
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (III.27.) 

önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről 

2015-11-01-tól 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel és a 16. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelembe véve a temetőkről és temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény rendelkezéseit és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) 

Korm. rendelet rendelkezéseit a temetőkről és a temetkezési tevékenységről a következőket 

rendeli el. 

Általános rendelkezések 
 

Alapelvek 

1. § 
 

(1) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga 

mindenkit megillet az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, 

valamely faji csoporthoz tartozására, nemzetiségi hovatartozására, a halál okára vagy bármely 

más megkülönböztetésére tekintet nélkül. 

 

(2) A végső nyughely megválasztásában és a temetés lebonyolításában az abban közreműködők 

és eltemettetők az elhunyt életében tett rendelkezésére figyelemmel kötelesek együttműködni. 

 

(3)A temetés polgári szertartás vagy vallási közösség által vallásos szertartás keretében 

végezhető. A polgári szertartás rendjét az eltemettetők határozzák meg. A vallási közösség által 

végzett temetés a vallási közösség hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben 

tartásával történik. 

A rendelet hatálya 

2. § 
 

A rendelet hatálya Kerekharaszt Községi Önkormányzat tulajdonában lévő köztemetőre terjed 

ki. 

A temető 
 

Általános szabályok 

3. § 
 

(1) A temető tulajdonosa és fenntartója Kerekharaszt Községi Önkormányzat. 

 

(2) A temető tulajdonosának feladata a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek és 

zöldfelületének kialakítása és karbantartása. 

 

(3) A temető tulajdonosának feladata a temető kegyeleti méltóságának megőrzése. 

 

(4) A temető tulajdonosa köteles a temető fenntartásáról, továbbá üzemeltetéséről gondoskodni. 

E feladatot saját maga illetve – szerződés alapján – gazdálkodó szervezet útján is elláthatja. 

 

(5) A temető tulajdonosa a temető használatának rendjéről szabályzatot készít. A 

temetőszabályzat összhangban áll jelen rendelettel. 

 

 

 

 



4. § 
 

(1) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a jegyző 

ellenőrzi. 

 

(2) A jegyző az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében: 

felhív a jogszabályokban és a temető szabályzatban foglalt rendelkezések betartására, 

szabálysértési eljárást folytathat le. 

 

(3) A jegyző az ellenőrzés során a köztemetőről vezetett nyilvántartásokba betekinthet, továbbá 

vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát. 

 

A temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újra használatba vétele 

5. § 
 

(1) A köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről az Önkormányzat 

gondoskodik. 

 

(2) Ha a köztemető betelt, azt az Önkormányzat jogosult lezárni és ott a további temetkezést 

megtiltani. A lezárást a helyben szokásos módon hirdetményben kell közölni. 

 

(3) Lezárt temetőrészbe koporsós temetés csak sírboltba vagy kettős sírhelyben engedélyezhető. 

 

(4) Temetőrészt megszüntetni csak akkor lehet, ha a lezárástól számított 25 éves 

sírhelyhasználati, illetőleg 10 éves urnasírhely-használati idő eltelt és a temetési helyeket nem 

gondozzák. A megszüntetést a helyben szokásos módon hirdetményben kell közölni. 

 

(5) A temetőrész újra használatba vétele előtt a lezárt, még meglévő temetési hely kiüríthető. A 

földi maradványok elhelyezéséről a hozzátartozó gondoskodik, ennek hiányában az ÁNTSZ 

illetékes városi intézete jelenlétében közös sírhelyben kell elhelyezni. 

 

A temető fenntartása 

6. § 
 

A temető fenntartójának feladata a temető rendeltetésszerű használatához szükséges 

építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú 

zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása. 

 

A temető létesítményei 

7. § 
 

(1) A temetőhöz vezető útnak, a temetőn belül a ravatalozó helyiséghez vezető útnak 

gépjárművel járhatónak kell lennie. 

 

(2) Új temető létesítésénél vagy a meglévő temető bővítésénél akadálymentes közlekedésről 

gondoskodni kell. 

