LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
9/2006.(VI.16.)
rendelete
a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl.
Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl
szóló 1999. évi XLIII. Tv. 41.§.(3). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja Lad község területén található temetık fenntartásával és a temetkezési
tevékenységgel kapcsolatosan:

Általános rendelkezések
1.§.
Ezen rendelet hatálya a Lad község közigazgatási területen fekvı temetıkre, az ott végzett
temetkezési és temetı-fenntartási tevékenységre terjed ki. A temetık pontos címe: Németladi
temetı: Lad belterület 186 hrsz., Magyarladi temetı: Lad belterület 336 hrsz.

2.§.
(1). Lad Község Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és elıírásoknak
megfelelı temetık fenntartásáról.
(2). Az Önkormányzat által fenntartott temetı köztemetı, abban az Önkormányzat köteles az
elhunyt személyére, vallási, illetıleg lelkiismereti meggyızıdésére, valamely faji csoporthoz
tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más
megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetıvé kell tenni a halottak eltemetését.
(3). A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetık
határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási
szokásainak tiszteletben tartásával történik.
(4). Köztemetı létesítésérıl, bıvítésérıl, lezárásáról és megszőntetésérıl az Önkormányzat
gondoskodik.
(5). Ha a temetı, temetırész, sírhelytábla, temetési hely betelt, azt a temetı fenntartója
jogosult lezárni, és ott a további temetkezést megtiltani.
(6). Lezárt temetési hely kiüríthetı, ha a lezárástól, illetıleg az utolsó temetkezéstıl számított
használati ideje letelt. A temetési helyre rátemetett maradványok, valamint az elhelyezett urna
az eredeti használati idıt nem hosszabbítja meg.
3.§.
(1). A temetı fenntartásával és üzemeltetésével összefüggı feladatokat a jegyzı ellenırzi.

(2). A jegyzı az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében: Felhív a jogszabályokban és a
temetı szabályzatban foglalt rendelkezések betartására. Szabálysértési eljárást folytat le.
4.§.
(1). A kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés megkötése – pályázat útján – az Önkormányzat
Képviselı-testületének a hatásköre.
(2). Az (1). bekezdésben foglalt kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés (a továbbiakban:
szerzıdés) tartalmát a törvény elıírása alapján a Képviselı-testület határozza meg.
(3). A szerzıdés csak a vonatkozó törvényben illetve Kormányrendeletben meghatározott
feltételeket teljesítı vállalkozóval köthetı meg.
(4). A szerzıdésben foglaltak maradéktalan teljesítését a jegyzı ellenırzi, szerzıdésszegés
esetén kezdeményezi a szerzıdés felmondását.

Értelmezı rendelkezések
5.§.
E rendelet alkalmazásában:
Temetı: Lad település közigazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata
szerint zöldfelületi jellegő különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál,
közegészségügyi rendeltetéső, és amely az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére
létesítettek és használnak vagy használtak.
Köztemetı: az önkormányzat tulajdonában lévı temetı, továbbá az a nem önkormányzati
tulajdonban lévı temetı is, amelyben az önkormányzat - a temetı tulajdonosával kötött
megállapodás alapján - a köztemetı fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti;
Temetkezési emlékhely: a temetın kívül, különösen templomban, altemplomban,
templomkertben, történeti kertben, urnacsarnok-házban vagy más építményben és területen
lévı, az elhunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak szétszórására szolgál.
Temetési hely: a temetıben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt,
urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztó üzemi építmény területén,
ingatlanán létesített urnafülke, urnasírhely. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja,
továbbá a földben vagy építményben történı elhelyezkedése alapján különböznek egymástól.
Nemzeti sírkert /nemzeti panteon /: a mőemléki védelem alatt álló, vagy a Nemzeti Kegyeleti
Bizottság által annak minısített temetı, hısi temetı, hısi temetési hely, továbbá temetkezési
emlékhely, kegyeleti emlékhely, temetési helyek összessége.
Hısi temetı, hısi temetési hely: háborúban vagy békeidıben alkotmányos kötelezettség
teljesítése közben elesettek eltemetésére, hamvaik elhelyezésére szolgáló temetı /temetırész/,
temetési hely, ha nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik.
Kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megırzésére létesített építmény,
emlékmő, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla.
Kegyeleti közszolgáltatás: a köztemetı fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló
egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megırzésére irányuló
önkormányzati tevékenységek összessége.

