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A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL
 
 
 
Petőfibánya  Község  Önkormányzata  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.évi  LXV.  törvény  (a 
továbbiakban:  Ötv.)  16.§(1)  bekezdésében,  a temetőkről  és  a temetkezési  tevékenységről  szóló 1999.évi 
XLIII. törvény /továbbiakban : (Tv.)/ 6. § (4) bekezdésében, a szabálysértésekről szóló 1999.LXIX törvény 
1. § (1) bekezdésében valamint 16. § (2) bekezdésében foglalt  felhatalmazás alapján, figyelemmel a Tv. 
végrehajtására  kiadott  145/1999.  (X.1.)  Korm.  rendeletben  (továbbiakban:  Korm.rend.)  foglaltakra,  a 
tisztességes  és  méltó  temetés,  a  halottak  nyughelye  előtt  a  tiszteletadás  joga  feltételeinek  biztosítása,  a 
temetés  lebonyolításában  résztvevők  együttműködése  feltételeinek  megteremtése  érdekében  az  alábbi 
rendeletet (továbbiakban: „R”) alkotja.

( A jogszabályokból átvett szöveget dőlt betű jelzi.)

ELSŐ RÉSZ
 

I.FEJEZET
 

Általános rendelkezések

A rendelet célja
 

1.§
 
 A rendelet célja, hogy meghatározza:
 - a temető rendeltetésszerű használatához szükséges helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket,
 - a temető használatának és igénybevételének szabályait,
 - a temetési hely gazdálkodás szabályait,
 - a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a
   sír gondozás szabályait,
- a temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltási díját, illetve a 
létesítmények szolgáltatók részéről történő igénybevételének díját,
 - a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának
   temetői rendjét,
 - a szabálysértések eseteit.
 

A rendelet hatálya
 

 
2. §

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Petőfibánya Község Önkormányzata tulajdonában lévő köztemetőre, melynek 
helyét az 1. számú melléklet tartalmazza
 
(2)  E  rendeletet  kell  alkalmazni  a  köztemető  tulajdonosának,  továbbá  fenntartását,  üzemeltetését  ellátó 
személyeknek (szerveknek) valamint a temetkezési szolgáltatási  tevékenységet  végző természetes és jogi 
személyeknek (továbbiakban: temetkezési szolgáltatók) továbbá mindazoknak, akiknek a rendelet hatálya alá 
tartozó  tevékenységek  ellátása  során,  azzal  összefüggésben  jogaik  keletkeznek,  és  reá  kötelezettségek 
hárulnak.
 
 



 
(3)  Ezen  rendelet  szabályait  kell  alkalmazni  a  halva  született  magzatok,  csonkolt  testrészek  és  szerv-
maradványok hamvasztása vagy földben történő eltemetése esetén is.
 
(4)  A köztemető  fenntartási  feladatok  ellátására  a  tulajdonos,  üzemeltető (továbbiakban:  Közszolgáltató) 
köteles a Petőfibánya község közigazgatási területén elhunytaknak az eltemetését       – a külön mellékletben 
foglalt díjfizetés mellett – a Petőfibánya község területén lévő köztemetőben biztosítani, kivéve, ha az arra 
jogosult hozzátartozók, más szervek, illetve személyek az eltemetés helyét más településen, nem e rendelet 
hatálya alá tartozó temetőben határozzák meg.
 
(5)  Halál  időpontjában  Petőfibánya  községben  állandó  lakóhellyel  vagy tartózkodási  hellyel  rendelkező 
elhunytak esetében a Közszolgáltató abban az esetben is köteles az eltemetést a  (4) bekezdésben foglalt 
egyéb feltételek szerint biztosítani, ha a halál nem Petőfibánya község közigazgatási területén következett be.
 
(6)  A (3)–(5)  bekezdésben  nevesített  elhunyt személyeknek a  rendelet  hatálya  alá  tartozó  köztemetőben 
történő elhelyezése képezi a közszolgáltatási kötelezettséget.
 
(7)  A rendelet  szabályait  kell  alkalmazni a megváltott,  de a megváltás  időtartama alatt  be nem  temetett 
temetési helyekre is.
 
                                                
                                                             

II. FEJEZET
 

Alapfogalmak
 

3. §
E rendelet alkalmazása szempontjából:
 
a.) temető: az állam, a települési önkormányzat, egyházak (ideértve a felekezetek és vallási közösségek) a 
kisebbségi  önkormányzatok  a  gazdálkodó  szervezetek  és  közhasznú  szervezetek  tulajdonában  álló, 
Petőfibánya Község közigazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti zöldfelületi 
jellegű, kegyeleti  célokat szolgáló közegészségügyi rendeltetésű különleges terület,  amelyet az elhunytak 
eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak vagy használtak.
b.) köztemető: Petőfibánya Község tulajdonában lévő temető, illetőleg a más tulajdonában álló temetőnek az 
a  része,  amelyben  Petőfibánya  Község  Önkormányzata  a  köztemető  fenntartására  vonatkozó  kegyeleti 
közszolgáltatási kötelezettségét teljesíti.
c.)  temetési  hely:  a temetőben létesített  sírhely,  sírbolt,,  urnafülke,  urnasírhely.  A temetési  helyek egyes 
formái a temetés módja, továbbá a földben vagy építményben történő elhelyezkedése alapján különböznek 
egymástól.
d.) sírbolt (kripta): legalább két koporsó elhelyezését biztosító terepszint alatti vagy feletti, illetve kizárólag  
terepszint feletti építményrészből álló temetési hely ./Korm.r.11.§ (5) /
e.) urnafülke:  (kolumbárium)  hamvakat tartalmazó urnák elhelyezésére épített temetési hely,    amelyet a  
temető  tulajdonosa  külön  jogszabályban  meghatározott  esetekben  az  építésügyi  hatóság  engedélyével  
létesíthet. ./Korm.r.12.§ (2) /
f.) sírjel:  a temetési hely megjelölésére használt különféle eszközök, építmények, tárgyak.
g.) kegyeleti közszolgáltatás:  a köztemető fenntartását üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi 
kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló – Petőfibánya Községben a Petőfibánya községi 
Önkormányzat közfeladatává tett  - önkormányzati tevékenységek összessége.
h.) köztemető fenntartói kötelezettség alanya: Petőfibánya Község Önkormányzata.
i.)  köztemető  fenntartási  feladatok ellátására  kötelezett  szerv:  A köztemető ingatlan  -  nyilvántartás  
szerinti tulajdonosa.
j.)  temető  fenntartás:  a  temető  és  köztemető  rendeltetésszerű  használatához  szükséges 
építmények,közművek,  egyéb  tárgyi  és  infrastrukturális  létesítmények,  valamint  zöldfelületek 
karbantartása,felújítása és gondozása.
k.)  köztemető üzemeltetője:  Petőfibánya  Község Önkormányzata  mint  a  temető  tulajdonosa  és  egyben 



