
Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2006. (VI. 20.)  

önkormányzati rendelete 

a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről 

 

 (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 14.) 

Felsőtárkány Község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

Törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott feladatkör és felhatalmazás alapján - figyelemmel 

a helyi önkormányzatok és szerveik, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- 

és hatásköreiről szóló 1991. évi LXIII. 18. §-a, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi LXIII. tv., valamint az ennek végrehajtására kiadott 145/1999. (X.01.) Korm. 

rendelet rendelkezéseire tekintettel az alábbi rendeletet alkotja. 

 

Értelmező rendelkezések: 

1. § E rendelet alkalmazásában:     

a) Temető fenntartásában: A temető rendeltetésszerű használatához szükséges 

építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, 

valamint a közcélú zöldterületek karbantartása, szükség szerint felújítása és 

gondozása. 

b) Temető üzemeltetése: A temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi 

és infrastrukturális létesítmények működtetése, illetve az igénybevételhez 

szükséges egyéb feltételek biztosítása. 

c) Kegyeleti közszolgáltatás: A köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését 

magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékeinek 

megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége. 

d) Temetkezési szolgáltatások: A temetésfelvétel, a halott szállítás, az elhunyt 

temetésre való előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, 

a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a hamvasztás, az urnaelhelyezés, 

az urnakiadás, a hamvak szórása, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés. 

e) Temetkezési szolgáltató: Az egyes temetkezési szolgáltatásokat együttesen 

vagy önállóan végző szolgáltató. 

Általános rendelkezések 

2. § A rendelet célja a kegyeleti szolgáltatás kulturált színvonalon történő ellátásának 

biztosítása. 

3. § A rendelet hatálya a Felsőtárkány területén található, az Önkormányzat fenntartásában 

valamennyi (lezárt vagy működő) temetőkre és létesítményeikre, illetve az ottani 

temetésekkel kapcsolatos temetkezési tevékenységre terjed ki. 

4. §  (1) A rendelet szempontjából köztemetőnek az Önkormányzat által kijelölt és működő 

temető tekintendő.  

(2) A rendelet régi temetőnek az alsó temetőt tekinti. 

5. § A köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről Felsőtárkány Önkormányzata 

gondoskodik. 
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A temető használatának és igénybevételének szabályai 

6. §  (1) A köztemetőben polgári és egyházi szertartással történő temetés egyaránt 

lebonyolítható. 

(2) A köztemetőben - felekezethez való tartozásra tekintet nélkül - nem csak 

felsőtárkányi lakos temethető el. 

7. §  (1) A temető tisztántartása az üzemeltető feladata. 

(2) A temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése, minden 

látogató kötelessége. 

(3) A temetőben végzendő munka időpontját - a sírgondozás és a sírok beültetése 

kivételével - be kell jelenteni az üzemeltetőnek. 

(4) A sírhelyek kiásása kizárólag kézi erővel végezhető. 

(5) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési és bontási munkát megkezdeni, vagy 

bontási anyagot elszállítani csak a fenntartó hozzájárulásával szabad. Az építési 

hulladékot keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani. Az építéshez 

szükséges ömlesztett anyagot (pl. betont) csak vaslemezen lehet előkészíteni. 

(6) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások 

betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorú-és virágmaradványt elégetni a temetőben 

tilos. 

(7) A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfákat kiszállítani csak az üzemeltető 

engedélyével lehet. 

 

8. § 
1
 

9. § Síremlék építésekor a temetőben igénybe vett közüzemi szolgáltatásokért, valamint a 

ravatalozó épület használatáért a fenntartó számlájára a 2. számú mellékletben 

meghatározott díjat kell fizetni.  

10. §.  A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani. Tilos 

a temetőben minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a kegyeleti érzést 

sértheti. 

11. § A temetőben elhelyezett tárgyakért, valamint a sírok és síremlékek esetleges   

megrongálásáért a kezelőt anyagi felelősség nem terheli. 

