
     10/2007. (V.23.) sz. KT. Rendelet
                                                a köztemető használatának rendjéről

Báránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999.  évi  XLIII.  törvény  6.  §  (4)  bekezdésének-,  41.  §  (3)  bekezdésének  és  42.  §-ának 
felhatalmazása  alapján,  valamint  annak  végrehajtására  kiadott  145/1999.  (  X.  1.  )  Korm. 
rendeletben  foglaltakra  is  figyelemmel  a  köztemető  használatának  rendjéről  az  alábbi 
rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

(1) Báránd Község közigazgatási területén köztemetőt fenntartani, temetkezési szolgáltatást 
végezni a hatályos jogszabályok alapján , és az e rendeletben foglaltak szerint lehet.
(2)  A rendelet  területi  hatálya  az Önkormányzat  tulajdonában levő köztemetőre  terjed ki, 
melynek földrajzi helye: a bárándi 07. hrsz. alatt nyilvántartott terület.
(3) A rendelet  személyi  hatálya  kiterjed az eltemettető(k)re,  a  köztemetőkben temetkezési 
szolgáltatást, valamint a köztemetőkben egyéb temetői munkát ( pl: síremlékállítás ) végző 
természetes  személyre,  jogi  személyre  és  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  gazdasági 
társaságra,  illetőleg  arra,  akire  nézve  a  tevékenységek  során  jogok  keletkeznek,  és 
kötelezettségek hárulnak. 

2. §

(1) A köztemető  létesítése,  bővítése,  lezárása  és  megszüntetése  az  Önkormányzat  –  mint 
fenntartó – feladata.
(2) A  köztemető  és  létesítményeinek  üzemeltetésére,  valamint  a  temetkezési  és  egyéb 
tevékenységek  végzésére  az  önkormányzat  2011.  május  01.  napjától  kezdődően  kegyeleti 
közszolgáltatási  szerződést kötött a Püspökladányi  Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft.-
vel.
  

A köztemető használatának és igénybevételének szabályai

3.§

Temetkezési szabályok
(1) A  végső  nyughely  megválasztásában  és  a  temetés  lebonyolításában  az  abban 
közreműködők  és  az  eltemettetők,  az  elhunyt  életében  tett  rendelkezésére  figyelemmel 
kötelesek együttműködni.
(2) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytak életében tett rendelkezése az 
irányadó,  amennyiben  ez  nem ró  az  eltemettető  személyére  aránytalanul  nagy terhet.  Az 
elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza meg, 
aki  a  temetésről  gondoskodik,  vagy  arra  köteles  lenne,  de  a  temetésről  más  szerv  vagy 
személy úgy gondoskodik, mintha az elhunyt saját halottja volna.
(3) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
a.)aki a temetést szerződésben vállalta,
b.)akit arra az elhunyt végrendelet kötelez,



c.) végintézkedés hiányában az elhunyt temetéséről az elhalálozás előtt vele együtt 
élő házastársa vagy élettársa,
d.) az elhunyt közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § / b.) / a törvényes öröklés rendje 
szerint.
(4)  Ha  temetésre  kötelezett  személy  nincs,  ismeretlen  helyen  tartózkodik,  vagy  a 
kötelezettséget  nem  teljesíti,  az  eltemetésről  Báránd  Község  Önkormányzata  köteles 
gondoskodni.
(5)  A  temetési  hely  feletti  rendelkezésre  jogosultságot  az  üzemeltető  csak  akkor  köteles 
vizsgálni,  ha  azzal  kapcsolatosan  okmányokkal,  dokumentumokkal  bizonyított  kifogást 
jelentettek be. Koporsós temetés esetén a vizsgálat és a döntéshozatal időpontja nem lehet 
hosszabb a halott-vizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 96-óránál.
(6) Ha a temetés közköltségen történik, a temetés módját a Polgármesteri Hivatal határozza 
meg. 

Temetési hely gazdálkodási szabályai

4. §

Temetési  hely:  A  temetőben  vagy  a  temetkezési  emlékhelyen  létesített  sírhely,  sírbolt, 
urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt.

