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A temető és halottasház üzemeltetési rendje
Kerekgede községben
Rimaszombati járásban
Kivonat az eredeti szlovák nyelvű változatból.

Esetleges fordítási eltérés esetén az eredeti, teljes értékű,
szlovák nyelvű változat a mérvadó!
Adatok a szakértőről
A temető üzemeltetéséhez a szakértelmet és a koncessziós levelet külső tanácsadó biztosítja:
Ján Kubacka, Bottovo 26.
Tevékenysége szerződés alapján történik.

A temető adatai
1.
2.
3.

A temető Kerekgede kataszterében, a 164/-es parcellán található.
Ivóvízzel el van látva.
A hulladék számára gyűjtőkonténerek vannak kihelyezve.
Nyújtott szolgáltatások

A község a következő szolgáltatásokat nyújtja:
a temető, halottasház, utak és zöld felületek üzemeltetése és karbantartása, nyilvántartás
vezetése, a hűtőberendezés üzemeltetése, a földi maradványok átvétele időleges hűtött tárolás
céljából, a szemét elszállítása.
Az üzemeltető kötelességei
A község mint üzemeltető:
a)

lehetővé teszi a földi maradványok elhelyezését, amennyiben rendelkezik
halotti levéllel, és statisztikai jelentéssel,
vagy halotti útlevéllel,
bűncselekmény gyanúja esetén, a vizsgálati szervek beleegyező nyilatkozata
szükséges,
üzemeltetni a temetőt, az üzemeltetési rend szerint
nyilvántartást vezetni
lehetővé tenni a jelenlétet a temetés intézőjének és a hozzátartozóknak a koporsó
lezárásánál,
mellőzni az érzéketlen kommunikációt és lehetővé tenni az egyház és más személyek
jelenlétét a temetésen,
írásban értesíteni a bérlőt
a temető felszámolásáról, ha az elérhetősége ismert,
ha kiderül, hogy a meghatározott bomlási idő alatt a holttest nem bomlott el, az
időszakot meghosszabbítani,
lehetővé tenni az elvetélt magzat eltemetését,
biztosítani a sírhely kiásása után annak fotódokumentációját,
megakadályozni emberi maradványon kívül más maradvány eltemetését.
-

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Eljárás az emberi földi maradvánnyal
1. Az emberi földi maradványokat el kell temetni a temetőben vagy el kell hamvasztani.
2. Az emberi földi maradványokkal méltóságteljesen kell eljárni, úgy, hogy az ne
veszélyeztesse a közegészséget és közrendet.
3. A nem hűtött földi maradványokat 96 órán belül el kell temetni, de nem hamarabb mint 24
óra. Ha boncolás történt, azonnal lehet temetni, kivéve ha bűncselekmény gyanúja merült fel.
4. A hűtött földi maradványokat 14 napon belül, a fagyasztott földi maradványokat 30 napon
belül kell el temetni, amit indokolt esetben a temetkezési szolgáltató meghosszabbíthat.
5. A szülő az elvetélt magzat maradványainak kiadását a megbízott temetkezési vállalkozón
keresztül 4 napig kérvényezheti az egészségügyi intézménytől.
6. A magasan virulens fertőzéssel megfertőzött személyek földi maradványát légmentes
koporsóban kell elhelyezni.
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Tilos:
a) magasan virulens fertőzéssel megfertőzött személyek földi maradványát bármilyen módon
kezelni, közszemlére tenni, exhumálni,
b) földi maradványt ha hűtés nélkül több mint 3 nap eltelt nyitott koporsóban kihelyezni,
c) elhamvasztani olyan személy maradványait, akinek a személyazonossága nem ismert
.
Bérleti szerződés
1. Jog a temetkezési hely használatára a bérleti szerződés megkötésével keletkezik.
2. A bérleti szerződés megkötésével a temető üzemeltetője bérleti díj ellenében átengedi a
sírhelyet a holtest elhelyezésére. A bérleti szerződés korlátlan időre kötődik és nem mondható
fel a bomlási idő letelte előtt.
3. A temető üzemeltetője köteles biztosítani a szerződés ideje alatt a sírhelyhez való
hozzáférést és lehetőleg tartózkodni minden beavatkozástól.
4. A bérlő elhalálozása esetén más közeli személynek van joga szerződést kötni, több
jelentkező esetén, az aki egy éven belül elsőként kérvényezi írásban azt.
Bérleti szerződés felmondása
1. A temető üzemeltetője a sírhely megszüntetése előtt legalább 6 hónappal értesíti a bérlőt
írásban, vagy egyéb megegyezés szerinti módon.
2. A temető üzemeltetője a szerződést felmondja, ha
a) ah nyomós indok miatt a bérlet nem tartható,
b) a temető megszűnik,
c) ha a bérlő a figyelmeztetés ellenére sem rendezi a bérleti díjat.
3. Ha a temető üzemeltetője a szerződést felmondja az a) és b) pontok szerint, 3 hónappal
előtte megküldi a felmondást, a bérlő beleegyezésével saját költségén köteles másik sírhelyet
biztosítani és a földi maradványokat és a sírhely elemeit áthelyezni.
4. Ha a temető üzemeltetője a szerződést felmondja a c) pont szerint, 2 hónappal előtte
megküldi a felmondást a felmondási idő 1 év, és ez alatt a bérlő köteles eltávolítani a sírt.
.
A bérlő kötelességei
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A bérlő köteles a sírhelyet és körülötte 30 centis sávban rendben tartani.
Ha a bérlő a felszólítás ellenére sem teszi rendbe a sírhelyet, az üzemeltető a bérlő
költségére megteheti.
Tilos a sírok közét tárolásra használni, kivétel a víz.
Az elértéktelenedett csokrokat az üzemeltető a sírokról eltávolíthatja.
A hulladékot a bérlő köteles a szemétgyűjtő edényben elhelyezni.
Tilos: a szemetet eldobálni,
kutyát sétáltatni, zajongani,
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beavatkozni idegen sírhelyek területén
7.

