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FELHÍVÁS – ÉRTESÍTÉS SÍRHELY MEGVÁLTÁSRÓL
Az 1996-ban (vagy korábban) létesített sírhelyek megváltási idejének lejárata: 2021.
A temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény, a hozzátartozó
Kormányrendelet, valamint a Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
köztemetők fenntartásáról, a temetkezésről szóló 17/2015 (IX.28.) számú önkormányzati rendelete
szabályozza a köztemetőnk működését.
A temetőben a használati időt, s így a sírral való rendelkezési jogot meg kell váltani.
A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A temetési hely váltója addig
rendelkezik a sírhellyel, amíg a váltás érvényes. Jelenleg, a törvény szerint a sírhelyek
használata a temetéstől számított 25 évre, a sírbolt használata 60 évre, az urnafal használata 10
évre terjed.
A megváltási idő lejáratát követően a törvénnyel szabályozott módon a sírhellyel és a ráépített
sírjellel (sírkő, kopjafa stb.) kapcsolatos rendelkezési joga megszűnik.
A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, újra váltáskor elsőbbséget élvez a
korábbi sírhelyváltó, illetve a temettető, halála esetén az törvényes öröklés rendje szerint soron
következő közeli hozzátartozója.
A sírhelyek, sírboltok megváltásáért fizetendő díjak:
Egyes sírhely
Kettes sírhely
Hamvak, urna földbe temetése kijelölt parcellába
Urna elhelyezése urnafalba
Urna elhelyezése meglévő koporsós sírhelybe

5.000 Ft/25 évre
10.000 Ft/25 évre
10.000 Ft/25 évre
7.500 Ft/25 évre (módosítás alatt)
3.000 Ft/25 évre

Az újra meg nem váltott sírhellyel és a rajta lévő felépítménnyel a lejárat után a temető tulajdonosa
(az önkormányzat) rendelkezik, illetve annak tulajdonába megy át.
Amennyiben a sírhely megváltási ideje lejár, és nem kívánja azt újra váltással meghosszabbítani,
egy lemondó nyilatkozat benyújtásával lemondhat róla, ezzel elkerülheti azt a kellemetlenséget,
amikor a régebben lejárt rendelkezési jogú, és újra nem váltott sírok újra temetésre kerülnek.
Kérjük Önöket, hogy hozzátartozóik sírhelyei tekintetében a szükséges intézkedéseket tegyék
meg.
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