
Somorja Város 7/2015 általánosan kötelező érvényű rendelete, amely
jóváhagyja a Somorja Város területén levő temetők rendtartását

1. cikkely
Bevezető rendelkezések

Somorja Város Önkormányzata jóváhagyja a Somorja Város területén levő temetők
rendtartását, amelyet a temetők üzemeltetője: az AREA Somorja k. f. t., székhelye 931 01 Somorja,
Pozsonyi út 88 terjeszt elő, és amely mellékletét képezi ennek az általánosan kötelező érvényű
rendeletnek. 

2. cikkely
         Érvénytelenítő rendelkezések

Somorja Város Önkormányzata hatályon kívül helyezi a 2012. április 26-án jóváhagyott 3/2012
számú általánosan kötelező érvényű rendeletet, amely tartalmazza a Somorja Város területén levő
temetők üzemeltetési rendtartását.

3. cikkely
        Záró rendelkezések

1) Ezt az áltaklánosan kötelező érvényű rendeletet Somorja Város önkormányzata 2015. október
29-én hagyta jóvá a 9/2015/VI. sz. határozatával.

2) Ez az általánosan kötelező érvényű rendelet a hivatalos táblán való kifüggesztés 15. napján,
2015.11.18-án lép hatályba.

                 
                                                                                                     Bárdos Gábor,

                                                                                                      a város polgármestere
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M e l l é k l e t
a város 7/2015  általánosan kötelező érvényű rendeletéhez

A  Somorja Város területén levő temetők rendtartása 

1. cikkely
Bevezető rendelkezések

1) Somorja Város Önkormányzata a temetkezésekről kiadott 131/2010 törvény és e törvény
későbbi kiegészítései és módosításai alapján azzal a céllal adja ki a temetők rendtartását, hogy
meghatározza a Somorja Városa területén levő temetők temetkezési elveit, és ezáltal biztosítsa
a polgároknak a temetkezéssel kapcsolatos jogait és kötelességeit.

2) Somorja Városa azSzNT által az önkormányzatokról kiadott 369/1990 törvény 4. § 3.
bekezdésének f) pontja, ill. e törvény későbbi kiegészítései és módosításai  alapján az
önkormányzat feladatainak gyakorlása során az AREA Somorja, k. f. t. (székhelye 931 01
Somorja, Pozsonyi út 88) igazgatásával biztosítja a város területén levő temetők építkezési és
karbantartási munkálatait. 

.   

2. cikkely
A rendelet érvényessége

1) Ez a temetői rendtartás a Somorja Város területén levő azon temetőkre érvényes, amelyekben
megengedett a temetkezés. Ezek az alábbiak:

a) a somorjai városi köztemető, 
b) a Tejfalu városrészben levő temető,
c) a Csölösztő városrészben levő temető és     
d) a Királyfia városrészben levő temető.

2) Somorja Város igényinek a biztosítása céljából a somorjai városi temetőben ravatalozó épült,
amelyben két hűtőkamra van. A Tejfalun és a Csölösztőn levő ravatalozók csak a gyászszertartás
megtartására, az utolsó búcsúvételre szolgálnak. A Királyfián levő temetőben ravatalozó nincs, ezért
a gyászszertartást a somorjai városi temetőben levő ravatalozóban tartják.

3) E temetői rendtartás értelmezésében

a) temetkezési helynek számít a temető, urnatemető, urnaliget, a hamvak szétszórására vagy
kiszórására szolgáló mező, 

b) a temető temetésre szolgáló temetkezési hely.

3. cikkely
Az üzemeltető azonosító adatai
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1) Somorja Városa a 2. paragrafusban felsorolt temetőket üzemeltető – gondozó – segítségével
végzi. Ez az üzemeltető egy gazdasági társulás, melynek adatai a következők:

A gazdasági társulás neve: AREA Somorja  k. f. t.
Székhelye: Pozsonyi út 88, 931 01  Somorja
Azonosító száma (IČO): 36 228 290 (a továbbiakban csak „üzemeltető”),
Jogi formája: Korlátolt felelősségű társaság
Hivatalos szerve: az ügyvezető
A cégjegyzék meghatározása: a Nagyszombati Járásbíróság kereskedelmi cégjegyzéke
A cégjegyzék száma: 11061/T

2) Az üzemeltető – felügyelő a temetőket a Somorja Városa mint megrendelő, valamint az
üzemeltető között a temetők üzemeltetéséről megkötött szerződés alapján üzemelteti. A szerződést
Somorja Város Önkormányzata  1992. november 4-én a 14/P/1992 határozatával hagyta jóvá, és az
1999. január elsején lépett hatályba. 

