
Döbörhegy Községi Önkormányzat

11/2000. (XII.28.) számú

rendelete

a temetőről és a temetkezési tevékenységről

 

Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 
1999.  évi  XLIII.  tv.  41.  §.  (3)  bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján az alábbi  rendeletet  alkotja  a 
Döbörhegy községi temető fenntartásával és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatban.

 

Általános rendelkezések

 

1.§

 

E  rendelet  hatálya  Döbörhegy  község  közigazgatási  területén  fekvő  temetőre;  a  temetőben  végzett 
temetkezési, temetőfenntartási tevékenységre terjed ki.

 

2.§

 

(1)  A  községi  önkormányzat  gondoskodik  a  jogszabályi  előírásoknak  és  a  hely  viszonyoknak 
megfelelően a temető fenntartásáról, üzemeltetéséről.

 (2)  Az önkormányzat által fenntartott temető köztemető, ahol köteles – az elhunyt személyére, vallási 
meggyőződésére,  faj-,  nemzeti-etnikai  hovatartozására vagy más megkülönböztetésre;  a halál  okára 
tekintet nélkül – a halottak eltemetését lehetővé tenni. 

(3)  A köztemető  bővítéséről,  lezárásáról  és  megszüntetéséről  az  önkormányzat  képviselőtestülete 
jogosult dönteni. 

 

A temető és a temető létesítményei

 

3.§

 

(1)  A  temetőnek  és  létesítményeinek  alkalmasnak  kell  lennie  az  elhunytak  felravatalozására,  a 
gyászszertartások lebonyolítására és eltemetésükre. 

(2)  A temetőhöz, a ravatalozóhoz, valamint a sírhelytáblákhoz – gépjárművel is járható utak kialakítását, 
azok folyamatos karbantartásáról, felújításáról az önkormányzat gondoskodik. 

(3)  A temetőbejáratot, a ravatalozóhoz vezető út, valamint a ravatalozó környezetét parkszerűen kell 
kialakítani. 

(4)  A ravatalozónak  alkalmasnak  kell  lenni  az  elhunyt  ravatalozásra  való  előkészítésére,  kegyelet 
lerovására, az elhunyt elbúcsúztatására. 

(5)  A  temetőbe  kiszállított  holttest  hűtéséről  halotthűtő  berendezésben  (vagy  ravatalozó  asztal 
hűtésével) a ravatalozásig folyamatosan gondoskodni kell. 

(6)  A temetőben keletkezett  hulladékot  kizárólag az önkormányzat  által  erre  a  célra  kijelölt  helyen, 
hulladékgyűjtőben lehet elhelyezni. 

A hulladék kezeléséről, elszállíttatásáról az önkormányzat gondoskodik. 

(7)  A temetőben a vízvételi lehetőséget a vezetékes hálózatról a fenntartónak kell biztosítani. 

(8)  A temető parkosításáról,  a parkosított  részek karbantartásáról,  fű kaszálásáról  az önkormányzat, 
mint üzemeltető gondoskodik. 



Temetési hely

 

4.§

 

(1)   A temetőt sírhelytáblákra, a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési 
helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki 
A sírhelytáblákat, a sorokat, illetve a temetkezési helyeket – azonosításra alkalmas módon – 
számmal kell ellátni. 

(2)   A temető fenntartója temetőtérképet köteles készíteni melyen feltünteti, hogy a sírhelytáblák, sorok 
milyen temetkezés céljára vannak fenntartva. 

A temetőtérképet a temetőben kifüggeszti.

 

5.§

 

(1)  A temetőben alkalmazott temetési helyek méretei:

 

      a)    egyes felnőtt sírhely 210 cm hosszú – 90 cm széles
b)    kettes felnőtt sírhely 210 cm hosszú – 190 cm széles
c)    gyermek sírhely (10 éven aluli gyerekek részére) 130 cm hosszú – 60 cm széles 

(2)  A síroknak egymástól 60 cm távolságra kell lenniük. 

 

6.§

 

(1)  A temetkezési hely megjelölésére sírjel használható, síremlék létesíthető. 

(2)  A sírjel,  a  síremlék  nem foglalhat  el  e  rendeletben  meghatározott  –  temetési  helynél  nagyobb 
területet, magasságát a helyi építési szabályzat; illetve az építési hatóság korlátozhatja. 

(3)  Síremlék és tartozékai, emlékoszlop tervét (vázrajzát) az elhelyezés előtt a temető üzemeltetőjének 
(önkormányzatnak) be kell mutatni. 

