PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló
14/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Püspökladány
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
biztosított feladatkörében, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében és a 42. §-ban kapott felhatalmazás
alapján, Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (1)
bekezdése b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 14/2004. (III. 26.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) melléklete e rendelet melléklete
szerint módosul.
2. §
Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

D o m b i Imréné
polgármester

K e s e r ű László
jegyző
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Melléklet a 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
Az R. mellékletének módosítása
a) a II. fejezet a következő 4.2.1 ponttal egészül ki:
„4.2.1. A köztemetőben temethető urnák száma
- urnafülkébe
maximum 2 db
- urnasírba, sírhelybe maximum 4 db”
b) a II. fejezet a következő 7-9. ponttal egészül ki:
„[Köztemető üzemeltetési rendje]
7. Sírnyitás szabályai
a) A sír vagy sírbolt felnyitását (a továbbiakban: sírnyitás) a temető fekvése
szerint illetékes hatóság engedélyezheti. Nem minősül sírnyitásnak a
koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelyezése céljából
történő megbontása.
b) A sírnyitáshoz a temetési hely felett rendelkezni jogosult hozzájárulása
szükséges. Nem kell hozzájárulás a nyomozó hatóság részéről
kezdeményezett sírnyitáshoz, de az eljárásról a temetési hely felett
rendelkezni jogosultat értesíteni kell.
c) A koporsós temetésre szolgáló sírhelyre sírnyitás engedéllyel – a sír
megfelelő mélyítésével – további, legfeljebb kettő elhalt vagy 25 évnél
régebben elhunyt holttestmaradvány rátemethető. Fertőző betegségben
elhunyt sírhelyére csak az illetékes hatóság előzetes engedélye alapján
lehet rátemetni. Ez esetben a rátemethető elhaltak számát a temető fekvése
szerint illetékes intézet korlátozhatja. Rátemetés esetén – az exhumált
maradvány kivételével – biztosítani kell a temetési hely 25 éves
használatát.
d) Az elhalálozástól számított öt éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedélyt
az illetékes hatóság hozzájárulásával hamvasztás, exhumálás, más
temetőbe való áthelyezés és zárt temetés céljából adható, illetve ha azt a
nyomozó hatóság kéri.
8. A temető önkormányzati vagyontárgyainak listája
a) A Püspökladány, 0283/71 hrsz. alatt nyilvántartott püspökladányi
Köztemető 127 038 m2 területtel.
b) A köztemető ravatalozó épülete, beépített berendezéseivel (1 db 4
férőhelyes beépített hűtő agregátorral, 1 db 2 személyes mozgatható hűtő,
fali lámpák, beépített ravatalozó asztal, mosdókagyló a boncterembe,
beépített boncasztal), az épületen belül ravatalozó teremmel, búcsúztatók
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részére rendelkezésre bocsátott irodával, stúdiószobával, tároló helységgel,
boncteremmel, hűtőhelyiséggel, közlekedő előtérrel, összesen 163 m2
alapterülettel, valamint fedett ravatalozó előtérrel.
c) 1 db felvételi iroda, bemutatóteremmel, WC-vel, a WC helyiségben 1 db
mosdókagylóval és 1 db átfolyó rendszerű vízmelegítővel, tároló hellyel
összesen 55 m2 alapterülettel.
d) 1 db tároló épülettel, 1 db egy légterű kétállásos garázzsal, 1 db fűtés
nélküli tároló hellyel, összesen 157 m2 alapterülettel.
e) 1 db kiszolgáló épülettel, 1 db öltözővel, 1 db zuhanyozóhelyiséggel, benne
120 literes villanybojlerrel, 2 db tároló helységgel, és hozzáépített 2 db
árnyékszékes WC fülkével, 1 db felül nyitott WC résszel, és kb. 5 m3-es
űrgödörrel.
f) A köztemető 1 665 fm hosszúságú beton oszlopos, oszlopok közötti
drótfonatos kerítése.
g) A köztemető 1 480 fm pormentesített beton, illetve aszfaltozott útszakasza,
320 fm stabilizált út, 400 fm földút.
h) A köztemető elektromos hálózata (erőátviteli hálózat, térvilágítási hálózat 6
db térvilágítási oszlop),
i) A köztemető vízellátó rendszere vízvezetékkel, 12 db vízvételi hellyel.