5. §

(1) A köztemető területén temetésre szolgálnak:
- sírbolt helyek,
- egyes felnőtt sírhelyek,
- kettes felnőtt sírhelyek,
- díszsírhelyek,
- gyermek sírhelyek,
- urnasírhelyek és fülkék,
 (2) A sírbolthelyek és sírhelyek olyan temetőrészeket jelölnek,  amelyeket  a nyugvási idő 
elteltével szabályszerű eljárás mellet ki lehet üríteni és temetés céljából igénybe lehet venni. 
A táblák és a sírhelyek elhelyezkedését a Sírfelosztási Terv tartalmazza.
(3)  A  sírhelyeket  a  temetés  alatt  álló  sírhely-táblákban  fő  szabályként  folytatólagos 
sorrendben kell felhasználni. A betelt sírhely-táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. 
A lezárt táblába csak rátemetéssel lehet temetni.
(4)  Az  elhamvasztott  halott  hamvait  tartalmazó  urnát  a  temetőn  belül  sírhelyben 
(rátemetéssel),  vagy  sírboltban  lehet  elhelyezni.  Egyszemélyes  sírhelybe  4  db  urnát, 
kétszemélyes sírhelybe 8 db urnát lehet elhelyezni. 

6. §

(1)  Az  egyes  temetési  helyekért  az  önkormányzat  által  adományozott  díszsírhelyek 
kivételével az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek sírhelydíjat kell 
fizetnie. Ezek mértékét a rendelet 1. sz. melléklete határozza meg.
(2) A temetési helyek használati jogának megváltási időtartama:
a.) koporsós betemetés illetve rátemetés napjától számított 25-év / sírhely /
b. ) sírbolt esetén     60-év



c. ) urnafülke és urnasírhely esetén     10-év
d.) urnasírbolt esetén                               20-év
Az  üzemeltető  az  a.)  és  c.)  pont  szerinti  temetési  helyek  kétszeres  időtartamra  történő 
megváltását is engedélyezheti.
(3) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek külön tiltó rendelkezés hiányában újabb 
ciklusra megválthatók.
(4) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5, az egyéb temetkezési helyeket 3 éven 
belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül 
újból  felhasználni,  a  temetési  helyek  felszámolására  vonatkozó  rendelkezések  betartása 
mellett.
(5) Sírhelyet előre megváltani nem lehet.
 

7. §

(1)  Báránd  Község  Önkormányzata  azon  személynek,  aki  a  község  valamely  területén 
kiemelkedő teljesítményt nyújtott, díszsírhelyet adományozhat.
(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.
(3) A díszsírhelybe a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása,  költségeinek viselése 
mellett  az  adományozott  házastársa,  valamint  felmenő  és  lemenő  hozzátartozói  (szülők, 
gyermekek) is eltemethetők.
(4) A díszsírhelyek gondozásáról a hozzátartozók, ezek hiányában a Polgármesteri Hivatal 
megbízására és költségére az üzemeltető köteles gondoskodni.

A temető működésének és használatának rendje

8. §

(1) A köztemető nyitva tartása:
November 15-től március 15-ig:   08.00-17. 00 óráig
Március 16-tól november 14-ig: 07.00-20.00 óráig
Halottak napján: 07.00- 22.00 óráig
(2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás  nélkül el kell távozni.
(3) A nyitvatartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

9. §

(1) A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást 
köteles tanúsítani. Tilos a temető területén magnózni, rádiózni.
(2) A  temetők  területére  állatokat  bevinni,  vagy  beengedni  a  vakvezető  kutyák 
kivételével tilos.
(3) A  temetőbe  gépjárművel,  segédmotor  kerékpárral,  kerékpárral  behajtani  és  ott 
közlekedni tilos. A tiltás nem vonatkozik a mozgáskorlátozottakra, a temetkezési szolgáltatást 
és engedélyezett munkálatokat végzőkre és esetenként a láthatóan idős betegekre.
(4) Tilos a temetőben szemetelni.  Az elhervadt virágokat, koszorúkat, az elhasznált 
csomagoló  anyagot  és  minden  más  hulladékot  kizárólag  ezek  gyűjtésére  szolgáló 
hulladékgyűjtőbe  szabad  elhelyezni.  A  temetőben  lévő  hulladékgyűjtőbe  a  temetőn  kívül 
keletkezett hulladékot elhelyezni tilos.