üzemeltetője,  vagy a kegyeleti  szolgáltatást  az erre irányuló  kegyeleti  közszolgáltatási  szerződés szerinti 
szakmai feltételeknek megfelelő, az üzemeltetési feladatokat ellátó szervezet.
l.)  temető  üzemeltetése:  az  eltemetésre  a  temető  és  létesítményei  igénybevételére,  működésének  és 
rendjének biztosítására irányuló összehangolt tevékenységek összessége, melyet a köztemető üzemeltetője – 
a rendeletben foglalt szabályozás keretei között – köteles ellátni és harmadik személyek felé meghatározni.
m.) temetési hely feletti rendelkezési jog: a temetési hely megváltási ( újraváltási )díja ellenében szerzett, a 
temetési  hely  használatára  irányuló  jogosultság,  mely  felöleli  továbbá  a  jogosultnak  a  temetési  helyre 
helyezhető  személyek  körének meghatározására  (  ideértve  a rátemetést  is  )  sírjel  állítására  és  mindezek 
gondozására  irányuló  jogosítványait,  valamint  ezzel  összefüggésben  a  rendeletben  meghatározott  körű 
kötelezettségek  teljesítését,  s  amely  jog  a  vonatkozó  jogszabályi  előírások  által  meghatározott  körben 
ruházható át, illetve szállhat át más személyre.
n.)  temetkezési  szolgáltatás:  a  köztemetőben  végzett  kegyeleti  közszolgáltatás  körén  kívül  eső, 
temetkezéssel  kapcsolatos,  a  következőkben  felsorolt  szolgáltatások:  temetésfelvétel,  halott  szállítás  ,az 
elhunyt temetésre való előkészítése és temetési kellékekkel való ellátása, ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba 
helyezés (sírásói tevékenységet nem beleértve ) a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urna kiadás, a sírnyitás, 
a  hamvak  szórása,  az  exhumálás  és  az  újratemetés,  amely  tevékenységek  díjazására  a  Temetkezési 
Szolgáltató és a Megrendelő szabad megállapodása az irányadó.
 

Második rész
 

I. FEJEZET
 

A köztemetőre és a temetési helyekre vonatkozó szabályok
A köztemető létesítése, bővítése, lezárása, infrastruktúrája

 
4. §.

 
(1) Petőfibánya Község közigazgatási területén köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról, Petőfibánya 
Község Önkormányzatának Képviselő – testülete dönt.
 
(2)  A  jelen  rendelet  hatálybalépése  idején  működő  köztemető  és  létesítményeik  fenntartásáról, 
üzemeltetéséről,  valamint az ott  folyó temetkezési és e rendelet szerinti  egyéb tevékenységek végzéséről 
Petőfibánya Község Önkormányzata, mint tulajdonos –temető gondnok útján- gondoskodik.
 
(3)  A temetkezési  szolgáltatásokat  az  eltemettető  által  megbízott  arra  jogosult  temetkezési  vállalkozó 
     végezheti, az üzemeltető köteles beengedni és részükre a temetés feltételeit biztosítani.
 
(4) A köztemetőben mind egyházi mind polgári szertartással történhet temetés.
 
 
 

5. §.
 

(1)A  köztemetőhöz  vezető  útnak  és  a  sírhelytáblákat  (parcellákat)  összekötő  belső  úthálózatnak 
(továbbiakban:  utak)  gépjárművel  is  járhatóknak  kell  lenniük,  és  biztosítani  kell  az  akadálymentes 
közlekedést. A gépjárműforgalmat a köztemető rendje, a temetési szertartások zavartalan bonyolítása és a 
temetőlátogatók nyugalma érdekében a Közszolgáltató a jogszabályok keretei között önállóan szabályozza.
 
(2) Az utak rendszeres karbantartása, takarítása, sár és síkosság mentesítése a Közszolgáltató feladata.
 
(3)  a  köztemető  területén  belül  vagy  kívül  személygépkocsik  részére  várakozó  helyet  az  építésügyi 
jogszabályokban foglaltak szerint kell biztosítani
 



6. §.
 
(1)  A  köztemetőben  az  elhunyt  ravatalozásra,  való  előkészítésére  a  kegyelet  lerovására,  az  elhunyt 
elbúcsúztatására szolgáló ravatalozónak mind külső mind belső ravatalozásra is alkalmasnak kell lennie.
 
(2)  A ravatalozó  üzemi  helyiségeinek  és  a  búcsúztatásra  szolgáló  helyiségek  elkülönítése  érdekében  a 
leválasztást úgy kell megoldani, hogy a gyászszertartás zavartalansága biztosított legyen.
 

7. §.
 
A ravatalozó  rendszeres  takarításáról  és  szükség  szerinti  fertőtlenítéséről  a  köztemető  üzemeltetője  –  a 
közegészségügyi és higiéniai előírásoknak megfelelő módon – köteles gondoskodni.
 

8. §.
 
(1)A köztemetőbe  kiszállított  holttest  hűtéséről  –  halott-hűtő  berendezésben  –  a  ravatalozásig,  illetve 
eltemetésig folyamatosan gondoskodni kell.
 
(2)  A  köztemető  halott-hűtőibe  az  elhunytak  csak  azonosítás,  szabályszerű  átadás-átvételt  követően 
kerülhetnek. A hűtés során gondoskodni kell arról, hogy a ravatalozásig, illetve az eltemetésig az elhunyt 
megfelelő azonosítása minden kétséget kizáróan biztosítható legyen.
 

9. §.
 
(1)A köztemetőben a folyékony és szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről Petőfibánya 
Község  Önkormányzata  –  mint  üzemeltető  -  mindenkor  hatályos  önkormányzati  rendeleteiben  foglaltak 
szerint,  a  rendeletben  kijelölt  illetve  megjelölt  gazdálkodó  szervek  útján,  az  önkormányzati  rendeletben 
foglalt szabályok mellett, gondoskodik.
 
(2) A köztemetőben az üzemeltető köteles legalább egy illemhelyet létesíteni.
 
(3) A köztemetőben vízkivételt (kút, közkifolyó) a csurgalékvíz megfelelő elvezetésével biztosítani kell.
 

II. FEJEZET
 

Temetési helyek és szabályok
 

10. §.
 
(1)A köztemető sírhelytáblákra (parcellák), a sírhelytáblák pedig sorokra osztottak. A sírhelytáblákat, a 
sorokat és a temetési helyeket számozni kell, a sírhelytábla számozását a helyszínen is fel kell tüntetni.
 
(2) Az egyes sorokban a temetési helyeket a köztemető üzemeltetője jelöli ki.
 
(3) Minden sírhelytábla számát jelzőoszlopon, könnyen észrevehető helyen kell feltüntetni.
 
(4) A köztemető üzemeltetője a köztemetőről köteles térképet (vázrajzot) készíteni, amelyen fel kell tüntetni, 
hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek számára vannak fenntartva. A köztemető részletes 
térképét  a  temető   –  gépkocsi  számára  is  nyitva álló  –  bejáratánál,  illetve  a  temető  központi  helyén  – 
ravatalozónál - is ki kell függeszteni, és a változásokkal legalább évenként ki kell egészíteni. A térkép mellett 
a  köztemető  bejáratánál  kell  kifüggeszteni  a  temető  nyitvatartási  idejére  és  rendjére  vonatkozó 
rendelkezéseket.
 
 



(5) A temetésre használt helyek a köztemetőben a következők lehetnek:
- koporsós temetésnél:
  a.) egyes sírhely,
  b.) kettős sírhely,
  c.) sírbolthely (kriptahely),
  d.) ún. alacsony hantos parkszerű sírhely,
 
- hamvasztásos temetésnél:
  a.) urnafülke (kolumbárium)
  b.) urnasírhely,
 
(6) Külön sírhelytáblát kell létesíteni a mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat csonkolt 
testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére. 
 
(7) Jogi személy a rendelet hatálya alá tartozó köztemetőben temetési helyet csak abból a célból válthat meg, 
hogy oda a  saját  halottjának tekintett  elhunyt  személyt,  vagy a  jogi  személlyel  munkaviszonyban,  vagy 
foglalkoztatásra  irányuló  egyéb  jogviszonyban  állt  természetes  személy elhunyt  holttestét  vagy hamvait 
helyezze el. A temetkezésre használt helyek magán és jogi személyek között csere, adás – vétel, ajándék 
tárgyai nem lehetnek.