A saját költségén karbantartani a sírhelyet, hogy az senkit ne veszélyeztessen.

Egyéb kötelességek:
1. A temetőben fát, bokrot ültetni, lócát elhelyezni vagy egyéb változtatást véghez vinni csak
az üzemeltető beleegyezésével lehetséges.
2. Bármilyen építési munkálatra az üzemeltető előzetes beleegyezése szükséges.
A látogatók kötelességei
A temető látogatói kötelesek a hely méltóságának megfelelően viselkedni, de mindenek előtt
tilos:
- hangoskodni,
- szemetelni,
- rongálni,
- kutyát behozni,
- gyertyát, mécsest gyújtani, ha tűz ellen nincs megfelelően védve a környezete.
Hozzáférés a temetőhöz
A temető nyitott minden nap, korlátozás nélkül.
- az üzemeltető indokolt esetben korlátozhatja a látogatást,
- 10 éves korig, csak felnőtt személy kíséretében tartózkodhatnak gyerekek a temetőben.
- Alkohol és más tudatmódosító szer hatása alatt tilos a temetőbe lépni,
- Motoros járművel csak a kijelölt útra lehet behajtani, mégpedig:
a.
a földi maradványok szállítása,
b.
építési munkálatok,
c.
mozgáskorlátozott személy szállítása céljából,
- az üzemeltető kitilthatja a járművet, ha az szabálytalan,
- a temetőben a parkolás tilos.
Az elhunyt elhelyezése
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Adott a lehetőség, hogy szokás szerint, a sír kiásását, a holttest elhelyezését és a gödör
takarását az elhunyt rokonai vállalják, de ebben az esetben is értesíteni kell a temető
üzemeltetőjét, aki szakmailag felelős személyt bíz meg a felügyelettel.
A felelős személy:
- kijelöli a sír pontos helyét
- kioktatja a munkát végző személyeket az előírásokról,
- ellenőrzi az ásáshoz használt szerszámokat
Az ásást végző személyek mindenek előtt adnak a környék megóvására:
- ponyvával takarják a környező sírokat
- megakadályozzák a sír beomlását
A temetés előtt a koporsó a halottas házban, hűtve van elhelyezve.
A koporsó rudakkal szállítódik a sírig.
A sírgödörre a következő méretek vonatkoznak:
- 10 évesnél idősebb számára 160 cm mély gödör,
- ha dupla elhelyezéssel számolnak, akkor 220 cm mély,
- 10 évnél fiatalabb számára 120 cm mély,
- vetélésben elvesztett magzat számára 0,7 m mély szükségeltetik;
a koporsó fölött legalább 1,2m földtakaró kell legyen, magzat esetén 0,7 m.
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-

a sírok közötti távolság minimum 30 cm, kivétel a duplasír

Kripta
Ha a család kripta építése mellett dönt, a következőket kell betartani:
- a szándékot jelezni kell az üzemeltetőnek,
- a kriptába több koporsó elhelyezhető.
- az építménynek meg kell akadályozni a szagok kijutását, és védelmeznie kell a rágcsálók
ellen.
Exhumálás
Az üzemeltető nem biztosít exhumálási munkálatokat, csak lehetővé teszi szakember
jelenlétében a következő feltételekkel:
1.

