Cegléd Város Önkormányzata
36/2016. (XII. 22. önkormányzati rendelete
a köztemetőről szóló 34/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében, valamint 42. §-ban kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § (1) A köztemetőről szóló 34/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 5.
§-a a következő, (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Temetési helyet megváltani csak haláleset bekövetkezése miatt lehet.”
(2) Az Ör. 5. §-a a következő, (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A temetési hely feletti rendelkezési jog tekintetében meghosszabbított megváltási idő
esetén a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának a meghosszabbítással arányos
újraváltási díjat kell megfizetnie.”
2. § (1) Az Ör. 6. §-a a következő, (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az üzemeltető legkésőbb a temetési hely feletti rendelkezési jog lejártának évében
írásban tájékoztatja a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját
a) a lejárat időpontjáról,
b) az újraváltás lehetőségéről, - vagy
c) annak hiányában az elutasítás indokáról,
d) és díjáról.”
(2) Az Ör. 6. §-a a következő, (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A lejárt és újra nem váltott temetési hely újbóli értékesítésére csak az értesítő levél
kiküldését követő 6 hónap elteltével kerülhet sor.”
3. § (1) Az Ör. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Síremléket előre gyártott elemekből kell készíteni. Sírszegélyek, fedlapok rendkívül
indokolt esetben az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával a helyszínen is elkészíthetőek. Síremlékek
és sírszegélyek alá, a sír befoglaló szélességi méretétől 30-30 cm-rel nagyobb méretű vasbeton
gerenda elhelyezése kötelező, de - figyelembe véve a köztemető talajadottságait – indokolt esetben
sírkőszegély teljes felületű aláalapozás is elvégezhető, azonban ezen alap maximum 30-30 cm-rel
nyúlhat túl a sírhely befoglaló méretein, és felső felülete általános esetben maximum 3 cm-re
emelkedhet a környező terepszint fölé. Az alapozás belső szabad nyílása 200 x 80 cm-nél kisebb
nem lehet. Egyedi esetekben (nagyobb lejtésű terep, több személyes, családi sírok) a szegély alap
felső szintjének meghatározása az üzemeltető képviselőjének a feladata.”
(2) Az Ör. 11. §-a a következő, (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop létesítési tervét az üzemeltetőnek
az elhelyezés előtt be kell mutatni. Az állítási engedélyen szereplő sírkőtermékek alapozása akkor
kezdhető meg, ha az üzemeltető ellenőrizte és jóváhagyta a sírszegély alapozási méretét, szintjét és
elhelyezését. Az alapozás megtörténtét az üzemeltetőnek be kell jelenteni. Az elkészült alapozást az
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üzemeltető ellenőrzi. A síremlék továbbépítése akkor folytatható, ha az alapozás megfelelt a
létesítésre vonatkozó előírásoknak. A síremlék jogszerű felállítását az üzemeltető ellenőrzi.”
4. § Az Ör. 12. §-a következő, (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A temetkezési szolgáltatások közül kötelező az üzemeltető szakszemélyzetének és
berendezésének (létesítményének) igénybevétele az alábbi feladatokkal összefüggésben:
a) a temetőn belül az elhunyt hűtése;
b) sírásás, sírhelynyitás, az újratemetés és az exhumálás.”
5. § (1) Az Ör. 13. §-a következő, (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az elhunyt átvétele a ravatalozóban csak a jogszabály által előírt szállítási okmányok
alapján lehetséges. Az átvétel során az azonosító cédulákon szereplő adatoknak a megrendelés és a
halottvizsgálati okmányok adataival egyezniük kell. Az átvétel tényét és időpontját az elhunytat az
üzemeltető részére átadó által kiállított kísérő iratokon igazolni kell.”
(2) Az Ör. 13. §-a a következő, (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A temetőben a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolóba és hűtőbe az
elhunytak csak az azonosítás és a szabályszerű átadás-átvételt követően kerülhetnek. A hűtés során
gondoskodni kell arról, hogy a ravatalozásig, hamvasztásig, illetve az eltemetésig az elhunyt
megfelelő azonosítása minden kétséget kizáróan biztosítható legyen. A holttest hűtéséről - halottak
ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolóba és hűtőben - az eltemetésig folyamatosan gondoskodni kell.”
(3) Az Ör. 13. §-a a következő, (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Koporsós temetés esetén
a) a temetést megelőző napon 14 óráig be kell szállítani az elhunytat temetésre alkalmas
állapotban hűtés, tárolás és azonosítás céljából a temető hűtőjébe;
b) a temetkezési szolgáltató munkanapokon 9 és 14 óra közötti időpontban jogosult a
temetőbe elhunytat beszállítani;
c) az elhunyt beszállítása csak olyan eszközben történhet, amely alkalmas a hűtőbe
történő behelyezésre (koporsóalj, hamvasztóalj, szállítókoporsó);
d) a beszállításhoz igénybe vett eszközt a temetkezési szolgáltató köteles a temetés
napján elszállítani;
e) a beszállításkor a temetkezési szolgáltató köteles az üzemeltetőnek átadni a
jogszabályban meghatározott dokumentumokat (pl. halottvizsgálati bizonyítvány);
f) a temető területén temetésre való előkészítés (öltöztetés, mosdatás, borotválás) nem
végezhető.”
6. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
7. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján két napra történő
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.
Dr. Diósgyőri Gitta sk.
jegyző

Takáts László sk.
polgármester
------------
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1. melléklet a 36/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 34/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez
A köztemető díjai
1. Temetési helyek megváltási díjai:
1.1. egyes sírhely:
1.2. kettős sírhely:
1.3. sírbolt:
1.4. urnafülke
1.5. urnasírhely:
1.6. urnasírbolt:

30.000,- Ft
45.000,- Ft
16.250,- Ft/m2
12.000,- Ft
24.000,- Ft
30.000,- Ft

2. A temetési helyek újraváltási díja a mindenkor hatályos megváltási díj 90 %-a.
3. Vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulása: 2.400,- Ft
4. A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:
4.1. ravatalozó igénybevételi díj:
15.000,- Ft
4.2. halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtő igénybevételi díja:
3.2.1. 72 órán belül (alapdíj)
4.800,- Ft
3.2.2. 72 órán túl:
alapdíj + 1.280,- Ft/nap
5. az üzemeltető szakszemélyzetének igénybevételi díja:
5.1. sírásás, sírnyitás (koporsós temetés esetén):
5.1.1. április 1. – október 31. között: 15.000,- Ft
5.1.2. november 1. – március 31. között: 20.000,- Ft
5.2. sírásás, sírnyitás (urnás temetés esetén): 5.000,- Ft
5.3. exhumálás, újratemetés: 20.000,- Ft
6. A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A mellékletben megjelölt díjak nettó
összegét az általános forgalmi adóról szóló törvény szabályai szerinti előírásoknak megfelelő
mértékű általános forgalmi adóval kell növelni.”
--------

3/3