(5) A temetőben a sírokat,  az azon lévő tárgyakat,  a síremlékeket,  fákat,  bokrokat, 
növényzetet,  a  tájékozató  táblákat,  az  épületeket,  áltatában  bármilyen  más  tárgyat 
megrongálni,  beszennyezni,  a  virágokat  letépni,  a  sírok  díszítésére  szolgáló  tárgyakat 
illetéktelenül elvinni tilos.
(6) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.
(7) Tilos a temetőben lévő vízvételi helyet a temetőben található növényzet locsolásán 
túl más célra igénybe venni.
(8) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.
(9) A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. 
Ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.

10. §

(1)  A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák:
a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,
b) cserepes, vágott és művirág, koszorú elhelyezése,
c) olyan  fás  szárú  növények  ültetése,  melyek  kifejlett  állapotban  sem  érik  el  a  2  m-es 
magasságot  és  beletartoznak  az  üzemeltető  által  engedélyezett  faj  és  fajtacsoportba.  Az 
engedélyezett fajták jegyzékét a hirdetőtáblán ki kell függeszteni.
(2) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.
(3)  A  temetőben  végzendő  munkát  a  sírgondozás  kivételével  az  üzemeltetőnek  be  kell 
jelenteni. Az üzemeltető a bejelentésekről nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza a 
bejelentés és a munka megkezdésének időpontját a munka helyét, megnevezését, az építtető 
és kivitelező nevét, címét, sírbolt építése esetén a jogerős építési engedély számát.
(4)  A temetési  helyen  túlterjeszkedő,  közízlést  sértő  vagy  oda  nem illő  felirattal  ellátott 
síremléket elhelyezni nem szabad.
(5)  A  felállítandó  síremlék,  emlékoszlop  tervét  (vázrajzát)  az  elhelyezés  előtt  az 
üzemeltetőnek be kell mutatni és ezt nyilvántartásba kell venni. Az üzemeltető által állítási 
engedéllyel  engedélyezett  sírkőtermékek  a  Köztemető  területére  beszállíthatók  és 
felállíthatók. 
(6) Az előírt engedély hiánya vagy attól való eltérés esetén az üzemeltető:
- a sírhely birtokosát határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére,
-  a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti) és annak 
költségét áthárítja a sírhely birtokosára.
(7) Síremlékek, és sírszegélyek alá a sír befogadó szélességi méretétől 30-30 cm-re nagyobb 
méretű vb gerenda elhelyezése kötelező, de figyelembe véve a köztemetők talaj adottságait, 
indokolt esetben a sírkőszegély teljes felületű alapozása is elvégezhető, azonban ezen alap 
maximum 30-30 cm-re nyúlhat túl a sír befogadó méretein, s felső felülete maximum 3 cm-re 
emelkedhet  a  környező  terepszint  felé.  Egyedi  esetekben  (nagyobb  lejtésű  terep,  több 
személyes,  családi  sírok)  a  szegélyalap  felső  szintjének  meghatározása  az  üzemeltető 
képviselőjének a feladata.

11. §

(1) A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles 
tanúsítani. Tilos a temető területén magnózni, rádiózni.
(2)  A temetőt  látogatók  panaszaikat  a  Panaszkönyvbe  bejegyezhetik.  A temetőfenntartó  a 
panaszokat köteles kivizsgálni, a vizsgálat eredményéről a panasztevőt tájékoztatni.



A  temető  üzemeltetője  gondoskodik  a  temető  tisztántartásáról,  a  hulladékgyűjtő  edények 
tartalmának elszállításáról.
A  temető  üzemeltetőjének  feladata  a  meglévő  fás  növényzet  maximális  védelme  és 
fenntartása.
 