A bomlási idő letelte előtt csak a következő szervek kérvényezhetik az exhumálást:
büntető ügyben eljáró hatóság,
a temetés szervezője vagy ha már elhunyt, közeli hozzátartozó, község ha a temetést
szervezte.
2.
Az exhumálási kérvényt a bomlási idő letelte előtt írott formában az
üzembentartónak kell benyújtani, és tartalmaznia kell:
A hivatal határozatát, ha fertőző betegségben hunyt el,
- A halott vizsgálati levelet
- Statisztikai jelentést az elhalálozásról
3.
A munkát és minden egyebet a kérvényező biztosítja saját költségen.
-

Munkálatok a temetőben
1.
Ha a sírhelybérlő ásási munkálatot tervez a temető területén, vagy beavatkozna a zöld
felületbe, kérnie kell az üzemeltető beleegyezését.
2.
Alapparaméterei a sírhelynek:
Új építésű sírhely méretei :
- a sírhelyek közötti járatok minimum 30 centiméteresek
- a sírhely keretének első és hátsó éle egy vonalban kell legyen, lejtős terepnél az
építmények lépcsőzöttsége egyenletes kell legyen,
- sírhely, kripta, urnatemető elhelyezésére az üzemeltető ad engedélyt,
- a munkálatok után az építtető köteles eltakarítani az építés nyomait,
- az üzemeltető beleegyezése nélkül nem változtatható, elszállítható, eladható vagy
távolítható semmilyen építmény.

Tilos temetni
1.

Ha további temetéssel veszélyeztethető lenne az emberi egészség, a talajvíz
tisztasága, akkor felelős állami hivatal azt megtilthatja, amiről az üzemeltető azonnal
köteles tájékoztatni a nyilvánosságot.

A temető megszüntetése
1.

A temetőt csak a község szüntetheti meg, miután minden földi maradvány bomlási ideje
letelt.
Bomlási idő

1. Az emberi maradványok a földben vannak elhelyezve, a minimális bomlási idő leteltéig, ami
az adott temetkezési helyen 10 évben van meghatározva,
2. A bomlási idő letelte előtt ugyanazon sírba csak akkor helyezhető másik holttest, ha a
dokumentációból kitűnik, hogy a második koporsó fölött minimum 120cm földtakarás lesz,
3. Az adatok, az utoljára eltemetett maradványokról a temető nyilvántartásából kerülnek
kiolvasásra, szakember által.
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Halottas ház üzemeltetése
A halottasház a temető területén a 164/2-es parcellán található
1. A község, mint a temető üzemeltetője, biztosítja a halottas ház és a hűtőberendezés
üzemeltetését.
2. A halottasházban megtalálható:
- díszterem,
- kis terem, a holttest kihelyezésére,
- 2 személyes hűtőkamra,
- öltöző,
2. A halottas ház nincs vízvezetékre, szennyvízelvezetésre kötve.
3. A halottasház a gyászoló családnak 2 órával a temetés előtt kerül kinyitásra.
Szolgáltatások árai
A szolgáltatások árai a következők:
Tartós bérlet
Sírhely bérlete 0,00€ EUR,
a/ urnasír – 0,00€ EUR
Sírásás
A temető üzemeltetője nem biztosít sírásást.
Halottasház használata
A halottasház használat vagy holttest elhelyezése a hűtőberendezésben -17€.
Felügyelet
Sírásási munkálatokhoz, a temető üzemeltetője, szakmailag felelős személyt bíz meg a
felügyelettel.
- Állandó lakhellyel rendelkezőknek ingyenes,
- állandó lakhellyel nem rendelkezőknek 10 €.
Érvényesség

Ez az általános érvényű rendelet 2022.1.1.-én lép hatályba, és hatályát veszti a
2007.7.10.-én született rendelet a temető és halottasház üzemeltetéséről.
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