 11. §.
 
(1) Koporsós temetésnél a sírhelyek felnőtt sírhelyek és gyermek sírhelyek lehetnek. 
 
(2) A felnőtt sírhelyekbe 10 évnél idősebb korban elhunytak, gyermek sírhelybe 10 éves vagy ennél fiatalabb 
korban elhunytak betemetése lehetséges. Meglévő gyermeksírhelybe urna is betemethető.
 
(3) A sírboltok, a gyermeksírhelyek, a kettős sírhelyek és az urnasírhelyek részére az üzemeltető külön táblát 
vagy sort jelölhet ki.
 
(4) Egy koporsóba főszabályként egy elhunyt temethető, kivéve, ha az anya halála és az újszülött perinatális 
halála miatt az eltemetés egy időben történik, és az eltemettető így rendelkezett.
 
(5) Hamvasztásos temetésnél a hamvakat tartalmazó urnát lehet urnaférőhelyekbe elhelyezni vagy sírhelybe, 
sírboltba rátemetni. A lezárt sírhelytábla temetési helyére urna helyezhető, koporsós temetés csak sírboltba 
vagy kettős sírhelybe engedélyezhető.
 
(6) A koporsós sírhelybe (sírboltba) temethető urnák számát azok befogadó képessége határozza meg.
 

12. §.
 
(1)A köztemetőben lévő sírhelyek méretei:
    a.) egyes felnőtt sírhely: 1,90 - 2,10 m hosszú, 0.95 - 1,10 m széles, 2,00 m mély,
    b.) kettős sírhely: 1,90 - 2,10 m hosszú, 1,90 - 2,10 m széles, 2,00 m mély,
    c.) gyermeksírhely: 1,30 - 1,50 m hosszú, 0,65 - 0,80 m széles, 2,00 m mély,
    d.) az ún. alacsony hantos parkszerű sírhely alapmérete az egyes, illetőleg a kettős sírhely méretének        

felel meg,
    e.) az építhető egyes sírbolthelyek mérete a kettős sírhely méretével azonos,
    f.) felnőtt sírba elhelyezett kettő koporsón kívül még kettő urna is elhelyezhető a tisztiorvos engedélye 

alapján. (nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelyezése 
céljából történő bontása.) Felnőtt sírhely díj befizetése mellett a felnőtt sírhely táblába 10 éven aluli 
gyermek is temethető, ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell 
lennie.

 
(2) A síremlék és tartozékai, továbbá az emlékoszlop tervét (vázrajzát) az elhelyezés előtt a köztemető 
üzemeltetőjének be kell mutatni.



(3) Magassági korlátozást a helyi építési szabályzat vagy ennek hiányában az építésügyi hatóság rendelhet el. 
Magassági korlátozást a köztemető üzemeltetője a hatályos jogszabályok keretei között határozhat meg.
 
(4) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjel nem  
helyezhető el.
 
(5) A halva született magzat sírhelyét jelzőfával kell megjelölni, amelyen a temetés napját és a temetési hely 
sorszámát  kell  feltüntetni.  Ha  a  halva  született  magzat  eltemetéséről  –  kérésre  –  közeli  hozzátartozója 
gondoskodott, a sírhelyen kereszt vagy fejfa is elhelyezhető, és azon az utónevet is fel lehet tüntetni.
 
(6) Egyes és kettős sírhelyen sírboltot kiépíteni nem lehet.
 
(7) A sírok egymástól való oldaltávolsága legalább 60 cm, a gyermek síroknál pedig 30 cm. A sorok között 
0,60-1,0  m távolságot  kell  hagyni,  kivéve  az  kiképzésű  (fej-fej  alatti)  sírhelytáblák  sorait,  ahol  a  sírok 
fejrészei között a távolságnak 30 cm-nek, a sorok között pedig 1,50 m –nek kell lennie. 
 
(8) A sírdombok magassága legfeljebb 30 cm lehet, a sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező.
 
(9) Koporsós rátemetés esetén a sírhelyet úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 
160 cm mélységbe kerüljön.
 

13. §.
 
(1) A sírboltokat  legalább kettő koporsó befogadására alkalmas alépítményként,  és felépítményként lehet 
megépíteni, méretét a befogadott koporsók száma határozza meg. A sírbolt, temetőn belüli elhelyezését a 
Közszolgáltató  jelöli  ki.  Sírbolt  a  temető  tulajdonosának  hozzájárulásával,  külön  jogszabályban 
meghatározott esetekben az építésügyi hatóság engedélyével  A sírbolt, temetőn belüli elhelyezését a temető  
üzemeltetője jelöli ki. Sírbolt a temető tulajdonosának hozzájárulásával, külön jogszabályban meghatározott  
esetekben az építésügyi hatóság engedélyével építhető. A tulajdonosnak a hozzájárulást meg kell adnia, ha  
az építető a sírbolt helyét előzőleg megváltotta. /(Korm.r. 11. § (5) /
 
(2)A sírboltokban 2-16 nagy koporsó helyezhető el, illetve egy nagy koporsó helyén két kis koporsó is 
elhelyezhető.
 
(3) A sírboltokba történő temetés rendjét a sírboltkönyv határozza meg.
 
(4) A sírboltokat építési engedély alapján az építésügyi jogszabályokban foglalt feltételek szerint és időben 
lehet megépíteni.
 
(5) Sírboltban halottat zárt fa, műanyag, fém vagy üvegkoporsóba kell temetni. Fa koporsó esetén belső fém 
vagy műanyag koporsót kell alkalmazni.
 
14. §.
 
(1) Az urnasírhely az urna földbe történő elhelyezését szolgálja. Az urnahelyek külön parcellába kerülnek, 
melynek helyét az Üzemeltető jelöli ki.
 
(2)  Urnafülkét  csak  építési  engedély  alapján  lehet  létesíteni,  melyhez  csatolni  kell  a  tulajdonosi 
hozzájárulást.
 
(3) Az urnafülkében az elhamvasztottak urnái  helyezhetők el.  Új urnafülke építésénél az urnát  befogadó 
belső méret legalább 30x30 cm.
 
(4) Az urnasírhely mérete 60x80cm, mélysége 100cm.
 (5) Urnasírba – a rendelkezésre jogosult döntése szerint – legfeljebb 4 urna helyezhető el és az ikresíthető.



 III. FEJEZET
 

A temetési helyek, sírjelek fenntartására vonatkozó szabályok
 

15. §.
 
(1) A sírok fölé épített szegélykő, síremlék, sírbolt és sírjel nem terjedhet túl a rendelkezési jog jogosultja 
által megváltott temetési hely területén. A temetési helyen csak az üzemeltető előzetes 
írásbeli hozzájárulásával ültethetők ki 1 méternél magasabbra növő fák, cserjék, bokrok. Az engedély nélkül 
ültetett, illetőleg e rendelet hatályba lépése előtt ültetett és veszélyessé vagy a temető rendjét akadályozóvá 
vált  1  méternél  magasabbra  növő  fákat,  cserjéket,  bokrokat  a  temetőgondnok  –tulajdonos  írásos 
egyetértésével, a fakivágásra vonatkozó szabályok szerint- eltávolíthatja.
 
