6pitesi enged6ly-k6relmet kell benyujtani,
mell6kelve a v6zlatot 6s az anyagjellemz6set.

(4) A rendelet hat6lybalep6se uuin l6tesitend6 sirlelek vdznjzAt az izemeltetbnek be kell
nyujtani, aki aa ellenjegyz&|vel j6vithagyj4 'vary az el6irisoknak megfelel6 m6dositasra hiv
fel, vagy elutasitja.

19. g A temet6si helyek gondozasa sonin ktirtiltekint6en kell eljimi:
a) a tev6kenyseg ne s6rtse nuisok kegyeleti 6rzeseit,
b) a tev6kenys6g m6sok sirgondozasi tev6kenys6g6t ne akadAlyozza,
c) a tev6kenyseg az utakon val6 kdzleked6st ne aka diiyozz4
d) a tevdkenys6g bicsiztatas alall ne zattaqa a sze(art6st,
e) a keletkez6 hullad6kot a kijelOlt gyujt6ed6nyben kell elhelyezni,
f) tilos a sirhelyek komy6k6t fel6sni, a talajt elhordani, vagy vizfelt0lt6sre haszrilni.

Vegres es zfni rend elkezesek

20, $ Jelen rendeletben nem szabiilyozott k6rd6sekben a temet6k6l es a temetkezesr6l szol6 Tw.,
valamint a v6grehajtas6ra kiadott TtvVhr. el6irasai az ir6nyad6k

21. g (l) E rendeletZ0l7. januAr 1. napj6n l6p hatrilyba, kiv6tel a rendelet 5.$ (9) bekezd6se.

Q) Hatiiy t veszti Liter Ktizs6g Onkormanyzata K6pvisel6-tesuiletenek 5/2004.0/. 15.)
<inkormiinyzati rendelete.

polg6rmester jegyzo



1. mell6ldet

A temet6i l6tesitm6nyek, iizemeltet6 6ltal biztositott szolgriltatdsok ig6nybev6teli dija,
temetdfenntartisi hozzdjdrul6s, sireml6kr{llitds dija

1) L6tesitm6nyekig6nybev6telidija

a) Ravataloz6: 3.000.-Ft/temet6s

2) Temet6-fenntartr{sihozz6j6rul6s

a) Temet6ben v6llalkozas szeriien munk6t v6gmk 6lt^l fizeter,d6 temet6fenntartasi
ho zzhjLrulAsi dij merteke :

5.000.-Ft/temet6s

(A rendeletben s zereplo dijak az ir61 rcm tatalmazzLk.)

2. mell6klet

Temetkez6si helyek haszn6lati ideje, megvril&isi dijai

1) Az egyes temetkez6si helyek haszndlati ideje:

a.) Sirbolt: 60 6v (torv.min.)
b ) Egyes sirhely: 25 ev (torv. min.) r6temetes: + 25 ev, illet6leg az utols6 kopors6s

r6temet6s napj6t6l szAlr.itofi 25 6v
c.) Kett6s sirhely eset6n az utols6 kopors6s rStemet6s napjrlt6l szimitott 25 6v
d.) Gyermeksirhely: 25 6v
e.) Urnafiilke: l0 6v
f ) Urna sirhely: 25 6v

2) A temet6si helyek megvdltdsi 6s rijraviltrisi dijai:

a.) Sirbolt: 60.000,-Ft
b ) Egyes sirhely: 8.000,-Ft
c.) Kett<is sirhely: 16.000,-Ft
d.) Gyermeksirhely: O,-Ft
e.) Umafiilke: 3.000,-Ft
f.) Uma sirhely: 5.000,-Ft

(A rendeletben szerepl6 dijak az 6fat nen tartalmazzik.)
3. mell6klet

Lit6r, Ny6rfa utca 398 helyajzi szamf temet<i terk6pe
Lit6r, Eperfa utca 400 helyrajzi sz6mri temet6 t6rk6pe

.=s:--