A temetı
6.§.
(1). A temetınek és létesítményeinek alkalmasnak kell lenni az elhunytak felravatalozására,
gyászszertartások lebonyolítására, és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak
iránti kegyelet igényeinek, és lehetıvé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési
szolgáltatás korszerő lebonyolítását.
(2). A temetıt az épített és a természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakítani,
és meg kell ırizni kert jellegét.
(3). A temetıbejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezetı utat, a ravatalozó környezetét
parkszerően kell kialakítani és gondozni.
(4). A temetı területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse elı a tájékozódást, és
ne akadályozza a közlekedést.
(5). A temetıben keletkezett hulladék rendszeres győjtésérıl, elhelyezésérıl és kezelésérıl az
önkormányzat gondoskodik.
(6). Vízvételi lehetıséget biztosítani kell.
(7). A temetıt körülkerítı kerítés állapotát az Önkormányzat rendszeresen ellenırzi,
amennyiben a kerítés állagának romlását észleli, gondoskodik annak kijavításáról.
(8). A ravatalozónak alkalmasnak kell lennie az elhunyt ravatalozására való elıkészítésére, a
kegyelet lerovására, az elhunyt elbúcsúztatására.
(9). A temetıbe, illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hőtésérıl, a halott hőtı
berendezésben való elhelyezésérıl a ravatalozásig folyamatosan gondoskodni kell.

A temetı üzemeltetése
7.§.
A temetı üzemeltetését a vonatkozó jogszabályokban, a temetı-szabályzatban, illetve a
kegyeleti közszolgáltatási szerzıdésben foglaltak szerint kell ellátni. A temetı szabályzat a
rendelet mellékletét képezi.
8.§.
(1). A temetı üzemeltetıje:
Meghatározza a temetési szolgáltatás, illetıleg a temetıben végzett egyéb vállalkozási
tevékenység ellátásának temetıi rendjét,
Biztosítja az eltemetés feltételeit,
Megállapítja a temetılátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási idıt.
Biztosítja a ravatalozó, a kegyelet gyakorlásának technikai feltételeit, a nyitvatartási idıt.

Gondoskodik a temetıbe kiszállított elhunytak átvételérıl és biztosítja a temetı nyitását,
zárását.
Gondoskodik a temetı rendeltetésszerő használatához szükséges építmények, közmővek,
egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek
karbantartásáról, szükség szerint felújításáról és gondozásáról.
Megırzi a nyilvántartó könyvet.
Tájékoztatja a temetılátogatókat.
Kijelöli a temetési helyeket.
Elvégzi a temetı és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást.
Összegyőjti és elszállítja a hulladékot.
Gondoskodik a temetı rendjének betartásáról és betartatásáról.
Összehangolja a temetéseket.
Gondoskodik az ügyfélfogadásról.

9.§.
A temetı üzemeltetıje a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem
alkalmazhat.
10.§.
(1). A temetıben az üzemeltetı:
Nyilvántartó könyvet
vezet.
(2). A nyilvántartó könyvbe minden temetést idırend szerint be kell jegyezni.
(3). A holttestmaradványok közös sírba helyezése a temetıben vezetett nyilvántartó könyv
rovatába a közös sírba történı helyezést, idıpontjának és a közös sírnak a megjelölésével be
kell jegyezni.
(4). Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság
nevét, az eljárás ügyszámát.
(5). A nyilvántartó könyvbe az eltemettetı és a temetési hely felett rendelkezni jogosult
személy tekinthet be.
(6). Az üzemeltetı a nyilvántartó könyv adatai alapján a körjegyzıség ügyfélfogadási ideje
alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye iránt érdeklıdıknek.

Temetési hely
11.§.
(1). A temetıt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A
sorokban a temetési helyeket a temetı üzemeltetıje jelöli ki.

(2). A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek
nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell.
(3). A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elı kell készteni.
(4). A temetıben alkalmazott temetési helyek szélességi és hosszúsági méretét és az
egymástól való távolságát a szabályzatban kell elıírni.
(5). Hamvasztásos temetés esetén az urna koporsós temetési helyre rátemethetı.

12.§.
(1). Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettıs sírhely és sírbolt. Az
egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettıs sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó
befogadására alkalmas sírgödör.
(2). A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja.
(3). A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a
felülre kerülı koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt az üzemeltetı
hozzájárulásával természetes – a talajban lebomló – anyaggal burkolni lehet.
(4). Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettıs sírhelyet nem szabad létesíteni.
(5). A sírbolt (kripta) legalább kettı koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítménybıl álló
temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. Sírbolt a temetı
tulajdonosának hozzájárulásával, építési engedéllyel építhetı. A sírbolt, temetın belüli
elhelyezését a temetı tulajdonosa (üzemeltetıje) jelöli ki.
(6). A sírboltok, a gyermek, a kettıs és az urnasírhelyek részére az egységes gondozás
céljából külön táblát vagy sorokat lehet kijelölni.

