Kerekgede község

ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ RENDELET
a temető és halottasház építéséről, karbantartásáról és üzemeltetéséről

a temetésről szóló 398/2019 törvény szerint

Kidolgozta: Ján Kubacka - temetőgondnok

Kivonat a szlovák nyelvű eredeti VZN 2/2020 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní
pohrebiska s domom smútku na území obce Hodejovec – rendeletből.

Esetleges fordítási eltérés esetén az eredeti, teljes értékű, szlovák nyelvű a mérvadó!

Eljárási rend az emberi holttestekkel
- Az emeberi holttesteket el kell temetni temetőben, vagy el kell hamvasztani, miközben meg kell
adni a tisztességet, és úgy kell eljárni, hogy az ne veszélyeztesse a közegészséget.
- A hűtés nélkül elhelyezett holttestet 96 órán belül el kell temetni, de nem hamarab mint 24 óra
az elhalálozástól számítva.
- A hűtve elhelyezett holttestet 14 napon, a fagyasztóban elhelyezettet 30 napon belül el kell
temetni
Tilos:
- bármi módon kezelni, vagy nyitott koporsóban kiállítani, ha a szemály fertőző betegségben
hunyt el.
- nyitott koporsóban kiállítani, ha 3 napnál több telt el az elhalálozástól, és a test nem volt hűtve
- bármi módon kezelni rádioaktívan szennyezett holttestet
- elhamvasztani nem azonosított holttestet
- a temető területén mást eltemetni mint emberi holttestet

Szállítás
- A holttest szállításnál fell kell legyen öltöztetve, és koprsóban elhelyezve
- a koporsónak tartalmaznia kell az elhunyt adatait, hogy azt ne lehessen elcserélni

A temető üzemeltetése
- A község a temető üzemeltetését arra illetékes, érvényes szerződéssel rendelkező
temetőgondnokon keresztül látja el.
- A község mint üzemeltető köteles:
a) nyilvántartást vezetni:
1. nyilvántartást a sírhelyekről, névvel, időponttal, veszélyes betegséggel, bérlő nevével
2. nyilvántartást e temető üzemeltetéséről

A temető üzemltetési rendje
1. tartalmazza:
a) az üzemeltető adatait
b) a szolgáltatások körét
c) a bérlők kötelességeit
d) látogatók kötelességeit
e) nyitvatartást,
f) az emberi holtestek elhelyezését, a sírhelyek tervével
g) a bomlási idő hosszát
h) a nyilvántartás módját,
i) a hulladék kezelését,
j) a temetkezési vállakozások belépésének rendjét,
k) árlistát.

A halottasház üzemeltetése

A község mint üzemeltető, biztosítja az épület és a hűtőberendezés megfelelő állapotát.
A halottasház a temetőben található a 164-es parcelán és a következő helyiségeket tartalmazza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Díszterem.
Hűtő.
Előkészítő.
Takarító helyiség.
Az épület nincs az ivó és szenyvíz hálózatra kötve.
Az épület az elektromos hálózatra van kötve.
Az épületet temetés előtt 2 órával vagy megegyezés szerint nyitódik.
A hűtő a holtest elhelyezésére szolgál.
A hűtő hőmérséklete 5 celsius fok alá van beállítva.
A holtest elhelyezése és exhumáció

1. A sírhelynek a következőknek meg kell felelnie:
a) felnőtt és 10 évesnél idősebb gyermek esetén a sír mélysége legalább 1,6 m, 10 évesnál
fiatabb gyermek esetén legalább 1,2 m, csecsemő esetén 0,7 m; mélyített sír esetén 2,2 m,
b) az aljának 0,5 méterrel a talajvíz felett kell lennie,
c) két sírhely között legalább 0,3 m kell legyen,
d) a koprsó felett legalább 1,2 m földnek kell lennie; csecsemő esetén 0,7 m.
2. Dupla sírhelyre nem vonatkozozik az 1 / c).