 

(3) A temető bekerítésének vagy élő sövénnyel való elhatárolásának módját a helyi építési 

szabályzat határozza meg. Ha a temetőt tömör vagy áttört kerítéssel határolják, mellette cserje, 

illetőleg faültetvényt kell telepíteni. 

 

(4) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről az 

önkormányzat gondoskodik. 



(5) A temető területén a vízvételi lehetőséget biztosítani kell. 

 

(6) A ravatalozó alkalmas kell legyen az elhunyt ravatalozásra való előkészítésére, a kegyelet 

lerovására, az elhunyt elbúcsúztatására. 

 

(7) A ravatalozóba szállított holttest hűtéséről a ravatalozásig folyamatosan gondoskodni kell. 

 

(8) Kerekharaszt Község Önkormányzata a köztemetőben a koporsós temetések számára 

szociális parcellát, urnás temetések számára szociális temetkezési helyet jelöl ki. 

 

Temetési hely 

8. § 
 

(1) A temetőrészt sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temető fenntartója 

jelöli ki. Koporsós temetés esetén temetkezésre használt hely egyes sírhely, kettős sírhely, 

sírbolthely, gyermeksírhely lehet. Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak 

temetési helye urnafülke, urnasírhely lehet. 

 

(2) A temető fenntartója a temetőrészről vázrajzot (térképet) készít, amelyen folyamatosan 

feltünteti, hogy mely sorok illetve sírhelyek teltek be vagy más célra vannak fenntartva, illetve, 

hogy mely területek szabadok 

 

(3) A sírboltok (kripták) részére külön sorokat kell kijelölni. 

 

(4) A temetőrészben lévő sírok méretei: 

 

a) Egyes sír                        2,50 m hosszú és         1,50 m széles               

b) Kettős sír                      2,50 m hosszú és         2,50 m széles               

c) Gyermeksír                    1,30 m hosszú és         1,00 m széles               

 

(5) A sírokat egymástól 60 cm távolságra kell elhelyezni, a sorok közötti távolság 60 cm. 

 

(6) A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre 

kerülő koporsó aljzata legalább 1,60 m mélységbe kerüljön. A sírgödröt természetes – a talajban 

lebomló – anyaggal burkolni lehet. 

 

(7) Oldalirányú üreggel ellátott egyes és kettős sírhelyet nem szabad létesíteni. 

 

(8) A sírbolt (kripta) legalább két koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményekből álló 

temetési hely. A sírbolt méretét a befogadandó koporsók száma határozza meg. Sírbolt a temető 

tulajdonosának hozzájárulásával külön jogszabályban meghatározott módon építési engedéllyel 

építhető. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető tulajdonosa jelöli ki. 

 

(9)Az urnasírhely mérete 0,80x1,00 m, mélysége 1,00 m. 

 

(10) A meghatározott előírásoktól nagyobb méreteket, mennyiségeket alkalmazni nem lehet, 

kivéve, ha azt – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a tulajdonos külön kérelemre 

jóváhagyja. 

 

 

 

 

 



Temetés 

9. § 
 

(1) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy hamvasztás nélkül történik. 

 

(2) Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó, 

amennyiben az nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet. 

 

(3) Az elhunyt végrendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza meg, aki 

a temetésről gondoskodik. 

 

(4) Ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az eltemetés módja tekintetében 

nincs megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet. 

 

(5) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni: 

a) aki a temetést szerződésben vállalta, 

b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez, 

c) végintézkedés hiányában az elhunyt halála előtt vele együtt élő házastársa, 

d) 

az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk.) a törvényes öröklés rendje szerint. 

 

(6) Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik vagy a kötelezettségét 

nem teljesíti, a temetésről a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat 

gondoskodik. 

 

10. § 
 

(1) Temetőn vagy temetkezési helyen kívül ravatalozni csak az ÁNTSZ területileg illetékes 

intézetének engedélyével lehet. 