4. cikkely
A temetőkben nyújtott szolgáltatások és azok terjedelme

1) A temetőben nyújtott szolgáltatások az alábbiakat foglalják magukban: 
a) a sír kiásása és betemetése,
b) exhumálás,
c) a temető üzemeltetésével összefüggő nyilvántartás vezetése (a sírhelyek nyilvántartása, a

temető üzemeltetésének a nyilvántartása),
d) a temetők gondozása,
e) a ravatalozó és az utolsó búcsúvétel épületének gondozása,
f) a temetőben levő utak és növényzet karbantartása.

2) A temető üzemeltetője köteles:

a) az elhunyt hozzátartozóival való érintkezés során őrizkednie az érzéketlen magatartás-
nyilvánítástól; lehetővé kell tennie, hogy a gyászszertartáson a temetést szervezők
kinyilvánított akaratának megfelelően az egyház képviselője vagy más személyek is jelen
lehessenek, 

b) az emberi test földi maradványainak exhumálását a temetkezésekről kiadott törvény szerint
végezni,

c) biztosítani, hogy a sírhely megfeleljen a temetkezésekről kiadott törvény, valamint ezen
általánosan kötelező érvényű rendelet előírásainak,

d) a temetkezésekről kiadott törvény, valamint ezen általánosan kötelező érvényű rendelet
előírásainak megfelelően betartani az elporladási időt,

e) a temetkezésekről kiadott törvény, valamint ezen általánosan kötelező érvényű rendelet
előírásainak megfelelően betartani a temetkezési tilalmat,

f) biztosítani a sírhely bérbe adásával kapcsolatos eljárásokat, 

g) a temetőben keletkezett hulladékot a jogi előírásoknak megfelelően felszámolni,

h) a temetőt építészeti eszközökkel és tereprendezéssel óvni az eláradástól,

i) a temetőben a megszokott helyen kifüggeszteni a szolgáltatások árjegyzékét.

3) A temető gondozója üzemeltetőként köteles:

a) a temetőt a jóváhagyott üzemeltetési rendtartás szerint üzemeltetni,

 b) vezetni a sírhelyek nyilvántartását,

c) lehetővé tenni, hogy a temetést megelőzően a koporsó végleges lezárásánál a temetést
szervező személyek vagy a hozzátartozók jelen lehessenek,  

d) az elhunyt hozzátartozóival való érintkezés során őrizkednie kell az érzéketlen magatartás-
nyilvánítástól; lehetővé kell tennie, hogy a gyászszertartáson a temetést szervezők
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kinyilvánított akaratának megfelelően az egyház képviselője vagy más személyek is jelen
lehessenek, 

e) a sírhely bérlőjét írásban tájékoztatni:

1.1. arról a tényről, hogy letelt a sírhely kifizetett bérleti ideje,

1.2. amennyiben a temető gondozója számára ismert a sírhely bérlőjének címe, értesíteni
őt a temető esetleges felszámolásának időpontjáról,

f) amennyiben megállapítja, hogy az emberi test földi maradványai az elporladásra
meghatározott idő leteltével sem porladtak el, az elporladás idejét ennek megfelelően meg
kell hosszabbítania, és ki kell kérnie az ügyben érdekelt hivatal, a Dunaszerdahelyi Területi
Közegészségügyi Hivatal szakvéleményét; e vélemény szerint módosítania kell a temető
üzemeltetési rendtartását is,

g) a sírhely bérleti idejének letelte után a tulajdonos számára lehetővé kell tennie, hogy  a
temetőből elvihesse a sírköveket, táblákat, kerítést (a továbbiakban csak „a sír tartozékai”).
A felmondási idő leteltével, amennyiben a tulajdonos a sírról nem viszi el a sír tartozékait, a
sírhelyet gazdátlannak kell tekinteni. 

4) A temető gondozója biztosítja a temető gondozását, mindenekelőtt rendezettségét, a közös
sírok és bérbe nem adott sírhelyek, a növényzet rendben tartását, a temető útjainak tisztaságát és
rendezettségét, a kerítés, továbbá a temető higiéniai és egyéb célépületeinek, műszaki
felszereltségének a karbantartását, rendben tartja a temető vízvezeték-hálózatát és közvilágítását,
Somorja Város nevében megköti a sírhelyek bérleti szerződését.  

5) A temető gondozója biztosítja a ravatalozó és az utolsó búcsúvétel épületének karbantartását
és tisztaságát. 

5. cikkely
A temetkezések tilalma

1) Amennyiben a temetőben a további temetkezések veszélyeztetnék az emberek egészségét vagy
a víz minőségét, az illetékes államigazgatási szerv megtilthatja az adott temetőben a temetkezést.

2) Az olyan temetőben, ahol az illetékes államigazgatási szerv megtiltotta az ember földi
maradványainak a földbe való eltemetését, a temetkezés egyéb formában végezhető, amennyiben a
tilalmat meghatározó államigazgatási szerv a javasolt temetkezési formával egyetért. 

