
 

 

Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2000. (IX.27.) ökt. 
 

 r e n d e l e t e 
 

a  községi temetőről és a temetkezés rendjéről 
 
 

A képviselő-testület a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (tv.) 41. 
§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkot 
 

Általános rendelkezések 
 
                                                                    1. § 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Szentkirály község temetőjére (helyrajzi száma:338), annak 

fenntartására, és a temetkezéssel kapcsolatos tevékenységre.  
 
(2) Az önkormányzat rendelkezik 7.729 m2 területű bekerített, gépjárművel is járható  
      utakkal ellátott, vízvételi lehetőséggel és ravatalozóval felszerelt temetővel,      
valamint a bővítéshez szükséges önkormányzati területtel. 
 
(3) Az önkormányzat a temető üzemeltetését saját alkalmazásában álló   
      temető gondnok közreműködésével biztosítja. 
 
                                                                     2. § 
 
(1) A temető létesítése, bővítése, megszüntetése illetőleg üzemeltetése az önkormányzat 
(üzemeltető) feladata. 
 
(2) E feladatkörében 
      - meghatározza a temetési szolgáltatás rendjét, 
      - biztosítja az eltemetés feltételeit, 
      - megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt, 
      - biztosítja a ravatalozó valamint a temető egyéb létesítményeinek karbantartását,  
        működteti azokat, 
      - nyilvántartókönyveket vezet, 
      - biztosítja a temetési szolgáltatásokat (vállalkozó útján), 
      - összegyűjti és elszállítja a hulladékot, 
      - gondoskodik a temető rendjének betartásáról. 
 
(3) A temetkezési szolgáltatói tevékenységet vállalkozó látja el. 
 
                                                                 3. § 
 
A temető területét sírhelytáblákra és utakra, a táblákat betűvel jelölt sorokra, a sorokat 
pedig sorszámokkal sírhelyekre kell felosztani. 
A sírhelyeket folytatólagos sorrendben kell felhasználni. 
 
Sírhelytípusok: egyes sírhely, kettes sírhely, urnafülke1. 
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                                                                 4. § 
 
(1) A temetkezési helyért  (sírhely) az elhunyt hozzátartozójának (eltemettetőnek), a    
      temetésre kötelezettnek díjat kell fizetni (megváltási díj), aki ennek fejében   
      rendelkezik a sírhely használati jogával. 
 
(2) A díj mértéke: egyes sírhely 1.000.- Ft, kettes sírhely 2.000.- Ft, urnafülke 

(fedőlap nélkül) 6.000.- Ft. 
 
(3) Az egyszeri megváltás időtartama (nyugvási idő) 25 év.2 
 
(4) A nyugvási idő eltelte után a temetkezési hely az e rendeletben foglalt érvényes  
      díjért újra megváltható. Amennyiben a nyugvási idő eltelte után két éven belül a   
      temetkezési helyet a sírhellyel rendelkezni jogosultak nem váltják meg, úgy azt  
      minden térítési igény nélkül újra fel kell használni. 
 
                                                                   5. § 

 
(1) Sírhely mérete: egyes sírhely 2,80 m hosszú 
  1,40 m széles 
  2,00 m mély. 
                           kettes sírhely      2,80 m hosszú 
  2,60 m széles 
  2,00 m mély 3 
 
A síremlékek egymástól való oldaltávolságának legalább 60 cm-nek kell lennie. A 
sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet. 
 
A szociális temetési sír 2,40 m hosszú és 1,20 m széles, 2,00 m mély.4 
 
(2) A sírra síremlék állítható, amely a sírhely méretét nem haladhatja meg.5 Az 

elhalálozástól számított 5 éven belül a sír felnyitására engedély csak hamvasztás, 
rátemetés, más temetőbe történő áthelyezés és a nyomozóhatóság rendelkezésére 
adható.  

    Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető. Szociális sírhely 
esetén csak az állam által biztosított sírjelet lehet használni.6 

 
(3) A sírhelyekre rá lehet temetni. További kettő koporsó vagy 25 évnél régebben  
     elhunyt halott-maradvány temethető ugyanarra a koporsó-helyre. Rátemetésnél a   
     felső koporsó aljának a talajszinttől számítva legalább 160 cm-re kell lennie. 
     A rátemetett maradvány nem hosszabbítja meg a temetési hely használati idejét. 
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(4)7 A szociális temetések céljára a koporsós és urnás temetések esetében a III. sírtábla 
SZ 1-5. parcella szolgál. 
 

5/A §.8 
 

(1) A temető újonnan kialakított IV. rész A-K parcelláiban a sírhely mérete síremlékkel és 
körben 20 cm járdával együtt legfeljebb 
 
 egyes sírhely: 2,50 m hosszú – ebből a síremlék legfeljebb 2,10 m 
    1,40 m széles – ebből a síremlék legfeljebb 1,00 m 
    
 kettes sírhely: 2,50 m hosszú – ebből a síremlék legfeljebb 2,10 m 
     2,00 m széles – ebből a síremlék legfeljebb 1,60 m. 
 
(2) A parcellasorok sírhelyeinek kiosztása, a sírhelyek lefoglalása sírhelyenként egymás 
után folyamatosan haladva történik. 
 