Kegyeleti közszolgáltatások

12. §

(1) Kegyeleti közszolgáltatás a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló 
egyéni  és  közösségi  kegyeleti  célú,  az  elhunyt  emlékének  megőrzésére  irányuló 
önkormányzati tevékenységek összessége.
(  2)  Báránd  Község  Képviselő-testülete  51/2011.  (III.24.)  döntése  értelmében  a  bárándi 
köztemetőt a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft üzemelteti.
(3) Temetkezési szolgáltatások:
a.) temetésfelvétel,
b.) az  elhunynak  a  kegyeleti  igényeknek  megfelelő  temetésre  való,  az  egészségügyi 
szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén 
kívül végzett előkészítése,
c.) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,
d.) a ravatalozás,
e.) a búcsúztatás,
f.) sírhelynyitás és visszahantolás,
g.) a sírba helyezés
h.) a halottszállítás,
i.) a hamvasztás és az urnakiadás,
j.) az urnaelhelyezés,
k.) a hamvak szórása,
l.) az exhumálás,
m.)  az újratemetés.
(4) A temetkezési szolgáltatási tevékenységek teljeskörűen vagy önállóan is végezhetők.
(5)  A  köztemetőben  a  temetkezési  szolgáltatásokról  a  Püspökladányi  Városüzemeltető  és 
vízszolgáltató Kft., mint üzemeltető köteles gondoskodni.
(6) A bárándi Köztemetőn belül az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített 
szállító járművön történő szállításával, továbbá sírnyitással, és visszahantolással kapcsolatos 
feladatok  ellátására  az  üzemeltető  szakszemélyzetének  és  berendezésének  igénybevétele 
kötelező. A köztemető területén a sírnyitás feltételeire a temetőről és a temetkezésről szóló 
1999.  évi  XLIII.  törvény  végrehajtásáról  szóló  145/1999.  (X.1.)  Korm.  rendelet  40.  §-a 
irányadó.
(7)  Az  engedéllyel  rendelkező  temetkezési  vállalkozók  a  (6)  bekezdésben  nem  említett 
temetkezési  szolgáltatása  esetén  a  vállalkozók  ezen  rendelet  1.  sz.  mellékletében 
meghatározott díjat kötelesek fizetni az üzemeltetőnek.

Nyilvántartások vezetése

13. §

(1) A  temető  fenntartója  köteles  gondoskodni  a  sírnyilvántartási  térkép  elkészítéséről.  A 
temetési rend megváltoztatása a köztemetőben (sírok átminősítése) csak a képviselő-testület 



jóváhagyásával  történhet,  a  térkép  módosításával.  A  temető  dokumentációkat  a  temető 
kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek tűztől védve, páncélszekrényben kell őriznie, azt 
követően pedig átadni a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárnak.
(2) A temetőben a kegyeleti  jogok gyakorlása céljából a temetési  helyekről az üzemeltető 
nyilvántartásokat vezet. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetése a sírbolt könyv, az egyéb 
temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál.
(3) A  nyilvántartó  könyv  a  következő  adatokat  tartalmazza:  folyószám,  a  temetés 
(urnaelhelyezés  vagy a  hamvak  szétszórásának)  napja,  az  elhalt  családi  neve  és  utóneve, 
születési családi és utóneve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének a címe, az 
elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető, 
illetve  a  temetési  hely  felett  rendelkezni  jogosult  személy  neve,  lakcíme  és  a  síremlékre 
vonatkozó bejegyzések.
(4) A sírbolt  könyvet  a  (3)  bekezdésben meghatározott  tartalommal  kell  vezetni  a  sírbolt 
számának  feltüntetésével.  A  sírbolt  könyvbe  be  kell  jegyezni  a  sírbolt  felett  rendelkezni 
jogosult személynek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit is.  
(5) Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság 
nevét, az eljárás ügyszámát.
(6) A nyilvántartó  könyvbe  és  a  sírbolt  könyvbe  az  eltemettető  és  a  temetési  hely  felett 
rendelkezni jogosult személy tekinthet be.
(7) Az  üzemeltető  a  nyilvántartó  könyv,  illetve  a  sírbolt  könyv  adatai  alapján  a  temető 
nyilvántartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye után 
érdeklődőnek.
(8) A  temető  üzemeltetője  köteles  gondoskodni  a  nyilvántartó  könyvbe,  illetve  a  sírbolt 
könyvbe bejegyzett (tárolt) személyes adatok biztonságáról.
(9) A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak 
nevét és sírhelyeik pontos megjelölését  tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a 
megváltásra jogosult személy nevét és címét.
(10) Halottat  csak  halottvizsgálati  bizonyítvány  alapján  szabad  eltemetni,  vagy 
elhamvasztani. A halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről az üzemeltető 
gondoskodik.
(11) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást  a halott nevének, a temetés időpontjának és a 
temetkezés helyének kivételével csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni.
(12)  A nyilvántartó  könyvbe  be  kell  vezetni  az  urnakiadást,  urnakiemelést,  hamuszórást, 
illetve a közös sírba helyezést.
(13) Az üzemeltető a sírboltkönyv és a nyilvántartó könyv adatait elektronikus adathordozón 
is  tárolhatja.  Elektronikus  nyilvántartás  esetén  hiteles  biztonsági  másolat  készítése  vagy 
párhuzamos manuális nyilvántartás vezetése szükséges.

A temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek szabályai

14. §

(1) A köztemetőben a 12. § (3) bekezdésében meghatározott szolgáltatásokon kívül kizárólag 
síremlék-állítási tevékenységeket lehet üzletszerűen folytatni.
(2) A rendelet  1. sz. mellékletében meghatározott  összegű temető-fenntartási  hozzájárulási 
díjat köteles fizetni az üzemeltető Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. 
(3) A köztemető területére csak kész síremlék, valamint sírbolt és a sírboltkeret építéséhez 
szükséges építőanyagot  szabad bevinni.  Az anyag tárolási  helyét  és módját  az  üzemeltető 
jelöli ki.



(4)  A temetési  helyen  túlterjeszkedő,  közízlést  sértő,  vagy oda  nem illő  felirattal  ellátott 
sírhelyet  elhelyezni  tilos.  E  tilalmat  a  meglévő  sírjelek  (síremlékek)  felújításánál  is 
alkalmazni kell.
(5) A temetőben magánszemély síremléken kívül más létesítményt vagy padot nem állíthat, a 
síremlék területén kívül növényt, fát nem ültethet, a síremlék területén belül pedig kizárólag 
olyan  növények,  fák  ültethetők,  amelyek  az  1,5  m  magasságot  soha  nem haladják  meg, 
terebélyességük nem halad túl a sírhely méretein.
(6)  A síremléken minden esetben fel kell tüntetni az elhunyt nevét, születésének és halálának 
évszámát.  Amennyiben a síremlék felirata  „ ÉDESANYÁNK „ ,  „ SZÜLEINK „  stb.,  a 
síremlék hátoldalán fel kell tüntetni a fenti adatokat.
(7)  A síremlék  felállításakor,  javításakor  keletkezett  szemetet,  törmeléket,  szétbontott  régi 
keret  anyagát  stb.  a  kivitelező  köteles  munka  közben,  illetve  a  munka  befejezésekor 
elszállítani.
(8)  A  temetőben  a  síremlék  felállítására,  egyéb  munkák  végzésére  az  engedélyezett  idő 
hétfőtől-péntekig 7.00 órától 
12.00 óráig. Vasárnap a temetőben síremlék beszállítása, felállítása, egyéb munkák végzése 
tilos. A temetések ideje alatt síremlék felállítása, felújítása tilos.
(9) A temető útvonalain a munkavégzés tilos, az utakon semminemű anyagot lerakni, tárolni, 
építés céljára előkészíteni tilos. Betonozáskor keverőlemez használata kötelező, vagy hozott 
készbeton használható fel.

Szabálysértési rendelkezések

15. §

(1)  A  temető  fenntartásával  és  üzemeltetésével  összefüggő  feladatok  ellátását  a  temető 
fekvése szerint illetékes jegyző ellenőrzi.
Ezen  jogkörében  eljárva  felhív  a  jogszabályokban  és  a  temetőszabályzatban  foglalt 
rendelkezések betartására, valamint szabálysértési eljárást folytathat le.
(2) Szabálysértést követ el és 30. 000 Ft összegig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki:
a) ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, engedély nélkül, temetőként ki nem jelölt területen 
halottat eltemet,
b) a temetőben a temetési hely gazdálkodás szabályait megszegi,
c) ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a kiadott urnát tiltott helyen helyezi el,
d) a temető nyilvántartási rendjére, továbbá a sírok ( urnafülkék ) díszítésére nem szolgáló 
tárgyak temetőbe való bevitelére vonatkozó előírásokat megszegi,
e)  olyan  magatartást  tanúsít,  amely  a  szertartások  rendjét,  a  temetőlátogató  közönség 
kegyeleti érzéseit sérti, a kegyeleti jog gyakorlását akadályozza vagy gátolja,
f ) a temető területére elrendelt gépkocsi korlátozást vagy tilalmat megszegi, illetve nem a 
leírtak szerint közlekedik,
g ) a temetőbe állatot visz be,
h ) a tűzrakási tilalmat megszegi,
i ) *1

j ) a sírkőmaradványok elszállítására irányuló felhívásnak nem tesz eleget,
k) 1,5 m-nél magasabbra növő fákat, bokrokat ültet ki,
l) a megváltott temetési helyen túlterjeszkedő szegélykőt, síremléket, sírboltot vagy sírjelet az 
üzemeltető felszólítása ellenére a megváltott  temetési  helyen túlterjeszkedve helyezi  el,  és 
ezáltal a szomszédos temetési helyeket akadályozza,