 

6. cikkely
A bérlő kötelességei a sírhely gondozása során 

1) A sírhely bérlője köteles:

a) betartani a temető üzemeltetési rendtartásának a sírhely bérlőjére vonatkozó rendelkezéseit,

b) a sírhelyet a bérleti szerződésnek megfelelően használni,

c) a bérelt sírhelyet saját költségen rendben tartani,

d) a temető üzemeltetőjét írásban értesíteni minden olyan változásról, amelyre a temető
üzemeltetőjének a nyilvántartás vezetése során szüksége van,

e) megtartani a temetőben a rendet.

2) A sírhely bérlője és a sírt látogató minden személy köteles a sírt úgy rendben tartani, hogy az
ne zavarja se a közvetlen környezetben levő sírok, se a temető esztétikáját. Ugyanúgy rendben kell
tartania a bérelt sírhely közvetlen környékét is. 
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3) A sírhelyet mindenekelőtt le kell kaszálni, ki kell gyomlálni, meg kell tisztítani a különféle
hordalékoktól; a sírköveket úgy kell elhelyezni, hogy azok ne veszélyeztessék sem a temető
látogatóit, sem a szomszédos sírokat. 

A sírról el kell távolítani az elhervadt virágcsokrokat, a gyertyák maradványait és az egyéb
tárgyakat, amelyek rontják a temető esztétikáját.

4) A sírhely bérlője bármilyen építményt csak a temető üzemeltetőjének előzetes írásbeli
beleegyezésével és saját költségén létesíthet vagy újíthat fel.  Az építkezési munkálatok és
földmunkák végzése előtt a bérlő köteles a temető gondnokától írásbeli engedélyt kérni a
munkálatok elvégzésére, amely tartalmazza a munkálatok jellegét és kivitelezőjét is. A bérlő
megbízásából munkákat folytató személyek kötelesek betartani a gondnok utasításait. A bérlő a
sírkövet és annak tartozékait saját költségén állíttatja, miközben a temető üzemeltetője nem felel a
sírkő vagy tartozékai esetleges megrongálásáért vagy eltulajdonításáért. A temetők nagy területe és a
sírkövek mennyisége, valamint a nyilvánosság szabad látogatása miatt az üzemeltetőnek nincs
módjában a magántulajdon műszaki védelmének biztosítását. 

5) Az építmény készítése vagy annak megváltoztatása során a bérlő köteles a gondnok által
meghatározott feltételeket betartani; ez mindenekelőtt a sír alakjára és méreteire vonatkozik.

7. cikkely
A temető látogatóinak kötelességei, a temető berendezéseinek használati módja és szabályai

1) A temető látogatói kötelesek:

a) betartani a temetői rendtartásnak a látogatókra vonatkozó rendelkezéseit, 

b) megtartani a temető méltóságát.

2) A temető látogatói, valamint a temetőben munkát végző személyek kötelesek betartani a
gondnok utasításait és kötelesek a kegyeleti helynek megfelelő magatartást tanúsítani. A temetőben
mindenekelőtt tilos zajongani, ugyanúgy tilos szeszes italok vagy kábítószerek fogyasztása vagy a
temetőbe belépni ezek hatása alatt, a szemetet és egyéb tárgyakat csak az erre a célra kijelölt
helyeken szabad lerakni, kutyát vagy más állatot tilos sétáltatni. A temető egész területén tilos
kerékpározni, ugyanakkor megengedett a kerékpár mellett gyalog haladni. Hasonlóan tilos más
eszközök (pl. görkorcsolya, roller, skateboard stb.) használata is. 

3) A gondnoknak jogában áll a temető területéről elküldeni azokat a személyeket, akik ott
árujukat vagy szolgáltatásaikat kínálják, vagy akik magatartásukkal zaklatják a temető többi
látogatóját. A temető területén tilos vallási, politikai és egyéb propagációs tevékenységet folytatni és
propagációs anyagokat terjeszteni. 

4) Amennyiben temető gondnokának nincs lehetősége garantálni a látogatók biztonságát, jogában
áll, hogy a temetőt vagy annak egy részét ideiglenesen lezárja, pl. terepmunkálatok végzésekor,
exhumálás során, nagy hó vagy jeges utak alkalmával.

 5) Gépjárművek és egyéb járművek a temető területére csak a gondnok beleegyezésével
léphetnek be és tartózkodhatnak ott. Ez alól kivételt kiépeznek a tolókocsikat használó személyek. A
sírhelyet bérlők és látogatók tulajdonának védelme érdekében a gépjárművek vezetői be- és
kihajtáskor is kötelesek a temető gondnokának lehetővé tenni, hogy ellenőrizze a gépkocsi
rakfelületét. A gépjárművek vezetői kötelesek betartani a gondnok utasításait, ellenkező esetben őket
ki lehet tiltani a temető területéről. 

6) A gondnok biztosítja, hogy a temető objektumai a nyitva tartás idején szabadon
megközelíthetők legyenek, ugyanúgy a gyászmenet szabad áthaladását is. 