(3) Az egyes parcellák között az út szélessége 1,50, illetve 2,20 méter, a parcellán belül a 
sírhelysorok közötti távolság legalább 0,60 m, a sírhelyek oldaltávolsága legalább 0,40 m. 
A parcellán belül a sírokat és a síremlékeket az 1. számú melléklet szerinti kiosztás 
alapján lehet kitűzni, illetve elhelyezni.” 
 
                                                    Temetkezési szolgáltatások 
 

6. § 
 
 
(1) Temetési szolgáltatás: temetésfelvétel, halott szállítás, az elhunyt temetésre való   
      előkészítése, a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a  
      sír kiásása, a sírba helyezés.  
 
(2) A temetkezési szolgáltatás díját a szolgáltatást végző vállalkozó (Szolgáltató)  
      állapítja meg. 
 
(3)  A Szolgáltató az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott   
      temetőfenntartási díjat fizet a fenntartó részére. A Szolgáltatónak rendelkeznie  
      kell kulturált telephellyel, halott szállításra alkalmas járművel, személyzettel  
      (legalább 4 fő), temetkezési szolgáltató szakképesítéssel, vagyoni biztosítékkal  
      és nem állhat  fenn vele szemben a tv. 29. §-ában foglalt összeférhetetlenség. 
 
(4) A Szolgáltató tevékenységét a temetőgondnokkal történt előzetes egyeztetés után 

végezheti, különös tekintettel a sírhely kitűzésére és a síremlék elhelyezésére. 
 
(5)9 Azoknak az eszközöknek az igénybevételéért, amely az üzemeltető külön tulajdonát 

képezi, az ellenértéket az üzemeltető jogosult meghatározni, ez alól kivételt képez a 
szociális temetés esetén a sírhely kiásásához, a koporsó leengedéséhez és a 
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betemetéshez szükséges eszközök használata, mivel azokat az üzemeltető 
térítésmentesen köteles az eltemettető részére biztosítani. 

 
                                                             7. § 
 
A temetés módját az elhunyt életében tett nyilatkozata, ennek hiányában az eltemettető 
rendelkezése határozza meg. 
 
                                                              8. § 
 
A felravatalozott koporsót a búcsúztatás megkezdéséig nyitva lehet tartani. 
 
                                                             9. § 
 
A sírhely használati jogának birtokosa a sírhely gondozását, gyomtalanítását 
rendszeresen köteles elvégezni. 
Egyéb végezhető munkák:  
 
              - egynyári vagy évelő növények ültetése, ápolása 
              - cserepes, vágott vagy művirág elhelyezése 
              - két méternél nem magasabb fásszárú növény ültetése 
              
                                                            10. § 
 
A sírhely kitűzéséhez, a síremlék állításához a temetőgondnok engedélye szükséges.  
A munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy más sírokban vagy növényzetben sérülést 
az állított síremlék ne okozzon. 
 
                                                     Nyilvántartás 
 
                                                            11. § 
 
A temető fenntartója sírnyilvántartási térkép elkészítéséről köteles gondoskodni. 
A temetőtérképet a temető-nyilvántartó könyvvel összhangban kell vezetni. 
A temető-nyilvántartó könyvben minden temetést időrendi sorrendben kell vezetni az 
alábbi adatokkal: folyószám, a temetés napja, az elhalt neve, születési ideje, utolsó 
állandó lakcíme, az elhalálozás napja, sírhelytábla, sor, hely száma. 
A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, mely a halott nevét, a sír- 
hely pontos megjelölését és a megváltásra jogosult személy nevét tartalmazza. 
 
                                                   A temető rendje 
 
                                                              12. § 
 
(1) A temető nyitva tartása: nyári időszámítás esetén:6-órától este 20 óráig 
                                         téli időszámítás esetén: 7-órától délután 16-óráig        
      A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.  
 
(2) A temetőbe mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást    
      köteles tanúsítani. 
 



 

 

(3) A temetőben lévő kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetetett fákat, virágokat, a  
     sírokat díszítő egyéb anyagokat károsítani, beszennyezni tilos. A sírhelyek  
     gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható, azt a kijelölt   
     szemétgyűjtő helyen kell elhelyezni. 
 
(4) A sírok kerítéssel nem határolhatók körül.  
 
(5) A temető területére kutyát bevinni tilos. 
 
(6) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral, kerékpárral behajtani és közlekedni  
      tilos. Ez a tiltás a mozgáskorlátozottakra és a temetői munkálatokat végzőkre     
      nem vonatkozik. 
                                                        Záró rendelkezés 
 
                                                                 13. § 
(1)10  
 
(2) Ezen rendelet 2000. október 1. napjával lép hatályba. Ezzel egyidejűleg  a  
      költségvetésről szóló 3/2000. (02.28.) ökt. rendelet 12. § (1) bekezdése hatályát  
      veszti. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  
 

Jogharmonizációs záradék:* 
 

E rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásról szóló 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
Szentkirály, 2000. szeptember 27. 
 
    Szabó Gellért  Szabó Mária 
     polgármester                          jegyző    
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