(2)  A temető  tulajdonosa  –  az  üzemeltető,  gondnok  jelzése  alapján  -a  temetési  hely felett  rendelkezni 
jogosultat a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel, sírbolt helyreállítására köteles felhívni. A felhívást –  
a temetési hely megjelölésével – a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni,  
és  a felhívás közlését  a rendelkezésre jogosult  ismert  lakcímén is  meg kell  kísérelni.  /Korm.r.  15.  § (1)/

(3) Közvetlen veszély esetén az építési engedélyhez kötött sírjel helyreállítását az üzemeltető kérelmére az 
építésügyi hatóság rendeli el, illetve a kötelezés nem teljesítése esetén a közvetlen veszélyt –az üzemeltető 
közreműködésével, a rendelkezési jog jogosultságának költségére – hatósági úton szünteti meg. A sírjel vagy 
sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetés nem történhet.
 
(4) A köztemető tisztasága és rendje érdekében – sír áthelyezések, új síremlék állítása esetén – a
feleslegessé vált sírjelek sírkőmaradványok elszállításáról a temetési hely felett rendelkezési jog jogosultja 1 
hónapon belül köteles intézkedni, amennyiben az (5)-(9) bekezdések eltérően nem rendelkeznek.
 
(5)  A sírbontás  megkezdése  előtt  a  rendelkezési  jog  jogosultja  vagy  a  megbízásából  eljáró  sírköves 
vállalkozó  köteles  a  temetőgondnoknál  bejelentést  tenni.  Amennyiben  a  síremlék  elbontása  mellett  új 
síremléket  kívánnak állítani,  ezt  is  be  kell  jelenteni,  és  az  új  síremlék felállításakor  de  legfeljebb  a  (4) 
bekezdésben foglalt időtartamon belül kell intézkedni a sírkőmaradvány, törmelék elszállításáról.
 
(6)  A (4)-(5)  bekezdésben  meghatározott  határidő  eredménytelen  elteltét  követően  –  a  rendelkezési  jog 
jogosultságának írásbeli figyelmeztetése és a (2) bekezdés szerinti felhívás kifüggesztése mellett – 
a sírkőmaradványok, a törmelék elszállításáról a rendelkezési jog jogosultjának költségére és kárveszélyére 
az üzemeltető gondoskodik.
 
(7) Az üzemeltető joga, hogy az elhanyagolt, elgyomosodott és ezáltal a környezetet
is veszélyeztető sírhelyeknél a rendelkezési jog jogosultjának eredménytelen írásbeli felszólítását követően a 
szükséges  munkálatokat  a  rendelkezési  jog  jogosultjának  költségére  elvégeztesse.  A  környezetet 
veszélyeztető sírjelek esetén azok eltávolításáról az üzemeltető a jogszabályi előírások figyelembevételével 
gondoskodik.
 
(8) A rátemetéskor lebontott síremlék – hacsak jogszabály vagy az építésügyi hatóság határozata eltérően 
nem rendelkezik – egy éven belül visszaállítandó. A lebontott síremléknek a temető területén történő tárolása 
az üzemeltetőnek nem kötelezettsége, azért nem terheli felelősség.
 
(9) A lejárt és újra nem váltott, vagy újra nem váltható síron lévő síremlékről az üzemeltető az újraváltásra 
meghirdetett határidő leteltét követően köteles a sírhely felett korábban rendelkezésre jogosultat – vagy a 
nyilvántartásban fellelhető utolsó betemetés megrendelőjét – írásban figyelmeztetni a síremlék bontására, és 
elszállításával  kapcsolatos  kötelezettségeire.  Ha  az  üzemeltető  fenti  írásbeli  figyelmeztetése  ellenére  a 
kötelezett a sírhely lejártát követő 6 hónapon belül sem tesz eleget kötelezettségének, a síremlék lebontható 
és értékesíthető.
A síremlék bontásáról, tárolásáról értékesítéséről és annak eredménytelensége esetén megsemmisítéséről az 
üzemeltető köteles nyilvántartást vezetni és azokat öt évig megőrizni. Az értékesítésből származó bevételnek 
a bontása és a tárolási díj összegén felüli részét ezen időtartamon belül az írásban figyelmeztetett kötelezett 



részére vissza kell fizetni.
 
(10) Az exhumáláskor lebontott  és feleslegessé vált  síremléket,  törmeléket a rendelkezésre jogosult vagy 
meghatalmazottja (megrendelő) a bontást követő 1 hónapon belül köteles elszállíttatni, ennek hiányában az 
üzemeltető  gondoskodik  a  sírkőmaradványok  és  a  törmelékek  elszállításáról  a  rendelkezésre  jogosult 
költségére.

 
 
 

IV. FEJEZET
 

Sírhelygazdálkodás
 

16. §.
 
(1)  Az  éves  sírhelygazdálkodás  az  üzemeltető  (közszolgáltató)  feladata,  melynek  keretében  kijelöli  a 
temetésre előkészített és használható temetési helyeket.
 
(2)  Az  üzemeltető  által  elkészített  sírhely gazdálkodási  terv  bemutatja  a  temetési  hely szükségletet,  az 
esetleges  temetőbővítés  lehetséges  irányait,  megvalósításának  költségeit,  ütemezését  és  tervezett 
finanszírozását.
 
(3) Az üzemeltető a sírhelygazdálkodás körében köteles naprakész nyilvántartást vezetni a szabad temetési 
helyekről.
 

17. §.
 
(1)A temetési  hely felett  az  rendelkezik  ,  aki  megváltotta.  A rendelkezési  jog  kiterjed  a  temetési  hely 
használata  mellett  a  temetési  helyre  helyezhető  személyek  körének  meghatározására,  síremlék,  sírjel 
állítására és mindezek gondozására.                                                                                                              
 
(2)Az  üzemeltető  a  megváltott  de  még  igénybe  nem vett  vagy  lejárat  előtt  kiürített  temetési  helyeket 
felajánlás  esetén  –  ha  a  sírhely  még  értékesíthető  –  köteles  visszaváltani,  azzal,  hogy  a  megváltás 
időpontjában  érvényes  díjat  az  újraértékesítést  követő  30  napon  belül  –  10%  kezelési  költség  és  a 
ténylegesen igénybe vett időre eső díjak levonása után – köteles visszatéríteni.
 
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama(használati idő):
    a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó rátemetés napjától számított 25 év,
    b) kettős sírhely esetén  25 év,
    c) sírbolt esetén 60 év 
    d) az urnafülke és az urnasírhely esetén 10 év,
 
(4)  Ha a  sírhely megváltásától  számított  25  év  alatt  nem történik  második  betemetés  a  sírhely további 
használati jogát csak újra váltással lehet biztosítani, a meg nem váltott sírhelyeket a temető tulajdonosa a 
helyben szokásos módon három alkalommal hirdetmény formájában köteles meghirdetni.
.
(5)  A sírboltok további  használatára  újraváltással  csak az  építésügyi hatóság engedélyének a  birtokában 
kerülhet  sor.  Az  engedélyt  a  rendelkezésre  jogosult  szerzi  be.  A használati  idő  meghosszabbításának 
engedélyezése  esetén  az  engedély  kiadása  időpontjában  érvényben  lévő  megváltási  díjnak  a  sírbolt 
engedélyezett további használati idejére eső arányos részét kell az engedélyt kérőnek az újraváltás díjaként 
megfizetnie.
 
(6) A temetési hely feletti rendelkezési jog újraváltással meghosszabbítható, ez esetben a meghosszabbítás 
legrövidebb  időtartamára  a  megváltási  időre  vonatkozó  rendelkezések  az  irányadók.  A temetési  hely 
újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron 



következő közeli hozzátartozója.
 
(7) Az újraváltás csak akkor tagadható meg, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja 
vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a temetési hely felett rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet.    
 