12.§  A temetőben 12 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat. 

13. § Sírokra egy méternél magasabbra növő bokrot, fát ültetni tilos. 

 

A kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, 

a sírgondozás szabályai 

14. §  (1) A temetőben csak a sírok, síremlékek, urnahelyek díszítésére szolgáló, a kegyeleti 

jelleget nem sértő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, vagy a temető 

rendjét zavaró tárgyakat, növényeket a temető üzemeltetője eltávolítja, illetőleg az 

elhelyezővel eltávolíttatja. 

 

                                                      
1
 Hatályon kívül helyezte az 1/2008. (I.15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2008. január 16. napjától. 
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(2) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat bepiszkítani, rongálni, 

eltávolítani és szemetelni tilos. 

15. § (1) A sírhely gondozása úgy végezhető el, hogy az ne sértse más elhunyt 

hozzátartozójának, illetve más látogatóknak kegyeleti érzéseit, és ne akadályozza azokat 

a sírgondozásban. 

 

(2) A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, illetve búcsúztatás 

alatt a munkavégzéssel keletkezett hang, vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást. 

 

(3) A sírhely gondozása során keletkező szemetet az üzemeltető által kijelölt helyre kell 

vinni. 

 

(4) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni. 

 

(5) A temetőben a sírhelyek bekerítése tilos, erre engedély nem adható. 

Temetési hely gazdálkodási szabályai 

 

16. §  (1) A temetkezési helyek a köztemető bővítés I. ütem helyszínrajzának megfelelően 

alakíthatók ki, e rendelet 3. számú melléklete szerint. 

(2) A sírokat egymástól 1 méter távolságra kell elhelyezni. 

 

(3) A sírhelyek árát az Önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg. /Lásd 1. sz. 

melléklet/ 

17. §  (1) A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.  

 

(2) Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési 

helyre kívánja eltemetni, a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni. 

 

(3) A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető, vagy a 

sírtábla nem kerül lezárásra, vagy átrendezésre. A használati idő korlátozása esetén a díj 

arányos részét kell megfizetni. 

18. §  (1) Amennyiben a hozzátartozó a megváltási idő letelte előtt az elhunytat áttemetteti, a 

megváltási díjból visszatérítés nem jár. 

19. §  (1) A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya 

nem lehet. 

20. § (1)    a) Az új temetőben a sírhelyek táblákban és sorokban  kerülnek kialakításra és a 

halálozás idejének megfelelő sorrendben válthatók meg. 

b) Az új temetőben a soron következő sírhely megváltható haláleset nélkül is, ha a 

síremléket 6 hónapon belül elkészítik. 

(2) Az új temető megnyitása után a régi temetőben csak rátemetéssel lehet temetkezni. 

(3) A rátemetésre vonatkozó engedélyt a fenntartó a sírnyitásra vonatkozó szabályok 

betartása mellett adhatja meg. 
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A sírhely méretezése, sírjelek alkalmazása 

21. §  (1) A sírhelyek mérete: 

a)  az egyszemélyes sírhely mérete 260 x 150 cm 

b)  a kétszemélyes sírhely mérete 260 x 200 cm 

c)  a gyermek sírhely mérete 170 x 100 cm 

d)  az urnafülke (kolombárium)   30 x   30 cm 

e)  urnasírhely (alap külméret) 130 x   90 cm 

f)  mélyített sírhely 260 x 150 cm 

(2) A sírgödör mélysége legalább 200 cm. Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő 

koporsó aljának legalább 160 cm mélyre kell kerülnie (mélyített sír) a felszíntől. 

22. §  (1) A temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetve létesíthető. A síremlék nem 

foglalhat el a rendeletben meghatározott sírhely méreténél nagyobb területet.  

 Az urnasírhelyen egységesen 120 x 80 cm külméretű 10 cm magas kerettel „párnakő” 

sírjel helyezhető el. Az urna-síremlék teljes magassága – az alapozás felőli síkjától – 

nem lehet több 50 cm-nél. 