 

(2) Temetni elhamvasztás nélkül a koporsó, hamvasztás esetén az urna eltemetése, illetve 

elhelyezése útján lehet. A koporsót a temetés előtt véglegesen le kell zárni. 

 

(3) A temetéshez csak olyan, a kegyeleti igényeknek megfelelő koporsó és kellék használható, 

amely lebomlik és nem veszélyezteti a környezetet. 

 

Sírhelyek, sírboltok urnafülkék használata 

11. § 
 

(1) A temetési hely (sírhely, sírbolt, urnafülke) felett az rendelkezik, aki azt megváltotta. 

 

(2) A temetési helyet elsősorban az eltemettető, halála esetén a törvényes öröklés rendje szerint 

soron következő közeli hozzátartozója válthatja újra. 

 

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama hamvasztásos temetés esetén legalább 

10 év, egyéb esetekben legalább 25 év. 

 

(4) Kettős sírhely bérleti díját a megváltáskor kell megfizetni. Ha a sírba az első temetés 

napjától számított 25 év alatt temetés nem történt és ezalatt a pótdíjat nem fizették meg, a sírhely 

25 éven túli bérlete megszűnik. 

 

(5) Előre váltott és a megváltás idejében fel nem használt sírhelyeket 25 év elteltével újból meg 

kell váltani. 



(6) A temetési hely feletti rendelkezési jog megszűnik, ha a használati idő meghosszabbítás 

nélkül lejár, illetve ha a temetési hely megszűnik. 

 

(7) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható). A 

meghosszabbítás legrövidebb időtartamára a (3) bekezdésben foglaltak az irányadók. 

 

(8) Ha a temetési hely feletti rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult az elhunytat 

más temetési helyen kívánja eltemettetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét 

vissza kell téríteni. 

 

(9) A temetési helyek megváltási díját a temető fenntartója állapítja meg. A díjakat a rendelet 

1. sz. melléklete tartalmazza. 

A temető üzemeltetése 

12. § 
 

(1) A temető üzemeltetését a törvényben, kormányrendeletben, temetőszabályzatban 

meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni. 

 

(2) Temetőüzemeltetést az a gazdálkodó szervezet láthat el, amelynek vezetője vagy 

alkalmazottja kertészeti, parkgondozói vagy kertépítő szakképesítéssel rendelkezik. 

 

(3) Az üzemeltető az önkormányzati rendeletben és a temetőszabályzatban megállapított 

díjakon felül díjat nem állapíthat meg. Így különösen nem szedhető díj temetőlátogatásért és a 

temetési hely gondozásához igénybe vett vízért. 

 

Temetői munkák 

13. § 
 

(1) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő 

sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető 

üzemeltetőjének be kell jelenteni. 

 

(2) Az üzletszerű tevékenység során a tevékenység végzője köteles betartani a 

temetőszabályzatban meghatározott feltételeket. 

 

(3) A temetőben munka úgy végezhető, hogy ne sértse a hozzátartozók és látogatók kegyeleti 

érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos 

temetési hely nem sérülhet. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet 

akadályozni. 

 

(4) Temetési szertartás, búcsúztatás ideje alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb 

hatás nem zavarhatja a szertartást, búcsúztatást. 

 

(5) Síremlék felállításához a fenntartó engedélye szükséges. 

 

Szabálysértések 

14. § 
 

Záró rendelkezések 

15. § 
 

(1) Ezen rendelet 2008. április hónapban lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző rendelkezik. 



 

1. melléklet az 5/2008. (III. 27.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Sírhely (25 évre): 

 

egyszemélyes:                                                                                      10.000,- Ft 

kétszemélyes:                                                                                       20.000,- Ft 

gyermeksír:                                                                                            8.000,- Ft 

 

Sírbolt (60 évre): 

 

kétszemélyes:                                                                                       50.000,- Ft 

háromszemélyes:                                                                                  75.000,- Ft 

 

Urnasírhely (10 évre)                                                                                         8.000,- Ft 

 

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 


