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Ravazd Kö zség Önko rmányzatának 6. /2oo1 tV i o 6bzámű rendelete
a temetőről és a temetkezésekről
.

Ravazd Község Önkormanyzata

ahelyi önkormányzatoktól

szóló 1990.évi LXV,torvény
jogkorében eljárva,élve a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999.évi )0,m.törvény (továbbiakban:tv. ) 40.§,(1.) bekezdésében és a 41.§.(3)
bekezdésébenkapott felhatalmazas alapjan a w. végrehajtasaról rendelkező t45ll9gg,(X.I.)
Korm.rendelet (továbbiakban :vhr.)szabályairq az alí.öbi rendeletet alkotja:
16.§.(l) bekezdésébenbiztisított

Áttatános rendelkezések
1.§.
(1) Ezen rendelet Ravazd ktizség Közigazgatási teruletén az önkormányzattulajdonában

kezelésében Ievő 226. hnz-u köztemetöre

,

@ Az önkormányzat az (l) bekezdésben írt temetöre vonatkozó fenntartasi

kOtelezettségét saj át maga teljesíti.

'

és iizemeltetési

Temetőlétesíteserlezárásarmegszíintet6erújbólihasználatbavétele

*;;ételére

A temetó létesítése,Iezírésár4ujbóli
alkalmazni.

a

Tv. és a Vhr. szabályait kell

Temetési helye§ sírhelyek
3.§.

A temetóben ae alábbi űpusú temetési helyeket kell biztosítani:
sírhely
b) kettős sírhely
(1)

a) egyes

c) umasírhely
d) közös sírhely
e) sírboltok

(l§ipák)

(2) Sírhelyek mérete:
a) felnöttegyes

sír: hossza: 2,10 m
szélessége: 0,90 m

mélysége:2,0a-2,5a m
b) felnőttkettös

s. hossza:

2,10 m
szélessége:1,90
mélysége:2,00- 2,50 m

c)

gyenrreksír: hossza

d)

urnasír

m

/

1,30 m
szélessége:0,60 m
mélysége:2,00-2,50 m

hossza.

0,60 m

szélessége:0,60

m

és

terjed ki.

,,].

mélysége:t,00

e)

m

1evő építésejogszabáiY alaPjan
Az urnafulke és umasírbolt, sírbolt készítéseaz érvényben

építésiengedéiyhez kötött.

A temetési helyek egymástói való távolsága

(3)

a) sírok oldaltávolsága : 0,60

táv.:

:

m

0,60-0,80 m
b) sorokközöfi
c) sírdombok magassága: 0,30 m

legnyaryobb magassága : 1,50 m
A temetési helyen elhelyeáetö sírjelek helyben szokásos
figyelembe véve_ a sírjel az
E magassági méreten beiü-_ a Tv.és a vhr. rendelkezéseit
kirlön engedély nélkÜl léteíthetÓ,
iigemeltetö részéretörténö előzetes bejelentés utáq
(4)

,

(5)

A

ffisi

(4.) bekezdésben megadott méreünélmagasabb

sírjel tervezett létesítéséta készíttelő az

hatóság részéreköteles bejelenteni,

belirl értesítiaz
nem nYilatkoziiq azt Úry kell
építtetöt. emeonyruen u, epÉ* h"td;;;.gadotthatariaoig
kifogást nem emel,
az építésihatóság a tervizett Úgasság ellen

hatóság 15 napon
(6) Az ( 5) bekezdésben szereplö korlátoz ástő| azépítési
tekinteni, hogy

jog
temetési helyek feletti rendelkezési
4.§.

rendelkezési jog idötartama:
A 3.§.(t) bekezdésben felsorolt temetési helyek feletti
25 év
- u r.r"Ott'.gyes és kettós sírhelyeiq a ryermek sírhelyek
- umasírhelyekZí év
- síóolt (kripta) 60 év