(2) A temetési helyen túlterjeszkedő közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott 

síremléket elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is 

alkalmazni kell. 

(3) A halva született magzat sírhelyét jelzőfával kell megjelölni, amelyen a temetés 

napját és a temetési hely sorszámát kell feltüntetni. 

(4) Ha a halva született magzat eltemetéséről - kérésére - közeli hozzátartozója 

gondoskodott, a sírhelyen kereszt vagy fejfa is elhelyezhető, és azon utónevet is fel lehet 

tüntetni. 

23. §  (1) A sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására a temető tulajdonosa 

(üzemeltetője) a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja (ha az életet és 

biztonságos használatot veszélyeztet). A felhívást - a temetési hely megjelölésével - a 

temető kapuján (hirdetőtábláján) 90 napra ki kell függeszteni. 

(2) A közvetlen veszély fennállása esetén a sírjel helyreállítását a temető tulajdonosának 

kérelmére az építésügyi hatóság elrendeli, illetve a kötelezés nem teljesítése esetén a 

vészhelyzetet hatósági úton - a temető tulajdonosának közreműködésével - megszünteti. 

(3) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem 

történhet. 

 

Temetkezési hely használati ideje és a megváltás díja 

24. § (1) A temetési hely felett annak van rendelkezési joga, aki azt megváltotta. A 

rendelkezési jog (használati idő) az alábbiak szerint alakul; 

 

a) az egyszemélyes sírhely használati ideje 25 év 

b) a kétszemélyes sírhely használati ideje 25 év 

c) a gyermeksírhely használati ideje 25 év 

d) az urnafülke használati ideje 15 év 

e) az urnasírhely használati ideje  25 év 

f) kripta használati ideje  25 év 

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog - a (3) bekezdés kivételével -

meghosszabbítható (újraváltható), melynek időtartamára az (1) bekezdésben foglaltak az 

irányadók. 
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(3) A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha a temető tulajdonosa 

bizonyítja, hogy a területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a 

temetési hely felett rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet. 

(4) A sírhelyek megváltási díjait jelen rendelet 1 sz. melléklete tartalmazza. 

 

 

Vegyes rendelkezések 

 

25. § Az üzemeltető köteles a temető bejáratánál kifüggeszteni az üzemeltető nevét, címét, 

tartózkodási helyét. 

26. § 
2
 
3
 

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 12/2005. (IV. 29.) sz. Önkormányzati rendelet.  

 

 

Felsőtárkány, 2006. június 20. 

 

 

Dr. Bajzát György      Herkules Ferencné 

     polgármester                                                                            jegyző 

 

 

 

 

Záradék:  

 

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2012. május 14.   

 

 

        Hegyiné Kertész Zsuzsanna  

         jegyző 

 

                                                      
2
 Módosította az 5/2007. (III.13.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2007. március 14. napjától. 

3
 Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (V. 11.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2012. május 14. napjától. 
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1. számú melléklet 

 

 

 

 

A sírhelyek árát, amely 25 évre szól, (az urnafülke 15 évre) az Önkormányzat az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

 

 

a)  egyes sírhely: 10.000,-Ft 

b)  kettes sírhely: 15.000,-Ft 

c) sírbolt (kripta) ára: 35.000,-Ft 

d) urnasírhely ára (alapozással együtt):               20.000,-Ft 

e) rátemetés esetén: 7.000,-Ft 
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2. számú melléklet 

 

 

 

 

A 8. § rendelkezése alapján az általános temetőüzemeltetési díj 
4
 

 

 

A 9. §. –ban meghatározott esetekben a következő díjtételeket kell fizetni: 

 

Síremlék építésekor:                  2.000,- Ft/nap. 

 

Ravatalozó használatáért temetésenként:                          5.000,- Ft. 

 

 

                                                      
4
 A 8. §-al hatályon kívül helyezte az 1/2008. (I.15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2008. január 16. 

napjától. 