7) A temetőben vagy annak egyes részein nagyobb tárgyakat csak a gondnok beleegyezésével
megengedett elhelyezni. Öntözésre a látogatók használhatják a város által biztosított kannákat,
esetleg az otthonról hozott öntözőkannákat, ezeket azonban tilos a sír vagy a vízcsap mellett hagyni. 
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8) Az edényeket, szerszámokat és egyéb tárgyakat tilos a sírhelyek mellett levő növényzettel
beültetett sávokon elhelyezni. 

9) A temetőben gyertyákat és mécseseket csakis oly módon megengedett meggyújtani, hogy azok
ne okozzanak tüzet. A temető minden látogatója köteles betartani az érvényes jogszabályok által
előírt biztonsági szabályokat, valamint a tűzesetek elleni védelemről kiadott 314/2001-es sz. törvény
rendelkezéseit. A temető területén tilos fű vagy egyéb szemét égetése.

10) A sírok közötti utacskákat csakis áthaladásra szabad használni, más személyek áthaladását
tilos korlátozni. Ugyanúgy tilos a temető gondnoka beleegyezése nélkül a sír mellett padot vagy
tárgyak elrakására szolgáló építményt elhelyezni. 

11) Jogi és természetes személyeknek egyaránt a temető egész területén, a temető berendezései
közé tartozó minden építményén, valamint a temető üzemeltetésével kapcsolatos közterületeken tilos
kínálatok vagy reklámok elhelyezése. Ez alól kivételt képeznek a temető gondnoka által kijelölt
helyek, azonban ebben az esetben is szükséges a gondnok előzetes beleegyezése. 

12) A temetések szabályai: Temetés a város területén levő minden temetőben a hét minden
munkanapján lehetséges. Kivételes esetben a temetés szombaton vagy vasárnap is megvalósítható. A
temetési szertartás megkezdésének időpontját a temetést szervező személlyel megegyezve a temető
üzemeltetője határozza meg. 

13) Az egyes temetési szertatások közötti idő 2 órában van meghatározva. A temetési szertartás
bebiztosításának a feltételei:

a) a temető gondnokánál a ravatalozó, ill. a sírhely megrendelése és a megrendelés elfogadása,

b) a temető gondnoka és a temetést szervező személy megállapodása a temetkezési szertartás
időpontjáról.

14) A ravatalozó: 

a) Somorján, Tejfalun és Csölösztőn levő temetők ravatalozóinak felügyeletét a temető
gondnoka látja el.

b) A ravatalozó kizárólag gyászszertartások és az elhunyttól való végső búcsúvételre
szolgálnak.

c) Az elhunytat koporsóba helyezve hűtőkamrába teszik. Az elhunyt elhelyezése hűtőkamrán
kívül tilos.

8. cikkely
A temetők nyitva tartása a nyilvánosság számára

1) A somorjai köztemetőt a nyilvánosság az alábbiak szerint látogathatja:

a) nyári időszakban (április 1-től szeptember 30-ig) – 07:00 - 20:00 óra között

b) téli időszakban (október 1-től március 30-ig) – 08:00 - 18:00 óra között

c) október 30-tól november 3-ig, valamint a karácsonyi ünnepek alatt december 13-tól
december 28-ig – 07:00 – 20:00 óra között

A Somorja területén levő többi temető nyitva tartása nincs meghatározva.

2) A somorjai köztemetőt a nyitva tartási idő leteltével bezárják, s oda a gondnok engedélye
nélkül belépni tilos.

3) A temető területén csak a megszabott nyitva tartási időben engedélyezett tartózkodni. A
kijelölt záróráig minden látogató külön figyelmeztetés nélkül köteles elhagyni a temető területét. Azt
a látogatót, aki a temető bezárása után szándékosan a temető területén marad annak ellenére, hogy
erre a tényre felhívták a figyelmét, a temető gondnoka korlátozhatja szabadságában és kihívja a
rendőrséget.
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9. cikkely
Az ember földi maradványaival való bánásmód, a temetkezési helyek terve

1) A sírokba az ember földi maradványait temetik, illetve az ember elhamvasztott maradványait
helyezik el. Minden ember földi maradványait rendszerint külön sírba temetik. 

2) Az elporladás idejének eltelte után ugyanabba a sírba további egyén földi maradványait is
elhelyezhetik, amennyiben a következő földi maradványok elhelyezése lehetséges a korábban
eltemetett maradványok fölé, és a felső koporsó fölötti leülepedett talajréteg vastagsága legalább egy
méter. 

3) Ha a sírboltban elég hely van, ott több, emberi földi maradványokat tartalmazó koporsó is
elhelyezhető. A sírboltban elhelyezett koporsót úgy kell biztosítani, hogy abból a környezetbe
semmilyen szag ne kerülhessen, valamint úgy, hogy az egyén földi maradványait a rágcsálók ki ne
kezdhessék. 