13.§.
(1). Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési hely lehet urnasírhely,
urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre rátemethetı.
(2). Urnafülke (kolumbárium) és az urnasírbolt építésügyi hatósági engedéllyel építhetı.
(3). Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belsı méret 30 x 30 cm lehet. Urnafülke
építmények kialakításánál a temetı tulajdonosa elıírhatja a természetes anyagok és mővészi
formák alkalmazását. Az urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése
biztosítható legyen.
(4). A hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére urnasírhely és urnasírbolt alakítható ki,
amelyek a rendelkezési jogosultság idıtartamában (használati idı) különböznek egymástól.

(5). A temetı tulajdonosa – az eltemettetı igénye esetén – a hamvak szétszórásához és
bemosásához külön temetırészt jelöl ki, amelyet parkszerően kell kialakítani.
(6). A temetı tulajdonosa (üzemeltetı) a mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó
magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére külön sírhelytáblát
jelölhet ki.
14.§.
(1). Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetıleg létesíthetı.
(2). A sírjel nem foglalhat el a szabályzatban meghatározott temetési helynél nagyobb
területet, magasságát a helyi építési szabályzat (ennek hiányában az építésügyi hatóság)
korlátozhatja.
(3). A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temetı
üzemeltetıjének az elhelyezés elıtt be kell mutatni.

15.§.
(1). A temetési helyen túlterjeszkedı, közízlést sértı, vagy oda nem illı felirattal ellátott
sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévı sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.
(2). A halva született magzat sírhelyét jelzıfával kell megjelölni, amelyek a temetés napját és
a temetési hely sorszámát kell feltüntetni.
(3). Ha a halva született magzat eltemetésérıl – kérésére – közeli hozzátartozója
gondoskodott, a sírhelyen kereszt vagy fejfa is elhelyezhetı és azon utónevet is fel lehet
tüntetni.

16.§.
(1). A sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására a temetı tulajdonosa (üzemeltetıje) a
temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetıleg az állékonyságot, az élet és a
biztonságos használatot veszélyeztetı állapot (a továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása
esetén köteles felhívni. A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temetı hirdetıtábláján
90 napra ki kell függeszteni.
(2). A közvetlen veszély fennállása esetén az építési engedély köteles sírjel helyreállítását a
temetı tulajdonosának kérelmére az építésügyi hatóság elrendeli, illetve a kötelezés nem
teljesítése esetén a veszélyhelyzetet hatósági úton – a temetı tulajdonosának
közremőködésével – megszőnteti.
(3). A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.
A lezárás és a megszőntetés
17.§.

(1). A temetı, temetırész, sírhelytábla (parcella), temetési hely lezárását hirdetményben kell
közölni. A hirdetményt a lezárás idıtartamáról a tájékoztató táblán, szükség szerint a
temetıkapun, ravatalozón és az érintett temetırésznél is ki kell függeszteni.
(2). Lezárt sírhelytáblába koporsós temetés csak sírboltba vagy kettıs sírhelybe
engedélyezhetı.
(3). Ha a lezárástól számított 25 éves sírhelyhasználati, illetıleg 10 éves urnasírhely,
urnafülke használati idı eltelt, a temetı tulajdonosa (üzemeltetıje) az újbóli temetések
lehetıvé tétele céljából a lezárt temetıt, temetırészt, sírhelytáblát, temetési helyet
megszőntetheti. A megszőntetést megelızıen hirdetményben, továbbá három alkalommal
legalább egy országos és egy területi napilapban – egyházi (felekezeti) temetınél az egyház
(felekezet) lapjában is – és a helyben szokásos módon közhírré kell tenni úgy, hogy a
hirdetmény kifüggesztése és az elsı közzététel a megszőntetés elıtt legalább hat hónappal, a
továbbiak pedig kéthavonként történjen.
(4). Ha a lezárt temetıt, temetırészt, sírhelytáblát, temetési helyet újra betemetés vagy
kegyeleti park céljára kívánják használatba venni, a használatbavétel elıtt a területet legalább
30 cm vastag földréteggel kell feltölteni.