(8) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve a 
temetési hely megszűnik. Emellett megszűnik a rendelkezési jog - a jogosult és az üzemeltető között létrejött 
megállapodás alapján – a temetési helyből kikerült holttest új temetési helyre történő áthelyezésével.
 
(10)Az áthelyezett temetési hely használati ideje az eredetileg megváltott temetési hely használati idejéhez 
képest nem változhat, ha az áthelyezés indokolt esetben az üzemeltető költségére történik.
 
(11) Ha a rátemetést megrendelő nem azonos a rendelkezési jog jogosultjával, akkor teljes bizonyító erejű 
magánokiratok követelményeinek megfelelő engedélyt kell bemutatnia és leadnia az üzemeltetőnek.
 
(12) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejárta előtt 6 hónappal a temető üzemeltetője köteles írásban 
(ajánlott levélben) tájékoztatni a rendelkezésre jogosultat a lejárat időpontjáról, az újraváltás lehetőségéről- 
vagy annak hiányában az elutasítás indokáról – és díjáról.
 
(13) A temetési hely újraváltásának díja a temetési hely megváltási díjának 100-%-a.
 
(14) Előre történő sírhely váltás csak örökáron történhet.
 
(15.) Rátemetés esetén a „R” 4. számú mellékletében meghatározott mértékű díjak fizetendők.
 
(16.) A meg nem váltott sírhelyekről a temető üzemeltetője köteles nyilvántartást vezetni, melyet köteles az 
első bejegyzést követő 10 évig megőrizni. 
 
(17) A sírhely megváltása előtt a parcella és a sírhely számát a temetőgondnok jelöli ki. A sírhely megváltás 
befizetése a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjánál befizetési bizonylaton (csekk) történik. A sírhely 
megváltásokról, a lejárat időpontjáról a Pénzügyi csoport analitikus nyilvántartást vezet.
 

HARMADIK  RÉSZ
 

I. FEJEZET
 

A köztemető üzemeltetése
 

18. §.
 
(1) A köztemető üzemeltetésével kapcsolatosan biztosítani kell  a látogatók számára a temető használatát, 
illetve emellett a különféle temetői tevékenységek rendezett működését.
 
(2)  Az  üzemeltetés  körébe  tartozó  feladatokat  Petőfibánya  Község  Önkormányzat  temető  gondnokon 
(üzemeltető) keresztül biztosítja, mely alapján a temetőgondnok vonatkozó jogszabályok és a jelen rendelet 
keretei között a köztemetőben.
  a)  meghatározza a temetkezési szolgáltatás illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási
       tevékenységek ellátásának temetői rendjét
  b) biztosítja az eltemetés feltételeit, kijelölés után a temetési vállalkozó végzi el a – eltemetettető
      megbízásából – a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást.   
  c) biztosítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt,
  d) biztosítja a ravatalozó és ezek technikai berendezései, a tároló, hűtőkoporsó, valamint a köztemető
     egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat,
  e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását,
  f) vezeti és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint megőrzi a nyilvántartásokat,



  g) tájékoztatja a temetőlátogatókat,
  h) kijelöli a temetési helyeket,
  i) gondoskodik a temetkezési helyek első alkalommal történő temetésre való előkészítéséről, a sírhely
     kijelöléséről,
  j) elvégezteti a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosság
      mentesítését és a hó eltakarítást,
  k) gondoskodik a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról,
  l) gondoskodik a köztemető rendjének betartásáról és betartatásáról,
  m) összehangolja a temetői létesítmények, különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos
       temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetések
       zökkenőmentes lefolytatását,
  n) gondoskodik a R. 2. sz. melléklete szerint az ügyfélfogadásról.
 

 
II. FEJEZET

 
Az eltemetés feltételeinek biztosítása, a temető használatára vonatkozó szabályok

 
19. §.

 
(1)Az eltemetés hagyományos módja szerint: a temetés  hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik, 
egyházi vagy világi szertartás szerint
 
(2) Az eltemetés módjára és helyére nézve – alapvető elvként érvényesített szabály szerint – az elhunytnak az 
életében tett rendelkezése az irányadó.
 
(3) Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza meg, aki a 
temetésről  gondoskodik.  Ha  a  temetésről  több  személy  gondoskodik  és  közöttük  az  eltemetés  módja 
tekintetében nincs megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet.
 
(4) A köztemetőbe szállított  halottat  csak az azonosság megállapítása és az okmányoknak az üzemeltető 
részére  történő  átadása  után  lehet  eltemetni.  Azonnali  temetés  hiányában  gondoskodni  kell  a  hűtőben, 
ravatalozóban történő elhelyezésről..  
 
(5) Ha a köztemető üzemeltetője az azonosság vagy az okmányok tekintetében hiányosságokat észlel,  az 
átvételt felfüggeszti és a halott vizsgálati bizonyítványt kiállító orvost, valamint az illetékes intézetet értesíti. 
 
(6) Az elhunyt átvétele a temető halottasházába csak az előírt okmányok alapján lehetséges. Az átvétel során 
az  azonosító  cédulákon  szereplő  adatoknak  a  megrendelés  és  a  halott  vizsgálati  okmányok  adataival 
egyezniük kell. Az átvétel tényét és időpontját a kísérő iratokon igazolni kell
 
(7)  A halott  átvevőnek  a  tételes  átvételt  követően  a  halott-átvételi  naplóban  kell  rögzíteni  az  átvétel 
időpontját, a halott teljes nevét, honnan szállították be az elhunytat, a beszállítást végző vállalkozó nevét
 

20. §.
 
(1 A temetőben a kegyeleti jogok gyakorlása céljából a temetőgondnok az alábbi nyilvántartásokat    köteles 
vezetni:

a.)    nyilvántartó könyvet,
b.)    sírbolt könyvet.
 

(2) A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza:
   - folyószám (kódszám)
   - temetés (urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja,



   - az elhalt neve, leánykori neve,
   - születési ideje,
   - anyja neve,
   - legutolsó lakóhelyének címe, foglalkozása,
   - az elhalálozás időpontja,
   - a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma,
   - a rendelkezési jog jogosultjának neve, lakcíme,
   - ha az eltemettető nem azonos a rendelkezési jog jogosultjával, az eltemettető neve, lakcíme,
   - a síremlékre vonatkozó bejegyzések,
   - ismeretlen holttest esetében az eljáró hatóság neve, eljárás ügyszáma,
 
(3)  A sírbolt  könyvet  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  tartalommal  kell  vezetni,  a  sírbolt  számának 
feltüntetésével. A sírboltkönyvbe be kell jegyezni a sírbolt felett rendelkezni jogosult személynek a sírboltra 
vonatkozó esetleges rendelkezéseit is.
 
(4) Urnakiadáskor a nyilvántartásnak tartalmaznia kell: az urna kiadás időpontját, az átvevő nevét és 
adatait, a hamvasztó üzemet, a hamvasztás sorszámát.
 
(5) Az urnakiadás – a kiadást kérő kérelme – nem csak személyes átadással, hanem térti vevényes postai 
küldeménnyel is megtörténhet.
 
(6) A nyilvántartó könyv és a sírboltkönyv adataiba  az eltemettető és a temetési  hely felett  rendelkezni 
jogosult nyerhet – személyazonosságának regisztrálása mellett – betekintést. A nyilvántartások adatai alapján 
az  üzemeltető  köteles  bármely személynek felvilágosítást  nyújtani  az  ügyfélszolgálati  iroda  nyitvatartási 
rendje alatt.
 
(9) A nyilvántartásokba történő bejegyzést időrendi sorrendben kell teljesíteni.
 