4) Sírba való temetés esetén olyan anyagból készült koporsót kell igénybe venni, hogy a
meghatározott elporladási idő alatt a koporsó az emberi maradványokkal együtt elporladjon. Nem
megengedett műanyag (PVC) vagy egyéb, nem lebomló anyagból készült koporsók használata.

10. cikkely
A sírgödör kiásása és az ember földi maradványainak elhelyezése

1) Az ember földi maradványai elhelyezésére szolgáló sírgödörnek az alábbi feltételeknek kell
megfelelnie:

a) a sírgödör méretei a következőképpen vannak meghatározva:

aa) egyes sír szélessége 110 cm hossza: 250 cm
ab) kettős sír szélessége 210 cm hossza 250 cm
ac) gyermeksír szélessége 90 cm hossza170 cm
ad) urnasír szélessége 80 cm hossza 80 cm

A sír mérete magában foglalja a keret kialakításához, valamint a sírkő elhelyezéséhez
szükséges területet is. A temető gondnoka minden bérbe adott sírhelynek kijelöli a határait.
A határok figyelmen kívül hagyása szabálysértésnek minősül.  

b) a sírgödör aljának legalább 50 cm-rel a talajvízszint felett kell lennie,

c) az egyes sírok közötti távolságnak legalább 30 cm-nek kell lennie,

d) az ember földi maradványait tartalmazó koporsót sírba helyezés után legalább 1,2 m
vastagságú fellazított földréteggel kell befedni,

e) az építmény magassága a sír fölött legfeljebb 2 m lehet,

f) fák és bokrok kiültetése, pad elhelyezése csak a temető gondnokának írásbeli beleegyezése
alapján engedélyezett. Ezeket a gondnok eltávolíthatja, amennyiben zavarják a temető
üzemeltetését vagy a sírokról való gondoskodást.

2) A Somorja területén levő temetőkben a sírgödrök méreteit a talajvíz szintjének a
meghatározása céljából végzett hidrogeológiai vizsgálatok alapján határozták meg. Ezek szerint:

I. a somorjai köztemetőben (szélesség, hosszúság, mélység, kettős mélység)
a) felnőtt számára 70 cm, 210 cm, 170 cm ill. 230 cm
b) gyermek számára (10 éves korig) 60 cm, 150 cm, 120 cm
c) urnasír 50 cm, 50 cm, 50 cm
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II. a csölösztői temetőben 
a) felnőtt számára 70 cm, 210 cm, 160 cm
b) gyermek számára (10 éves korig) 60 cm, 150 cm, 120 cm
c) urnasír 50 cm, 50 cm, 50 cm

III. a tejfalusi temetőben 
a) felnőtt számára 70 cm, 210 cm, 170 cm, ill.  230 cm
b) gyermek számára (10 éves korig) 60 cm, 150 cm, 120 cm
c) urnasír

IV. akirályfiai temetőben 
a) felnőtt számára 70 cm, 210 cm, 170 cm, ill.  230 cm
b) gyermek számára (10 éves korig) 60 cm, 150 cm, 120 cm
c) urnahsír 50 cm, 50 cm, 50 cm

11. cikkely
Az elporladási idő

1) A Somorja területén levő temetők mindegyikében az elporladási idő 10 év.

2) Az ember földi maradványainak legalább a elporladás megállapított idejéig a sírban kell
maradniuk. A sír az elporladás idejének letelte előtt nem számolható fel. 

3) Az ember földi maradványainak az exhumálására az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) bírói vagy prokurátori utasításra,

b) a temetést intéző személy vagy a hozzá közel álló személy kérésére, amennyiben a temetést
intéző személy már nem él; exhumálást kérhet a város is, hogyha a temetés szervezője volt.

4) A 3. bekezdésben leírt exhumálás kérvényét az exhumálást kérelmező a temető
üzemeltetőjének terjeszti elő, amelyben a földi maradványokat eltemették. A kérvénynek
tartalmaznia kell:

a) amennyiben az elporladási idő letelte előtti exhumálásról van szó, a dunaszerdahelyi területi
közegészségügyi hivatal állásfoglalását,

b) a halotti bizonyítványt és az elhalálozás statisztikai adatait, 

c) amennyiben az exhumált földi maradványok más temetőben lesznek elhelyezve, a temető
üzemeltetőjével megkötött és általa kiállított bérleti szerződést, 

d) annak a temetkezési vállalatnak az azonosító adatait, amely a földi maradványokat átveszi.

5) Hogyha a 4. bekezdés szerint benyújtott kérvény alapján a temető üzemeltetője nem tesz
eleget a kérelemnek, annak teljesítéséről a bíróság dönt. 

6) A háborúban elesettek exhumálásáról sajátos törvények alapján döntenek. 