(4)  A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni 
nem szabad. 

(5)  Sírjel, síremlék felújítása, helyreállítása vagy lebontása a temetkezési hely felett rendelkezni jogosult 
kötelezettsége.

Megrongálódott,  düledező,  közvetlen  veszélyeztető  állagú  síremlékek  vonatkozásában  a  temető 
fenntartója felhívást ad ki helyreállítás teljesítésére. 

 

7.§

 

(1)  A  temető  területén  a  sírokon  csak  a  sírok  díszítésére  szolgáló  tárgyakat  (koszorút,  virágot, 
dísznövényeket, sírlámpát, virágcserepet, vázát) szabad elhelyezni. 

(2)  A temetőben elhelyezett tárgyakért a temető fenntartója felelősséggel tartozik. 

(3)  Fát ültetni  a sírra tilos;  a temető parkosított,  egyéb területein is csak az önkormányzat előzetes 
hozzájárulásával lehet. 

(4)  A sírok  rendszeres  gondozása,  a  temetkezési  hely  felett  rendelkezési  joggal  bíró  személyek 
feladata.

 

 



A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

 

8.§

 

(1)  A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő): 

-       egyes sírhely esetén 25 év; illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év;

-       kettős sírhely esetén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év;

-       urnasírhely esetén 10 év. 

(2)  A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható) az (1) bekezdésben foglalt 
időtartamra. 

 

Temetés, temetkezési szolgáltatás

 

9.§

 

(1)   Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési 
joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni. 

(2)   Temetkezésekkel  kapcsolatos törvényben meghatározott  nyilvántartások vezetését  a fenntartó a 
Körjegyzőség közreműködésével biztosítja. 

 

10.§

 

Temetkezési  szolgáltatást  csak  az  végezhet  a  temetőben,  aki  megfelel  a  temetkezési  szolgáltatásokra 
vonatkozó törvényi feltételeknek. 

 

Temetési helyek megváltásának díja

 

11.§

 

(1)  A temetési helyek megváltási díja:

- egyes sírhely                     3.000 Ft
- kettes sírhely                    5.000 Ft
- gyermek sírhely      1.000 Ft
- urna sírhely            1.000 Ft 

(2)  Temetési helyek újraváltási díja:

az (1) bekezdésben foglaltak szerint alakul. 

 

Temetői munkák

 

12.§

 

(1)     A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a sírgondozást – a temető üzemeltetőjének be 
kell jelenteni. 

(2)     Temetőben bármilyen munkát végezni kizárólag a nyitva tartás idő alatt lehet. Rendkívüli esetben 
nyitvatartási időn túl a temető fenntartójának külön engedélye szükséges a munkavégzéshez. 



(3)     Búcsúztatás, temetés ideje alatt kizárólag zajhatással nem járó olyan munka végezhető, mely a 
hozzátartozók kegyeleti érzését nem sérti.

 

Temető rendje

 

13.§

 

(1)  A temető nyitvatartási idejéről az önkormányzat képviselőtestülete határoz. 

(2)  Temetőbe állatot bevinni, beengedni tilos. 

(3)  Tilos a temetőben minden olyan magatartás, amely a temetőt látogató közönség kegyeleti érzését 
sérti, vagy sértheti. 

(4)  A sírokat,  azokon  lévő  tárgyakat,  síremlékeket;  temetőben  lévő  építményeket,  hirdetményeket, 
egyéb tárgyakat megrongálni; a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül eltávolítani tilos. 

 

Szabálysértés

 

14.§

 

Aki  e rendelet  3.§.(6)  bekezdésében, 6.§.(2)-(5) bekezdésében, 7.§.(1),  (3) bekezdésében, 12.§-ában, a 
13.§.  (2)-(4)  bekezdésében  foglalt  szabályokat  megsérti  szabálysértést  követ  el  és  szabálysértésekre 
vonatkozó szabályok szerint 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 

Záró rendelkezések

 

15.§

 

(1)  E rendelet 2000. december 28. napján lép hatályba. 

(2)  A rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg hatályát  veszti  a  Szarvaskend  Községi  Közös  Tanács 
2/1978. számú rendeletével módosított 3/1973. számú rendelete a temetőkről és a temetkezések 
rendjéről.

 

Döbörhegy, 2000. december 28.

 

 

 

                     Kovács János                                           Osvald Lajosné

                     polgármester                                            körjegyző

 

 

Kihirdetve: 2000. december 28.

 

 

                     Kovács János                                           Osvald Lajosné

                     polgármester                                                körjegyző