18.§.
(1). Temetıt vagy temetırészt a terület más célú felhasználása esetén a temetési helyek
kiürítésével lehet megszőntetni.
(2). A lejárt használati idejő temetési helyek kiürítésérıl a temetı tulajdonosa (üzemeltetıje)
gondoskodik.
(3). Azoknak a temetési helyeknek az áthelyezésérıl, amelynek a használati ideje még nem
járt le, a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött megállapodás alapján, a temetı
tulajdonosa (üzemeltetı) gondoskodik. Az áthelyezett temetési hely használati ideje az
eredetileg megváltott temetési hely használati idejéhez képest nem változik.
(4). Ha lejárt használati idejő temetési helyen lévı holttestmaradványokat az elhunyt
hozzátartozója máshol el kívánja temetni, errıl a kiürítésre megjelölt idıpontig kell
gondoskodnia. Ennek hiányában a holttestmaradványokat (az urnákat) a kiürítésre megjelölt
idıpontot követı 6 hónap elteltével – az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálatnak a temetı fekvése szerint illetékes városi intézete jelenlétében – közös sírhelyben
kell elhelyezni illetve a hamvak az arra kijelölt helyen szétszórhatók.

19.§.
(1). A sírjellel az rendelkezik, aki a temetési hellyel rendelkezik.
(2). Ha a rendelkezésre jogosult, illetıleg annak örököse a kiürítésre megjelölt idıpontig a
sírjel elszállításáról nem intézkedik, a megjelölt idıpontot követı hat hónap elteltével a
sírjelet a temetı tulajdonosa értékesítheti.

20.§.
Az elhalttal eltemetett és a sír felnyitásakor elıkerült – értéket képezı – dolgokra hagyatéki
eljárás lefolytatása céljából a temetı üzemeltetıje értesíti a külön jogszabályban
meghatározott hatóságot.
Temetıi munkák
21.§.
(1). A temetıben végzendı minden munkát – kivéve a hozzátartozók részérıl történı
sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését - a temetı
üzemeltetıjének be kell jelenteni. Fák ültetésére a szabályzat irányadó.
(2). Az üzletszerő tevékenység során a vállalkozó köteles betartani a szabályzatban
meghatározott feltételeket.
(3). Munka úgy végezhetı, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit,
ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely
nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota nem változzon. A munka ideje
alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.
(4). Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a
szertartást.
A temetés feltételei
22.§.
Ha a temetı üzemeltetıje az azonosság vagy az okmányok tekintetében hiányosságot észlel,
az átvételt felfüggeszti és a halott-vizsgálati bizonyítványt kiállító orvost, valamint az
illetékes intézetet értesíti. A halott-vizsgálati bizonyítvány egy példányát az üzemeltetı
köteles megırizni.

23.§.
(1). Temetni – ha a törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – hagyományos
módon koporsóban (koporsós temetés), hamvasztás esetén az urnába helyezett hamvak
eltemetése, illetve elhelyezése, szétszórása útján lehet.
(2). A koporsót temetés elıtt véglegesen le kell zárni.

24.§.

(1). Azt, aki törvény alapján a temetésre kötelezett és a kötelezettségét nem teljesíti, a jegyzı
felszólítja kötelezettsége 15 napon belüli teljesítésére. Ha a kötelezett a felszólításnak nem
tesz eleget, az elhunytat közköltségen kell eltemetni.
(2). A közköltségen történı temetés esetén a temetésre kötelezett személyt a temetés helyérıl
és idejérıl értesíteni kell.
(3). Az elhunytat a kötelezett kérelmére az általa megjelölt temetési helyre kell temetni, ha az
elhalálozás hely szerinti település köztemetıjében megjelölt temetési hely felett a
kérelmezınek rendelkezi joga van.

25.§.
Az elhunytat – ha az eltemettetınek nincs a temetıben meglévı temetési hely feletti
rendelkezés joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következı temetési helyre kell
temetni, kivéve, ha a szabályzat másként rendelkezik.

Urnaelhelyezés, - kiadás, hamvak szórása
26.§.

(1). A hamvakat tartalmazó urnát urnasírba temetni vagy sírhelybe, sírboltba rátemetni
egyaránt szabad. Az urnát a talaj szintjétıl legalább 0,5 méter mélységbe kell elhelyezni.
Rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.
(2). Urnát urnatartóban a sír felületére is el lehet helyezni. Az egy urnafülkébe vagy urnasírba
elhelyezhetı, valamint a sírhelybe (sírboltba) temethetı urnák számát a temetı tulajdonosa
(üzemeltetıje) a szabályzatban határozza meg.