7) Az exhumálás költségeit az exhumálást igénylő téríti meg. 

12. cikkely
A temető nyilvántartásának vezetése

1) A gondnok mint a temető üzemeltetője köteles a temető nyilvántartását vezetni. Ennek a
nyilvántartásnak 2 része van.

1.1) A sírhelyek nyilvántartása, amelynek tartalmaznia kell:

a) annak a személynek a nevét és keresztnevét, akinek földi maradványait a sírban elhelyezték, 
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b) a földi maradványok elhelyezésének dátumát; fel kell tüntetni a sírhely számát és a sírgödör
mélységét,  

c) feljegyzést arra vonatkozóan, az elhunyt, akinek földi maradványait a sírgödörben vagy
sírboltban helyezték el, szenvedett-e valamilyen ragályos betegségben, 

d) amennyiben a bérlő természetes személy, annak a nevét, keresztnevét és állandó lakhelyét;
amennyiben a bérlő város, a városnak a nevét,

e) a bérleti szerződés megkötésének az idejét, esetleg a bérlő adatainak a változásával kapcsolatos
bejegyzéseket,  

f) a bérleti szerződés felmondásával kapcsolatos bejegyzéseket és a bérlet megszűnésének
időpontját.  

g) azt a tényt, vajon a sír, a sírbolt vagy a temető  nemzeti kulturális értékként, esetleg a
vonatkozó törvények értelmében műemlékként van-e nyilvántartva, illetve katonasírról van-e
szó. A somorjai köztemetőben van az olasz és orosz katonák sírja és síremléke. Az egyes
kijelölt sírok és sírboltok a város nevezetességeiként vannak nyilvántartva, azokat a város
felügyeli, és gondozásukat a temető üzemeltetője látja el. Az említett sírok és sírboltok
jegyzéke ezen temetői rendtartás részét képezi.

h) adatokat az elvesztett és az idő előtt eltávolított emberi magzatok eltemetéséről.

 1.2) A temető üzemeltetéséről készült nyilvántartás, amelynek tartalmaznia kell:

a) a temetkezési tilalomra és annak időtartamára vonatkozó adatokat, amennyiben ilyen tilalmat
elrendeltek,

b) a temető felszámolására vonatkozó adatokat.

13. cikkely
A temetőben keletkezett szemét likvidálásának módja

1) A sírhely bérlője vagy látogatója a sír rendben tartása során keletkezett szemetet köteles az
erre kijelölt konténerekbe vinni.

2) A temetőben a következő szemétféleségek keletkeznek: 

a) növényi eredetű szemét: a vázákba vagy a sírra helyezett elszáradt virágtörmelék, a
virágtartók kiszáradt virágai, lekaszált fű, falevelek, letört ágak stb.,

b) szilárd szemét: celofánból vagy műanyagokból készült virágcsomagolások, műanyag
virágtartók, üvegből vagy műanyagokból készített mécsesek, építkezési törmelék,
műanyagbók készült urnák, fémhulladék, stb.

3) A gondnok jogosult arra, hogy a sírokról eltávolítsa az ideiglenesen díszítés céljából oda
helyezett tárgyakat, pl. elhervadt virágcsokrokat, koszorúkat vagy más, hasonló tárgyakat, amelyek
megbontják a temető esztétikáját, és elszállítás előtt ezeket a tárgyakat az arra kijelölt helyen tárolja.

4) A temetőben tilos a fű vagy a szemét égetése. 

5) A temető üzemeltetője a temető üzemeltetése és rendben tartása során keletkezett szemetet
Somorja Város útmutatásai szerint likvidálja, azaz elszállítja az arra kijelölt helyre. 

14. cikkely
A temetkezési vállalatot üzemeltető személy temetőbe lépésének feltételei

A temető üzemeltetője a temetkezési vállalat erre jogosult üzemeltetője számára köteles lehetővé
tenni, hogy a temetést szervező személlyel történő megegyezés alapján a temetkezési szolgáltatás
elvégzése céljából beléphessen a temető területére. A temetkezési vállalat üzemeltetőjének be kell
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tartania a temető üzemeltetésének rendtartását, a temetkezési szertartások tervét, valamint a temető
üzemeltetője által meghatározott temetkezés tervét.  

15. cikkely
Szolgáltatási díjszabások

1) A somorjai köztemetőben a sírhely használati jogának bérleti díja 10 évre számítva a
következő:

 A SÍR FAJTÁJA A BÉRLETI DÍJ ÖSSZEGE
a) egyes felnőttsír 20  €
b) kettős felnőttsír 33 €
c) gyermeksír   9 €
d) urnasír 10 €

2) A csölösztői, királyfiai és tejfalui temetőben a sírhely használati jogának bérleti díja 10 évre
számítva a következő:

A SÍR FAJTÁJA A BÉRLETI DÍJ ÖSSZEGE
a) egyes felnőttsír 13  €
b) kettős felnőttsír 22 €
c) gyermeksír   7 €
d) urnasír   8 €

3) A temető gondnoka a halottasházban a ravatalozó igénybe vételéért a díjat az árakról kiadott
18/1996-os sz. törvény, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai értelmében határozza
meg. 