(1)

valamint újravaltasáért űjat kell
A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért,
iretoi, mel}nek összegét a rendelet 1.sz. mellékletetartámazza,

(2)

A temető inrfastrukturális tétesítményei
5.§.

az alabbi
tulajdonában és kezelés3ben alló koztemetöben
infrastrukturalis feltéteieket biztosítj a:

(1)

Az örrkormányzat

a

temetőbejfuaától aravatáozőig,
bj a ravatal azőt asztrkséges felszerelésekkel együtt,
c) űzvételi lehetőséget kozkútról,
a) sziiardburkolatu (betonos út) a

d) hulladélctárolót,

.j itl.*t.iyet, rnelynek megépítésihatarideje:

2003 év

az önkormínyzat űjat nem
(?.) Az(1) bekezdésben felsorolt létesítményekhaszrrálataért

sámolfel.,

/\
A temető rendje
6.§
fel kell
(1) A temető bejaratanát jól látható helyen tájékoztató táblát kell eihelyemi, amelYen
Úetni a temeó oyrwuturt^i idejét, a tulajdonos és az trzemeltetÖ megnevezését,Pontos
címét, valamint a temetö részletes térképét(2)

A temető nyiwatartasi idej e: 7,00-20.

00, óraig.

7.§.

A nyiwatartasi idó alatt atemetót baíki korlatozas nélküi látogathatja" a sír,okat
mellett
iűa"rirti 412 évenaluli gyermek a temetőben csak felnött személy felügYelete

(1)

tartózkodhat.

_
(2)A sírok gondozásaq űszítésénkívírlminden eryéb tevékenységet annak megkezdése
elöu -a temető tiaemeltetöje részérebe kell jelenteni-

A temetőben munkáj átvégzővállalkozók működésuk soriin az e rendeletben foglaltakat
a látogatók
kötelesek betartani. reuerc"v-segükkel a szertar!ások rendjét nem zavarhaÜa]í"
infrastrukruralis
kegyeleti érzéseitnem sérthctilg a szomszédos sírokban és a temetÖ
létesíményeibenkart nem okoáatnak.
(3)

8.§.
(1)

Tilos

a)'atemetóbe kutyát beünni, kivéve vak vezetó kutyakivételével,
éPÍtési
bj az r:zemeltető Ólőzetes hozzájárulasa nélkül a temetőbe építőanyagot beszailÍtani,
vary bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszallítani,
koszorú es viragmaladvarryt a tijeúit lerakóhelyerr kívül eryéb heiYen lerakni,
c) nunaaetot,

zajkeltés;l u rr"rturtások iendjét zavatíi, a temetólátogatók kegYeleti

d; hangostodással,

éuéseitmegsérteni )
e) a sírokatésa temetó infrastnrkruralis berendezéseit megrongálni.
(2)

Aki

8.§-ban
a 3.§. (2),(4),(5) bekezdésben, a 7.§. (2) bekezdésben, valamint a

foglaltakat

mágszegi szabálysértést követ e1, és 30.000,_Ft_ig terjedő pénzbírságga1 sújtható.

zárő rendelkezesek
9.§.

Ezen rendelet a kihírdetésnapjan lép hatalyba, kihírdetéséről a

jegyző gondoskodik.
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Ravazd" 2001.

1

il

s-.--.t'-1 V

.

Dr.Bertalanné Józsa Judit
jegyző

Samu Laszló
polgármester

A kihírdetésnapja:

200,i \]tiu*o.,

l

Ü

h1l]
5

-l

-r la-\1._
Dr.Bertalanné Józsa Judit jegyzó

\,
r. t..!,L.úu záműrendelet
l.számú melléklete

e, .....§......-'z oo

díjak
§írhelyek feletti rendelkezési jog negszerzéséértújraváltísáértfizetendő
Temetési helyek meryaltasi űjai:

Eryes sírhely: 1500,-Ft + áfa
ráOs sírheíy:3000,-Ft+áfa

Urnasírhely, 1 500,-Ft+áfa