(10)  A holttest  maradványok közös  sírba  történő  helyezése  esetén  a  köztemetőben vezetett  nyilvántartó 
könyv rovatába a közös sírba történő helyezést, időpontjának és a közös sír megjelölésével kell bejegyezni.
 
(11)  A temetkezéssel  kapcsolatos  feladatok  során  felfektetett  nyilvántartásokat  a  köztemető lezárásáig  a 
temető üzemeltetője köteles megőrizni. A nyilvántartások esetleges megsemmisülése esetére a nyilvántartó 
könyvből és sírbolt könyvből másolat készítése kötelező.
 

 
 

III. FEJEZET
 

A temetési szolgáltatás, illetve a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység ellátásának
rendje, összhangja

 
21. §.

 
(1)  Az  üzemeltető  feladata  annak  vizsgálata,  hogy  a  temetkezési  szolgáltatók,  illetve  a  vállalkozók  a 
szolgáltatás végzése során rendelkeznek-e a jogszabályokban előírt követelményekkel.
 
(2) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.
 
(3)  A  köztemetőben  végzett  a  temetkezési  szolgáltatási  és  egyéb  vállalkozói  tevékenységet  előzetes 
bejelentési kötelezettség terheli.
 
(4) Ha a temetkezési szolgáltató – bizonyítható módon – ismétlődően és súlyosan megsérti a temető rendjére 
vonatkozó előírásokat,  sértve a látogatók, az eltemettetők és a szertartáson részt vevők kegyeleti  érzését, 
vagy az  üzemeltető  technológiai  utasításait  megsértve  veszélyezteti  a  temetői  létesítmények biztonságos 



működtetését, az üzemeltető köteles az (5) bekezdés szerinti eljárás kezdeményezésére a fogyasztóvédelmi 
szervek megfelelő tájékoztatásával.
 
(5) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók részére – a kifejtett szolgáltatás tekintetében 
– azonos feltételeket köteles biztosítani, tiszteletben tartva a versenysemlegesség elvét.
 
(6) A temetkezési szolgáltatónak megfelelő módon biztosítani illetve igazolnia kell az üzemeltető részére az 
elhunyt személy azonosítását, továbbá a megrendelő (eltemettető) illetve a rendelkezési jog jogosultjának 
kilétét. 
 
 
22. §.
 
(1)A temetkezési szolgáltatók munkavégzésének összhangját az üzemeltetőnek biztosítani  kell oly
módon, hogy:
a)a temetkezési szolgáltatók – az általuk végzett  egyes temetési  szolgáltatások jellegéhez is igazodóan – 
azonos feltételekkel, lehetőség szerint az erre irányuló igénybejelentés sorrendjének megfelelően vehessék 
igénybe a temetői létesítményeket, az azt szolgáló infrastruktúrát,
b)  olyan  nyilvántartásokat  kell  vezetnie,  illetve  ügyfélszolgáltatás  működtetését  úgy kell  megszerveznie, 
melyből az a) pont alatti szolgáltatói igények nyomon követhetők,
c) a rendeletben meghatározott esetekben, illetve az üzemeltető által meghatározott technológiai utasítások 
szerinti tartalommal és terjedelemben a temetkezési szolgáltatók kötelesek az üzemeltető
szak személyzetét a létesítmények igénybevétele során igénybe venni, míg az üzemeltetőnek úgy kell
a munkavégzését megszerveznie, hogy biztosítsa és segítse a temetkezési szolgáltatók munkavégzését,
 
(2)  Az  egyéb  vállalkozói  tevékenységek  (kőfaragó,  sírgondozó,  emlékkészítő  stb.)  végzése  feltételeinek 
biztosítására az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók az alábbi eltérésekkel:
 
a)  a  vállalkozók  a  munkavégzés  megkezdése  előtt  legalább  egy  nappal  előbb  kötelesek  bejelenteni  a 
temetőgondnoknál  azt,  hogy a  temető  melyik  temetési  helyén,  milyen  jellegű  munkát  végeznek,  mely 
személy megbízása alapján,
 
b) a vállalkozó az a) pontban fennálló esetben a vállalkozói engedélyét a felszólításra köteles felmutatni,
c) a vállalkozók nyitvatartási időben munkanapokon végezhetnek munkálatokat,
 
d)  a  vállalkozók  a  munkavégzés  érdekében  –  ha  indokolt  –  gépjárművel  is  behajthatnak  a  temetőbe, 
kötelesek azonban az üzemeltető intézkedéseit megtartani,
 
e) a vállalkozók a munkálatok befejezését követően, illetve több napos folyamatos munkavégzés esetén az 
utolsó  napon  kötelesek  a  törmeléket,  szemetet,  lomot  stb.  elszállítani  vagy  az  önkormányzat  külön 
rendeletében foglaltak szerint elszállíttatni és a sír környezetét rendezetten tisztán visszahagyni,
 
f)  a  vállalkozóknak  a  munkavégzést  úgy  kell  megszervezni,  hogy  azzal  a  köztemető  látogatók 
kegyeletgyakorlását, a köztemető rendjét, nyugalmát és a temetési szertartásokat ne zavarják.
 
23. §.
 
(1)A köztemető látogatási rendjét és a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának szabályait jelen rendelet
2. és a 3. számú melléklete tartalmazza.
 
(2) Az engedéllyel  rendelkező temetkezési szolgáltatók e rendelet  5.  számú mellékletében meghatározott 
díjat kötelesek fizetni a temetőn belüli szolgáltatások igénybevételéért. ( ravatalozó
használati díj, hűtési díj, egyszeri szemétszállítási díj.)
 
(3) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunyt életében tett nyilatkozata, ennek hiányában a 
temetésről (hamvasztásról) gondoskodó személy rendelkezése az irányadó. A rendelkezésre jogosultságot a 



temetőt  üzemeltető  csak  akkor  köteles  vizsgálni,  ha  azzal  kapcsolatban  kifogást  jelentenek  be.  Ha  a 
jogosultságot az üzemeltető nem tudja megállapítani,  akkor a bíróság, vagy a gyámhatóság döntését kell 
kérni. A vita lezárásáig a halott nem temethető el.
 
(4) Jelen rendelet keretei között az üzemeltető köztemetőként további szabályokat állapíthat meg, melynek 
kifüggesztéséről köteles gondoskodni.
 

 
I V. FEJEZET

 
DÍJAZÁS

 
24. §.

 
A  rendelet  hatálya  alá  tartozó  köztemetőben  a  kegyeleti  közszolgáltatási  díjak  fajtájáról,  mértékéről 
Petőfibánya  Község  Önkormányzat  Képviselő  – testülete  a  rendelet  4.-5.  számú mellékletében  található 
díjszabást alkot.
 
                                                    

NEGYEDIK  RÉSZ
 

I.FEJEZET
 

Szabálysértések.
 

25. §.
 