4) A temető gondnoka által biztosított szolgáltatások árjegyzékét a gondnok köteles a temetőben
a szokásos helyen közzé tenni.

16. cikkely
A sírhely bérletével kapcsolatos külön rendelkezések

I.  A bérleti szerződés

1) A bérlőnek joga a sírhely használatára a bérleti szerződés megkötésével keletkezik. A bérleti
szerződés megkötésére az elhunythoz közel álló személy jogosult. Amennyiben több ilyen személy
van, a jog az elsőként jelentkező személyt illeti meg. A sírhely bérlője csak 18 évnél idősebb
személy lehet. 

2) A bérleti szerződés megkötésével a temető üzemeltetője a bérleti díjért a bérlőnek átengedi a
sírhely használatát az elhunyt földi maradványainak az eltemetése céljából. A bérleti szerződést
meghatározatlan időre kötik meg. Ezt a szerződést az adott temetőre meghatározott elporladási idő
előtt nem lehet felbontani. 

3) Sírhely bérbe vétele esetén a bérlő a bérleti díjat legalább 10, sírbolt esetén legalább 20 évre
előre köteles kifizetni.

4) A szerződés megkötésével a bérlő tulajdonjogot nyer az adott sírhelyre. A bérlő tulajdonát
azonban csak a sírhelynek a bérlő által saját költségén kialakított tartozékai képezik. A bérlő nem
jogosult a bérelt sírhelyet albérletbe kiadni. 

II. A sírhely bérleti jogának átruházása

1) Amennyiben az elhunyt személy földi maradványait már meglevő sírba helyezik el, a sír
bérlője bérleti szerződéssel, kivételes esetben a bérleti díj befizetéséről kiállított bizonylattal
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igazolja, hogy a sírhely bérlője. A bérlő elhalálozásával a bérleti jog az örökösökre, illetve a
hátramaradottak megegyezése alapján kijelölt személyre száll át. Hogyha több örökös is van, és azok
nem tudnak megegyezni, a bérleti díj megkötésére az elsőként jelentkező személynek van joga.  

2) A sírhely eredeti bérlője nem jogosult a sírhely bérleti jogát más személyre átruházni. Ez alól
kivételt képeznek az elhunythoz közel álló személyek. Indokolt esetben a bérlő kérvényben kérheti a
bérleti szerződés alapján létrejött bérleti jog átruházását, ez azonban csak a temető gondnokával való
megegyezés után történhet. 

3) Amennyiben a sírkövön nevet változtatnak, azt mindegyik bérlő köteles a temető gondnokának
bejelenteni. Ez a sírhelyek nyilvántartásában eszközlendő változás miatt szükséges. 

4) A bérlő elhalálozása esetén, ha földi maradványait az általa bérelt sírban helyezik el, a földi
maradványok elporladásának idejére a temető gondnoka a módosított bérleti díjat a temetést
szerevező személynél biztosítja. Ha sem az elhunyt bérlő örökösei, sem más személy nem kéri az
adott sírhely bérleti szerződésének megkötését, az elporladás idejére a sírhely bérlő nélkül marad.  

III. A sírhely bérleti jogának megszűnése

1) A sírhely bérleti joga megszűnik, amennyiben: 

a) a temetőben előálló komoly okok nem teszik lehetővé a sírhely bérletének további
fenntartását,

b) a temetőt felszámolják,

c) a bérlő írásban lemond a sírhely bérleti jogáról,

d) a sírhely bérlője figyelmeztetés után sem téríti meg a sírhely bérleti díját. 

2) Amennyiben a temető üzemeltetője az 1. bekezdés a) vagy b) pontja alapján bontja fel a bérleti
szerződést, a szerződés felbontását legalább 3 hónappal a sírhely felszámolása előtt kézbesítenie kell
a bérlőnek; hogyha nem ismeri a bérlő címét, ezt a tájékoztatást a temető megszokott helyén a
szokásos módon teszi közzé, ill. az értesítést a síron is elhelyezi. 

3) Amennyiben a temető üzemeltetője az 1. bekezdés a) vagy b) pontja alapján bontja fel a bérleti
szerződést, a bérlő beleegyezésével saját költségén új sírhelyet köteles biztosítani, és a földi
maradványokat, valamint a sír tartozékait is áthelyezni az új helyre. 

IV. A sírhely bérleti jogának megszűnése a bérleti díj nem fizetése miatt

1) A temető üzemeltetője legalább 3 hónappal előre köteles figyelmeztetni a sírhely bérlőjét arról,
hogy letelik az az idő, amelyre a bérleti díjat befizette. 