1 Hatályon kívül helyezve 4/2011. (V. 25.) KT rendelet



m) a közvetlen veszélyt  okozó síremlék,  sírjel karbantartásáról,  helyreállításáról a felhívás 
ellenére sem intézkedik,
n) a megváltott temetési helyen az üzemeltető hozzájárulása nélkül kerítést, illetve a temető 
területén padot helyez el, és azt az üzemeltető felszólítása ellenére sem távolítja el.

Záró rendelkezések

16. §

(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2)  Hatályba  lépésével  egyidejűleg  hatályát  veszíti  a  temetőkről  és  a  temetkezési 
tevékenységről szóló 9/2001. ( XI. 29. ) KT rendelet.

17. §

Ezen rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és tagállamai között társulás 
létesítéséről  szóló,  Brüsszelben,  1991.  december  16-án  aláírt  Európai  Megállapodás 
tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban van. Az 
Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Báránd, 2007. május 23.

Kiss Sándor Dr. Györgyi Zoltán 
polgármester                                                            jegyző

Záradék:
2011. július 06. egységes szerkezetben
Módosította:  17/2007. (XII.6.) KT rendelet

 18/2008. (XII.22.) KT rendelet
 12/2009. (X.26.) KT. rendelet
 16/2009. (XII.21.) KT. rendelet
   4/2011. (V.25.) KT. rendelet



1. számú melléklet

A bárándi Köztemetőben alkalmazott Önkormányzat által jóváhagyott díjak
(Érvényes: 2010. január 01-től)

Megnevezés
2010. év

Nettó Bruttó
   
1. Temetési hely díjak  
Gyermek sírhely 25 évre   
- Megváltás 4 208 Ft 5 260 Ft
- Újraváltás ingyenes ingyenes
Egyes sírhely 25 évre   
- Megváltás 15 860 Ft 19 825 Ft
- Újraváltás 3 212 Ft 4 015 Ft
Kettős sírhely 25 évre   
- Megváltás 19 040 Ft 23 800 Ft
- Újraváltás 6 400 Ft 8 000 Ft
Urnasírhely 25 évre   
- Megváltás 6 220 Ft 7 775 Ft
- Újraváltás 2 012 Ft 2 515 Ft
2.  Temetkezési szolgáltatók által megfizetendő díjak   
Létesítmény igénybevételi díj   

-1. típus: Tárolással, temetéssel összefüggő 
(energia, takarítás, hűtés) 1-4 nap között 16 980 Ft 21 225 Ft

-2. típus: Boncolással összefüggő 
(energia, takarítás, hűtés) 1-4 nap között 28 000 Ft 35 000 Ft

-3. típus: Tárolással, temetéssel összefüggő 
(energia, hűtés) 4. napon túl 1 800 Ft 2 250 Ft
Üzemeltető által biztosított szolgáltatások díja   

- Elhunyt és a koszorúk sírhoz szállítása 
gyászgépkocsival/gépjármű 5 016 Ft 6 270 Ft
- Sírnyitás   
     - normál 9 128 Ft 11 410 Ft
     - mélyített 12 636 Ft 15 795 Ft
     - gyerek sírhely 4 208 Ft 5 260 Ft
     - urna sírhely 4 208 Ft 5 260 Ft
- Visszahantolás   
     - normál 3 912 Ft 4 890 Ft
     - mélyített 5 416 Ft 6 770 Ft
     - gyerek sírhely 1 804 Ft 2 255 Ft
     - urna sírhely 1 804 Ft 2 255 Ft
3. Temetőfenntartási hozzájárulás   
Temetőfenntartási hozzájárulás/nap 560 Ft 700 Ft


	Báránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésének-, 41. § (3) bekezdésének és 42. §-ának felhatalmazása alapján, valamint annak végrehajtására kiadott 145/1999. ( X. 1. ) Korm. rendeletben foglaltakra is figyelemmel a köztemető használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:
	Általános rendelkezések