9. Temetőüzemeltetési (temetőgondnoki) feladatok
a) A köztemetőben lévő temetési helyek nyilvántartásainak előírás szerinti
vezetése a hagyományos temetésű és hamvasztott halottak esetében.
b) A nyilvántartások naprakész állapotban tartása és pontos adatbázis
kiépítése.
c) Az átvett temetői táblakiosztási tervek folyamatos karbantartása, az új
táblák nyitásakor sírhelykiosztási tervek elkészítése.
d) A köztemetőben lévő temetési helyek megváltásának dokumentálása.
e) Temetési helyek lejárati idejének folyamatos figyelemmel kísérése és az
exhumálható sírhelyek folyamatos kimutatása, lejárt és meg nem váltott sírok
rendszeres exhumálása oly módon, hogy a temetőbővítés racionalizálása
érdekében a hatósági előírások betartása mellett minden évben a
felszámolható sírok felülvizsgálatát elvégzi, az ezzel kapcsolatos (jogszabály
szerint fennálló) lehetőségeket maximálisan kihasználja és a fentiek szerint
feltárt sírokat az erre mutatkozó igénynek megfelelően, exhumálja és
értékesíti.
f) Köztemető tisztántartása, temetői hulladék gyűjtése, és szemétgyűjtőhelyre
történő szállítása, a temető hulladékgazdálkodási tevékenységének az
Üzemeltető ez irányú tevékenységébe történő beintegrálása, ezen keresztül
elérve, hogy a temetői hulladék és törmeléktároló helyek megszűnjenek.
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g) A köztemető úthálózatának tisztántartása, járdáinak seprése, télen az
úthálózatról és a járdákról a hó eltakarítás, síktalanítás.
h) A köztemető területének szükség szerinti, de évente legalább háromszori
kaszálása (parlagfű irtás), a sövények, cserjék, örökzöldek folyamatos
gondozása.
i) A temető jelenlegi növényállományának fenntartása.
j) A köztemető területén ivóvíz minőségű víz és vízvételi hely biztosítása.
k) A
köztemető
ravatalozó
épülete
környezetének
parkosítása,
virágtelepítéssel való ellátása.
l) A halottak-napi temetői forgalom szervezése, lebonyolítása és
közreműködés a halottak-napi forgalom külső szervezőnek munkájában.
m) A veszélyes állapotú sírkövek által előidézett veszélyhelyzet megszüntetése
érdekében szükséges intézkedések megtétele.
n) A köztemetőkben felállítható síremlékek, sírkőtermékek engedélyezési
eljárásának lefolytatása, a folyamatos szegély-alap alapozási szintjének
jóváhagyása, a sírkövek rögzítési módjának ellenőrzése, a sírkőtermékek
kiszállításának engedélyezése és ellenőrzése.
o) A köztemetőkön belüli temetőüzemeltetési, szolgáltatási feladatok (halott
kiszállítása a sírhoz, sírásás, koporsó sírba eresztése, behantolás, koszorúk
és sírcsokrok sírhantra helyezése) ellátásának biztosítása, a ravatalozó
épület teljes körű üzemeltetése, a benne végzett halott-kezelési feladatok
ellátása mellett. Az Üzemeltető köteles a más temetkezési szolgáltatók által
beszállított elhunytak és temetkezési áruk átvételét, elhunytak hűtését és
temetésre történő kiadását biztosítani abban az esetben, ha a szolgáltató
saját ravatalozó eszközeivel kívánja megoldani a ravatalozást.
Az ilyen felvételű temetésekhez a ravatalozó termet köteles rendelkezésre
bocsátani úgy, hogy a szertartást megelőző temetést e ravatalozó terem
biztosítása ne zavarja, s természetesen a végzendő szertartás időben
végrehajtható legyen.
p) Püspökladány településen az éjjel-nappali halott szállítás ellátásának
folyamatos biztosítása (az elhalálozás helyéről a temetőbe, vagy
boncintézetbe).
r) A temetési időpont meghatározása és ezzel összefüggő szolgáltatási
tevékenység koordinálása.
s) A köztemetőket érintő mindenféle, temetkezési szolgáltatással közvetlenül,
vagy közvetve kapcsolódó szolgáltatási tevékenység végzésnek
szabályozása és a szolgáltatókkal együttműködési megállapodás megkötése.
t) Az ügyfélfogadás rendjének kidolgozása igényekhez igazodóan.
u) A köztemetőkben a letemethető területek temetésre való előkészítése.”