2) Ha a bérlő időben nem téríti meg a bérleti díjat, a temető üzemeltetője felmondja a bérleti
szerződést. A temető üzemeltetője legalább 2 hónappal azután, ahogy eltelt az az idő, amelyre a
bérleti díjat kifizették, köteles értesíteni a bérlőt a sírhely bérletének megszüntetéséről. Hogyha a
bérlő személye ismert, a felmondási határidő a felmondás kézbesítésétől számított egy év múlva telik
le. A temető üzemeltetője ugyanakkor felhívja a bérlő figyelmét arra is, hogy a bérlet felmondásától
számított egy éven belül a sírhelyről távolítsa el a sír tartozékait. Ha a bérlő ez idő alatt a
tartozékokat nem távolítja el, a felmondás határidejének letelte után azokat a temető üzemeltetője
távolítja el, és a bérlő felelősségére és költségeire tárolja azokat. 

3) Amennyiben a temető üzemeltetője a bérleti díj be nem fizetése miatt bontja fel a bérleti
szerződést és hogyha nem ismeri a bérlő címét, ezt a tájékoztatást a temető megszokott helyén a
szokásos módon teszi közzé, ill. az értesítést a síron is elhelyezi. Ilyen esetben a bérleti díj az
esedékes befizetésére kijelölt időpont után 3 évvel telik le. A temető üzemeltetője ilyen esetben a
felmondás idejére értesítést helyez el a síron, miszerint hároméves letétről van szó, és a bérlő ez idő
alatt jelentkezhet. A felmondási határidő letelte után a sír tartozékait gazdátlanoknak tekintik. 
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V. A sírhely felszámolása

1) A sírhely felszámolására az alábbi okok miatt kerülhet sor:

a) amennyiben a temető gondnoka és a sírhely bérlője kölcsönösen megegyeznek abban, hogy
a sírhely bérletére vonatkozó szerződéstől elállnak,

b) a bérleti idő lejárta után.

2) A sírhely felszámolásáról írt jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a bérlő azonosító adatait, a
sírhely megjelölését, a sír külsejének, esetleg sírkövének leírását és azt, a továbbiakban mi történik a
sírkővel és a tartozékokkal.

3) A sírhely felszámolásának feltételei:

a) a sírhely felszámolására az elporladás ideje letelte előtt nem kerülhet sor,

b) a sír felszámolását a város ezzel megbízott bizottságának beleegyezése után a temető
gondnoka végzi el. A sírkővel, illetve a sír egyéb tartozékaival aszerint rendelkeznek, hogy
ezek a tárgyak történelmi, esetleg művészeti szempontból milyen jelentőséggel bírnak,
illetve milyen minőségben, milyen élettartamú anyagból készültek. A sír felszámolásáról
jegyzőkönyvet kell készíteni.

4) Azokat a sírokat és urnákat, amelyek a szakértő bizottság véleménye szerint jelentős kulturális
értékeket képviselnek, ill. ilyen szempontból fontosak, pl. ismert személyiségek sírboltjai, művészi
alkotások stb., a temető felszámolása esetét kivéve a sírhely bérleti idejének a letelte után sem
szabad eltávolítani. 

5) Azokat a földi maradványokat és urnákat, amelyek sírhelyének letelt a bérleti joga, az eredeti
helyükön hagyják, vagy azokat más helyen teszik földbe, illetve elhamvasztják, és a hamvakat az
arra kijelölt területen összekeverik a földdel. 

6) A sírhely bérleti jogának a letelte után, a sírhely más okból történő felszámolása esetén vagy a
kiegyezett bérlet időtartama alatt is a bérlő a temető gondnoka kérésére köteles írásban (az
adásvételről, megépítésről, örökösödési eljárásról készült bizonylattal) igazolni a tárgyak
tulajdonjogát.

17. cikkely
Közös rendelkezések

1) Ennek az üzemeltetési rendtartásnak a betartása kötelező a temető gondnoka, a temetők
látogatói, a temetőben karbantartási munkálatokat végző személyek, a temetkezési szolgáltatásokat
nyújtó személyek és a temetésen részt vevő személyek számára is. 

2 Azokban az esetekben, amelyeket ez az üzemeltetési rendtartás nem szabályoz, a
temetkezésekről kiadott törvény rendelkezései érvényesek. 

3) Ennek az üzemeltetési rendtartásnak a betartását a temető gondnoka, Somorja Városi
Rendőrsége, valamint Somorja Városi Hivatalának megbízott dolgozói ellenőrzik.

19. cikkely
Záró rendelkezések

Ez a temetői rendtartás a 7/2015 számú, a temetői rendtartást jóváhagyó általánosan kötelező
érvényű rendeletnek a hivatalos táblán való kifüggesztésétől számított 15. napon, 2015.11.18-án lép
hatályba.

Bárdos Gábor,
a város polgármestere
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