3. A holttestnek legalább a bomlás idejéig a sírban kell lennie, ami föld összetételétől függően
legalább 10 év.
4. Ha a holttest a meghatározott bomlási idő alatt sem bomlott el, akkor hidrogeológiai vizsgálat
alpján a bomlási időt meg kell hosszabítani.
5. A bomlási idő előtt csak akkor lehet másik holttestet elhelyezni, ha az az alsó koporsó felett
elhelyezhető úgy, hogy a leülepedett földréteg a felső koporsó felett legalább 1 m.
6. Kriptába több holttestet is el lehet helyezni, de meg kell akadályozni a bűz kijutását, és a
rágcsálók bejutását.
7. Holttestet exhumálni:
a) ügyészi vagy bírói végzés alapján lehet, vagy
b) a sírhely gondozója vagy közeli hozzátartozója kérésére, ha a temetés biztosító személy már
elhunyt vagy a község kérésére, ha a község biztosította a temetést.
8. Kérvényt az exhumálásra a temető fentertójának kell benyújtani, aminek tartalmaznia kell:
a) a közegészségügyi hivatal hozzájárulásának, ha a bomlási idő nem telt el,
b) halott látlelete és a statisztikai jelentés az elhalálozásról,
c) bérleti szerződés a temető üzemetetőjével, ha másik temetőben lesz elhelyezve,
d) a temetkezési szolgáltató adatai, aki a maradványokat átveszi.
9. Ha a fentartó nem felel meg a nyolcas pontnak, bíróság dönt.
10. Háborúban elesettek exhumálására külön törvény vonatkozik.
11. A költségeket a kérvényező állja.
Tilos temetni, ha
1. több temetés emberi egészséget fenyegetne, vagy szennyezné a talajvizet , állami hivatal
megfelelő szerve megtilthatja.
2. Ha a földbe temetés tiltott, más módon lehet temetkezni, ha az állami hivatal, aki a temetést
megtiltotta, azzal egyetért.
Bérleti szerződés
1. Bérleti szerződéssel keletkezik a jog a sírhely használatára.
2. Bérlet díj ellenében a fentertó sírhelyet jelöl ki a bérlőnek. A bérleti szerződés meghatározatlan
időre köttetik és nem lehet felmondani a bomlási idő előtt.

3. A fentartónak biztosítania kell a sírhelyhez való hozzájutást, és nem avatkozhat a sírhelybe, ha
csak a fentartás meg nem követeli azt. A fentartó köteles előre írásban értesíteni a bérlőt
bármilyen beavatkozás előtt.
4. A bérlő elhalálozásakor a közeli hozzátartozónak van joga új szerződést kötni, ha több
hozzátartozó is jelentkezik, akkor az első beadott kérvényező jogosult. Az előjogot a
szerződéskötésre 1 évig lehet érvényesíteni.

Bérleti szerződés felmondása
1. A sírhely felszámolása előtt a bérlőt 6 hónappal értesíteni kell írásban, elektronikus levélben
vagy SMS-ben.
2. Az üzemben tartó felmondhatja a szerződést, ha
a) komoly indok miatt, nem tartható fenn a szerződés,
b) a temető elszámolódik,
c) a bérlő felszőlítás ellenére sem rendezi a bérleti díj tartozást.
3.Ha a kettes pont szerint mondja fel az üzembentertó a szerződést, a bérlő beleegyezésével
másik sírhelyet kell biztosítson, és saját költségén kell áthelyezni a sírhelyet és 3 hónappal előtte
értesíteni kell a bérlőt.
A bérlő kötelességei
A bérlő köteles:
a) betartani az üzemeltetési rendet,
b) a sírhelyet a bérleti szerződés szerint használni,
c) rendben és biztonságosan tartani a sírhelyet a saját költségén,
d) a nyilvántartásban szereplő adatok változását jelenteni,
e) rendet tartani a temetőben.

A látogató kötelességei
A látogató köteles
a) betartani az üzemeltetési rendet,
b) megőrizni a temető méltóságát.
Község
1. A község
a) elfogadja az üzemletetési rendet,

b) határoz a temető felszámolásáról,
c) szabálysértések kezelése.
2. Ha 96 óráig senki sem biztosítja a temetést, vagy az ismeretlen személy azonossága 7 napon
belül nem tisztázódik, a temetést a község biztosítja.

Szabálysértés
1. Szabálysértést követ el, aki
a) az üzemeltetési rndet nem tartja be,
b) nem a szerződés szerint használja a sírhelyet,
c) nem tartja rendben és biztonságosan a sírhelyet,
d) nem értesíti az üzemeltetőt az adatok változásáról,
e) nem vselkedik méltóságteljesen,
g) nem adja meg az embri maradványok méltóságát,
h) mást temet el, mint emberi maradvány,
i) törvénytelenül kiállít közszemlére holttestet,
2. Szabálysértésért 663 euro büntetés szabható ki.
3. Szálysértést a köszség rendezi és a bevétel a költségvetés része.
Érvényesség
A rendelet 2021.1.1-én lép életbe, és hatályát veszti a 4/2006-os

rendelet

Zoltán Kovács
Kerekgede polgármestere