 
 
Szabálysértést követ el és 30 000Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható - amennyiben más jogszabály szerint 
szabálysértést vagy bűncselekményt nem valósít meg - az, aki:

a.)     a temető nyilvántartási rendjére, továbbá a sírok (urnafülkék) díszítésére nem 
szolgáló tárgyak temetőbe való bevitelére vonatkozó – hirdetményben közzétett – 
előírásokat megszegi,

b.)    olyan  magatartást  tanúsít,  amely  a  szertartások  rendjét,  a  temetőlátogató 
közönség kegyeleti érzéseit sérti,  a kegyeleti jog gyakorlását akadályozza, vagy 
gátolja,

c.)    a temető területére elrendelt gépkocsi korlátozást vagy tilalmat megszegi, illetve 
nem a leírtak szerint közlekedik,

d.)    a temetőbe állatot visz be,
e.)    a temetési hely jelölésére szolgáló sírjelet (sírt, sírboltot, síremléket stb.) vagy a 

temetőben lévő egyéb tárgyakat, illetve a növényzetet megrongálja, beszennyezi, 
továbbá a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat jogtalanul eltávolítja, vagy engedély 
nélküli tárgyat helyez el,

f.)     a sírkőmaradványok elszállítására irányuló felhívásnak nem tesz eleget, 
g.)    az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül 1 m-nél magasabbra növő fákat, 

bokrokat ültet ki,
h.)    a sírboltot a rendeletben meghatározott időben nem vagy nem az előírt módon 

építette  meg,  vagy  ha  sírboltot  a  temető  tulajdonosának  hozzájárulása  nélkül 



építette meg,
i.)      a  megváltott  temetési  helyen túlterjeszkedő szegélykőt,  síremléket,  sírboltot 

vagy  sírjelet  az  üzemeltető  felszólítása  ellenére  a  megváltott  temetési  helyen 
túlterjeszkedve helyezi el, s ezáltal a szomszédos temetési helyeket akadályozza,

j.)      a közvetlen veszélyt okozó síremlék, sírjel karbantartásáról, helyreállításáról a 
felhívás ellenére sem intézkedik,

k.)    a megváltott temetési helyen az üzemeltető hozzájárulása nélkül kerítést, illetve 
a temető területén padot helyez el, és azt az üzemeltető felszólítása ellenére sem 
távolítja el. 

 
 

II. FEJEZET.
 

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
 

26. §.
 

(1)A  köztemető  fenntartásával  és  üzemeltetésével  összefüggő  feladatok  ellátását  Petőfibánya  Község 
Jegyzője ellenőrzi.
 
(2) A jegyző az ellenőrzés keretében meghatározott jogkörében
a) felhívhat a jogszabályokban és jelen rendeletben foglalt rendelkezések betartására,
b) szabálysértési eljárást folytathat le,
c) kegyeleti  közszolgáltatási szerződéssel történő feladat ellátás esetén ellenőrzi a szerződésben foglaltak 
maradéktalan teljesítését. Szerződésszegés esetén kezdeményezheti a szerződés felmondását.
 
(3) A jegyző az ellenőrzés során a köztemetőben vezetett nyilvántartásokba betekinthet, továbbá vizsgálhatja 
a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát.
 
                           

27. §.
 
(1)A rendelet 2007. március 01.-én lép hatályba.
 
(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően felvett megrendeléseknél, illetve indulóügyekben 
kell alkalmazni.
 
(3)  E  rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  Petőfibánya  Község  42/2004.(IV.7.)számú 
Képviselő – testületi határozattal jóváhagyott „Temető Szabályzat”-a
 
 
 

k.m.f.
 
 
 
 
Fekete László sk.                                                                 Peterkéné Farkas Andrea sk.
p o l g á r m e s t e r                                                                         j e g y z ő
 
 



1.  számú melléklet a 8/2007.(III.1.)Önkormányzati rendelethez
 

                        A köztemetői megállapodással érintett temetőterület
 
 
 
                    Cím                                                 Terület                       Helyrajzi szám
 
        Petőfibánya Temető út                               9336 m2                          0137
 
 
 
 
 
  

2.  számú melléklet a 8/2007.(III.1.)Önkormányzati rendelethez
 

A köztemető nyitvatartási rendje
A köztemető nyitvatartási ideje egységesen

 
 
       Január hónapban:                                         08.00 – 17.00 óráig 
       Február hónapban:                                       08.00 – 17.00 óráig 
       Március hónapban:                                      08.00 -  17.00 óráig
       Április hónapban:                                        07.00 – 19.00 óráig
       Május hónapban:                                         07.00 – 19.00 óráig
       Június hónapban:                                         07.00 -  19.00 óráig
       Július hónapban:                                          07.00 -  19.00 óráig
       Augusztus hónapban                                    07.00 – 19.00 óráig

                            Szeptember hónapban:                                 07.00 -  19.00 óráig
       Október hónapban:                                      08.00 -  19.00 óráig
       November hónapban:                                  08.00 -  19.00 óráig
       December hónapban:                                  08.00 -  19.00 óráig
 
       Kivétel: október 30.-31.                              07.00  - 21.00 óráig
                      november 1-2.                               07.00 – 21.00 óráig
 
                                       
                             Az ügyfélfogadás helyszíne és időtartama
 
                 Megnevezés                                                             Cím
 
Petőfibányai köztemető  ravatalozó                                 3023.Petőfibánya. Temető út
 
 
  
                                          Az ügyfélfogadás időtartama     
             
 
            Hétfőtől – péntekig                                            09.00 -  11.00 óráig
 



 3 számú melléklet a 8/2007.(III.1.) Önkormányzati rendelethez
 

A Petőfibánya községi köztemető látogatási rendje temetőlátogatók
kegyelet gyakorlásának feltételei

( Temető  Szabályzat)
 
1. 
1.1. Jelen látogatási rend a Petőfibánya községi köztemető vonatkozásában tartalmazza azokat az 
alapvető  szabályokat,  amelyek a  temetőlátogatók kegyeletgyakorlása  feltételei  meghatározásával 
egyrészt biztosítják az elhunytak emlékének méltó megőrzését és ápolását, másrészt szolgálják a 
köztemető,  mint  használata  szerinti  zöldfelületi  jellegű  különleges  terület  állagának  megóvását, 
rendeltetésszerű használatát, továbbá a temetési helyek gondozását, karbantartását, felújítását.
 
1.2. A köztemető látogatói kötelesek a rendeletben és a jelen látogatási rendben foglalt szabályokat 
betartani, a köztemető üzemeltetője pedig jogosult és köteles a látogatási rend szabályai betartását 
ellenőrizni.
1.3.  A köztemetőben  temetési  szolgáltatást  végzőkre,  illetőleg  a  köztemetőben  végzett  egyéb 
vállalkozói tevékenység ellátására a 8/2007.(III.1.)– továbbiakban „R” -   Önkormányzati rendelet 
rendelkezései az irányadók.
 
2.
2.1.  A  köztemető  megjelölését,  címét  és  a  látogatók  részére  történő  nyitvatartási  idejét  a 
jelenlátogatási rend 1. – 2.  számú melléklete tartalmazza.
 
2.2. A nyitvatartási idő meghosszabbításáról a köztemető üzemeltetője dönthet.  Az üzemeltető a 
meghosszabbított  nyitvatartási  időről  a  látogatók  részére  legalább  a  nyitvatartási  időpontot 
megelőző legkésőbb 10. munkanapig közzétett hirdetményben tájékoztatást adni.
 
2.3. A köztemető üzemeltetője a temető bejáratánál jól látható módon elhelyezett táblán köteles a 
nyitva tartásról a látogatókat tájékoztatni.
 
2.4. A  temetőüzemeltetési  (temetőgondnoki)  feladatokat  és  kötelezettségeket,  valamint  a 
létesítmények  igénybevételének  feltételeit  a  „R”III.  fejezet  18  –  20§-a  illetve  21-23.§-a, 
szabályozza.
3.
3.1. A temetőlátogatás lehet kegyeleti joggyakorlás vagy a temetési hely gondozása.
 
3.2.  A  köztemetőt  14  éven  aluli  gyermekek,  illetőleg  cselekvőképtelen  személyek  kizárólag 
cselekvőképes, nagykorú személyek kísérete mellett látogathatják.
 