27.§.
(1). A hamvak az eltemettetı rendelkezése alapján, igény szerint a temetı arra kijelölt helyén
– a kegyeleti igények betartásával – szétszórhatók. A hamvak szétszórásakor gondoskodni
kell arról, hogy azok a szétszóráskor a talajba bemosódjanak.
(2). Szétszórásos temetés esetén a hamvakat a szétszórás elvégzésére alkalmas urnába kell
helyezni.
28.§.
(1). A koporsós temetésre szolgáló egyes sírhelyre sírnyitási engedéllyel – a sír megfelelı
mélyítésével – további, legfeljebb kettı elhalt vagy 25 évnél régebben elhunyt
holttestmaradvány rátemethetı. Fertızı betegségben elhunyt sírhelyére csak az illetékes
intézet elızetes engedélye alapján lehet rátemetni. Ez esetben a rátemethetı elhaltak számát a
temetı fekvése szerint illetékes intézet korlátozhatja. Rátemetés esetén – az exhumált
maradvány kivételével – biztosítani kell a temetési hely 25 éves használatát.

(2). Az elhalálozástól számított öt éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély hamvasztás,
más temetıbe való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére
adható.
Temetés
29.§.
(1). A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.
(2). A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhetı személyek körének
meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.
(3). A temetési hely újraváltásában elsıbbséget élvez az eltemettetı, halála esetén pedig a
törvényes öröklés rendje szerint soron következı közeli hozzátartozója.
(4). Az elhunyt eltemetésére, elhamvasztására, az urna földbe temetésére – a sírboltba temetés
és az urna kivételével – olyan, a kegyeleti igényeknek megfelelı koporsó, illetıleg kellék
használható, amely lebomlik, és nem veszélyezteti a környezetet.

Temetési hely feletti rendelkezési jog idıtartama
30.§.
(1). A temetési hely feletti rendelkezési jog idıtartama (használati idı):
Egyes sírhely esetén: 25 év, illetıleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év
Kettıs sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év
Sírbolt esetén megállapodástól függıen 60 év
Az urnafülke és urnasírhely esetén 10 év
Urnasírbolt esetén megállapodástól függıen 20 év
(2). A temetési hely feletti rendelkezési jog a (3) bekezdésben foglalt kivétellel
meghosszabbítható (újraváltható). A meghosszabbítás legrövidebb idıtartamára az (1)
bekezdésben foglaltak az irányadók.
(3). A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha a temetı tulajdonosa bizonyítja,
hogy a területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni. Errıl a temetési hely felett
rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet.
(4). Megszőnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idı meghosszabbítás hiányában
lejár, illetve, ha a temetési hely megszőnik.
(5). A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyrıl kikerült holttest új
temetési helyre történı áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszőnik, kivéve, ha az
urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.
(6). Ha a rendelkezési jog azért szőnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen
kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj idıarányos részét vissza kell téríteni.

(7) A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet.

Díjak
31.§.
(1) A sírhely megváltásáért, újraváltásért, a 2. számú mellékletben meghatározott díjakat kell
megfizetni.
(2) A létesítmények igénybevételéért, illetve a temetıfenntartásért (temetı-fenntartási
hozzájárulás) díjat nem kell fizetni.
(3) A temetı üzemeltetıje a szabályzatban megállapított díjakon felül más díjat nem állapíthat
meg, így különösen: nem szedhetı díj a temetılátogatásért, a temetıi utak használatáért és a
temetési hely gondozásához igénybe vett vízért.
Szabálysértés
32.§.
Szabálysértést követ el és 30000,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható az, aki ezen rendelet
21.§-ában, valamint 1. számú mellékletében (Temetı szabályzat) foglalt rendelkezéseket
megszegi, feltéve ha ezzel más szabálysértést nem valósít meg.

Záró rendelkezések
33.§.
(1). Ezen rendeletet alkalmazni kell a temetı fenntartását, üzemeltetését, valamint temetkezési
szolgáltatási tevékenységet végzı természetes és jogi személyeknek, illetıleg azoknak, akikre
nézve e tevékenység során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.
(2). Ezen rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, a rendelet kihirdetésérıl a helyben
szokásos módon a jegyzı gondoskodik.
(3). Ezen rendelet kihirdetésével egyidejőleg hatályát veszti a 7/2000.(VI.29.) önkormányzati
rendelet.
Lad, 2006. június 15.
Pirosné Tamás Krisztina
polgármester

Boti Ferenc
körjegyzı

A rendelet kihirdetésének idıpontja: 2006. június 16.
Boti Ferenc
körjegyzı