3.3.A köztemetőbe gépjárművel behajtani csak az Üzemeltető (gondnok) hozzájárulásával lehet.
 
3.4.  A 3.3.  bekezdésben  foglalt  tiltás  a  mozgáskorlátozottakra,  az  engedélyezett  munkálatokat 
végzőkre és – esetenként – a láthatóan idős és beteg személyekre nem vonatkoznak.
 
3.5.  Engedély  köteles  munkavégzés  céljából  eseti  behajtási  engedéllyel  rendelkezők 
 közlekedhetnek gépjárművel a temetőben.
 
3.6.A köztemetőbe állatot bevinni nem lehet.
 
3.7. A köztemetőbe kerékpárral behajtani és ott kerékpárral közlekedni csak a temető főútvonalain 
lehet.



3.8.  A temetőn  belüli  halott  szállítás  céljából  a  köztemetőbe  az  üzemeltető  előzetes  engedélye 
alapján lehet behajtani. A tevékenység során az Üzemeltető különleges előírásait be kell tartani.
 
4.
4.1 A temetőlátogatók kötelessége a köztemetői terület, az ingó és ingatlan létesítmények tárgyak 
rendeltetésszerű használata, állaguk megóvása, tartózkodás bármiféle károkozástól, rongálástól.
 
4.2. Tilos a növényzet és a zöldfelületek, zöldterületek egyéb elemeinek, tartozékainak, felszerelési 
tárgyainak bármilyen módon történő megrongálása, pusztítása, károsítása.
 
4.3.  A köztemető területén a látogatók sem végezhetnek olyan tevékenységet,  amely egészségre 
ártalmas, szennyeződést, bűzt, egyéb káros környezeti kárt okoz, mások kegyeleti jog gyakorlását 
akadályozza, korlátozza, balesetveszélyt okoz.
 
4.4. A látogatóknak  tartózkodniuk  kell  minden  olyan  tevékenységtől,  amely  mások  kegyeleti 
érzéseit zavarhatja (pl: hangoskodás, zenehallgatás stb.)
 
4.5. A köztemetőben biztosított közüzemi szolgáltatással (vízvételi jog) az ésszerűség határán belül 
takarékoskodni kell.
 
5.
5.1. A köztemetőbe a látogatók – az üzemeltető külön engedélye nélkül – szokásos, rendszeresen 
maguknál tartott személyes használati tárgyaikon túlmenően kizárólag a temetési helyek díszítésére, 
gondozására szolgáló tárgyakat ( pl: koszorú, vágott élő virág, művirág, váza, öntözőkanna stb.) és 
a kegyeleti jog gyakorlás kellékeit (pl:mécses, gyertya) vihetik be.
 
5.2. A köztemetőből koszorúkat, növénymaradványokat, kertészeti hulladékokat, egyéb hulladékot 
az üzemeltető hozzájárulása nélkül kivinni nem lehet, azokat az ezek elhelyezésére kijelölt helyeken 
kell elhelyezni.
 
5.3. A temetési helyek jelölésére szolgáló egyéb díszítő, elmozdítható tárgyak köztemetőből történő 
kivitelére a 6. pont 6. 5. – 6. 6. alpontjaiban foglaltak az irányadók.
 
6.
6.1  A köztemetőben lévő temetési  helyek méretét  és  szabályait  a  „R” II.  fejezet  12.§ -  14 §-a 
határozza meg.
6.2. A temetési hely felett az rendelkezik aki azt megváltotta.
6.3. A rendelkezési jog tartalmát a „R” 17. § -a határozza meg.
6.4. Temetési hely építészeti, kertészeti kialakításának feltételeire a „R”-ben foglaltak az irányadók. 
A temetési  helyen  túlterjeszkedő,  közízlést  sértő  vagy oda  nem illő  felirattal  ellátott  sírjeleket 
elhelyezni nem szabad. E rendelkezés a meglévő sírjelek felújítása során is irányadó.
6.5.  Amennyiben  a  temetési  hely  felett  rendelkezni  jogosulttal  kötött  szerződés  eltérően  nem 
rendelkezik, temetési hely kertészeti jellegű gondozására
a) a temetési hely megváltója, illetőleg halála esetén örököse,
b) az elhunyt személy(ek) hozzátartozója,
c) az elhunyt személy(ek) örököse, 
d) a fenti pontokban írt személyek által megbízottak jogosultak. 
6.6.  Amennyiben  a  temetési  hely  felett  rendelkezni  jogosulttal  kötött  szerződés  eltérően  nem 
rendelkezik,  a  temetési  helyen  elhelyezett  síremlék,  sírjel,  egyéb  díszítés,  felújítására, 
restaurálására, elmozdítására, eltávolítására, köztemető területéről történő kivitelére és bevitelére a 
6.5 alpont szerinti személyek jogosultak.-
6.7. A 6.5. alpont szerinti gondozási jogosultságot – az üzemeltető ilyen igénye esetén – igazolásra 



alkalmas okirattal ( személyi igazolvány, hagyatékátadó végzés, öröklési bizonyítvány, közüzemi 
szerződés, írásbeli megbízás) kell igazolni.
6.8. A temetési hely megváltója, illetőleg halála esetén örököse köteles legkésőbb a tevékenység 
megkezdésével  egyidejűleg  a  köztemető  üzemeltetőjét  írásban  vagy  szóban  (telefonon,  vagy a 
helyszínen) tájékoztatni arról, hogy a 6.5. alpont szerinti tevékenységre a megbízást adott.
6.9. A köztemetőben  munka  úgy végezhető,  hogy az  ne  sértse  a  hozzátartozók  és  a  látogatók 
kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunytak búcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos 
temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka 
ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni
6.10. A  sírhelyek,  síremlékek,  sírjelek,  sírboltok  létesítésére,  karbantartására,  felújítására, 
helyreállítására az üzemeltető jogaira a „R”-ben foglaltak az irányadók..
 
Ezen „Temetői Szabályzat együtt alkalmazandó a 8/2007.(III.1.)Önkormányzati rendelettel!
  
 
 
 

               4.számú melléklet a 8/2007.(III.1.)Önkormányzati rendelethez
                             A temetési helyek és az újraváltás díjai
                          ( Ft – ban, mely az ÁFA – t is tartalmazza )
 
 
Sírbolt helydíja (60 évre )
                                                                                                            2007
 
Sírbolt ( kripta )                            - 1 személyes                                 10000  Ft
                                                      - 
 
 
Sírhely árak ( 25 évre ) 
 
 
Sírhely                                            - 1 személyes                                 2.000 Ft
                                                       - 2 személyes                                  4.000 Ft
                                                       - Gyermek                                      2.000 Ft  
 
Örökáron megváltott sírhely árak a fenti árak háromszorosa!  

 
        
   Urnasírhely árak ( 10 évre )   
 
 
  Urna földbe                                  - 1 személyes                                       2000 Ft
                                                       - 2 személyes                                       4000 Ft
                                                       - gyermek                                            2000 Ft
 
Urna falba                                      - 1 személyes                                       3000 Ft
 

     Örökáron megváltott sírhely árak a fenti árak háromszorosa!  
                                                                                                                                                        



 5. számú melléklet a 8/2007.(III.1.)Önkormányzati rendelethez
 

A köztemetőben a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak

( Ft-ban, mely az ÁfÁ –t is tartalmazza.)
 
 

Ravatalozó használati díj                                                                            2500 Ft/elhalt
Tárolási, hűtési díj                                                                                       300 Ft/elhalt/nap
Egyszeri hulladékszállítási díj                                                                   1000Ft/nyughely
 


