Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének
7/2003. (III. 30.) rendelete
A temetőről és a temetkezésről.
Egységes szerkezetben
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő testülete a temetőkről és a temetkezési
tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az alábbi rendeletet alkotja a Gyöngyösoroszi köztemető fenntartásával és a temetkezési
tevékenységgel kapcsolatosan.
1. §.
A rendelet célja.
(1) A rendelet célja Gyöngyösoroszi községben az elhunytak emlékének méltó megőrzése, a
halottak nyughelye előtti tiszteletadás biztosítása a lelkiismereti meggyőződés, a hitéleti
tevékenysége a vallási szokások tiszteletben tartásával.
(2) A .köztemető fenntartásának és üzemeltetésének szabályozása, tekintettel a helyi adottságokra.
2. §.
Értelmező rendelkezések.
E rendelet alkalmazásában:
(1) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, melyben az önkormányzat a köztemető
fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.
(2) temető fenntartása: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek,
egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartása,
szükség szerinti felújítása és gondozása.
(3) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, üzemeltetését magába foglaló egyéni és
közösségi kegyeleti célú, az elhunytak emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati
tevékenységek összessége.
(4) temetkezési szolgáltató: a temetkezési szolgáltatásokat együttesen vagy önállóan végző
szolgáltató.
3. §.
A rendelet hatálya.
A rendelet hatálya kiterjed Gyöngyösoroszi község közigazgatási területén 2. helyrajzi számú
temetőre.

4. §
Általános rendelkezések.
Halottat elhelyezni, elhamvasztott halott maradványait elhelyezni csak a működő temetőben és
temetkezési emlékhelyen létesített helyen lehet.
5. §.
(1) A Gyöngyösoroszi köztemető létesítéséről, fennmaradásáról, bővítéséről, lezárásáról a
Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata gondoskodik.
(2) Az önkormányzat által fenntartott köztemetőben az önkormányzat köteles az elhunyt
személyére, vallási illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz
tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más
megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni a halottak eltemetését.
(3) A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők
határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak
tiszteletben tartásával történik.
6. §.
Gyöngyösoroszi község közigazgatási területén egyházi temető nem található.
7. §.
A temető működésének ellenőrzése
(1) A temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a jegyző ellenőrzi.
(2) A jegyző ellenőrzési jogkörében eljárva jogszabálysértés vagy a temetőszabályzat megsértése
esetén felhív a rendelkezések betartására, illetve szabálysértési eljárást folytat le.
(3) A köztemetőben vezetett nyilvántartásokba betekinthet az ellenőrzés során és vizsgálhatja a
temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát.
8. §.
A temető használatának és igénybevételének szabályai
(1) A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, temetkezési
szokásokat tiszteletben tartani é s tartózkodni a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól,
vagy magatartástól.
(2) Minden látogató kötelessége a temetőnek és környezetének védelme rendjének és tisztaságának
megőrzése.
9. §.
A temetői rend
(1) A temető területén a szemetelés, illetve a hulladék elégetése tilos, bármely hulladékot az arra
kijelölt gyűjtőben kell elhelyezni

(2) A temetőből virágot, vagy sírokra ültetett növényeket kivinni nem lehet. A temetőből sírkövet,
fejfát, síremléket, vagy ezek egy részét csak az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet kivinni.
(3) A temető területére gépjárművel kizárólag a következő járművek hajthatnak:
a) a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó jármű,
b) a mozgásukban korlátozott személyeket szállító jármű,
c) azon látogatók járművei, akik sírgondozáshoz szükséges nagy méretű eszközöket,
anyagokat szállítanak.
(4) A temetőbe állatot bevinni tilos, a vakvezető kutya kivételével.
10. §.
A rendelet hatálybalépése után ültetendő növények esetében a következő szabályokat kell
alkalmazni.
(1) A temető kerítésének vonalában élősövényt vagy örökzöld növényt lehet telepíteni.
(2) A temető területén, temetőben temetési hely rendelkezési jogával bíró személy emlékfát ültethet.
A fa fajtájáról ültetés előtt az üzemeltetővel egyeztetni kell, kiültetni csak az üzemeltető
hozzájárulásával szabad.
(3) A ravatalozó és egyéb kiszolgáló épületek környékét parkszerűen kell kialakítani és fenntartani.
(4) A sírok között az átjárást biztosítani kell. Sírok közötti utakra növényeket telepíteni, kerítést,
padot elhelyezni nem lehet.
(5) A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak,
növények helyezhetők el.
(6) A sírokra olyan növények telepíthetők, amelyek kifejlett magassága legfeljebb 1 méter, valamint
nem terjed túl a temetési hely területén.
11. §.
A temetési helyekre vonatkozó szabályok
A temetőben a temetésre használt helyek a következők:
a) egyes sírhely
b) sírbolt (kripta)
c) urnafülke (kolumbárium)
12. §.
A temetési helyek megváltási díját a rendelet 25. §-a tartalmazza, a díjat a Pénzügyi Bizottság
javaslata alapján a Képviselő testület évente felülvizsgálja.
13. §.
A sírhelyek elhelyezése
(1) Újonnan kialakítandó sírhelytáblák (parcellák) között legalább 3 méter széles utat kell hagyni.
(2) A parcellákon belüli sorok közötti távolság 0,6 méter.

14. §.
(1) A sírhelyek megváltása esetén a rendelkezési jogosultság a megváltás napjával kezdődik, a
használati idő a következő:
a) egyes és kettős sírhely

25 év

b) urnafülke, urnasírhely

10 év

c) sírbolt, urnasírbolt

határozatlan idő

(2) A használati idő azonos időtartammal akkor váltható újra, ha a temető vagy a sírtábla nem kerül
lezárásra.
(3) A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adás-vétel tárgya nem lehet.
15. §.
A rátemetés során az eltemetett részére koporsós temetés esetén legalább 25 év, urnás földbe
temetés esetén legalább 10 év nyugvási időt kell biztosítani.
16. §.
Lezárt temetőben és parcellásban található sírhelybe temetni csak a következő esetekben lehet:
a) rátemetés,
b) előre megváltott sírhely második helye,
c) sírbolt.
17. §.
Építési szabályok a temető területén
(1) Sírbolt (kripta), urnafülke a temetőn belül kijelölt területen, a külön jogszabályban
meghatározott esetekben és módon, építési engedéllyel építhető.
(2) A temetkezési hely műszaki állapotának nagymértékű megromlása esetén a helyreállítás a
rendelkezni jogosult kötelezettsége.
Ezen kötelezettség elmulasztásakor az üzemeltető jelzése alapján a jegyző a kötelezettet
felszólíthatja, majd veszélyelhárítás végett elrendelheti a síremlék, sírbolt eltávolítását.
(3) A temetőben végezendő építési munka időpontját be kell jelenteni az üzemeltetőnek, aki az
építési munkáról nyilvántartást vezet.
(4) Az építéshez szükséges építőanyag beszállításához, az építési és bontási munkák írásbeli
engedélye szükséges.
(5) Az építéskor keletkezett hulladékot, törmeléket a keletkezéstől számított 3 naptári napon belül
az építőnek el kell szállítania. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, az elszállításról
a felszólítást követő egy napon belül az üzemeltető a kötelezett terhére gondoskodik. A
kibontott sírköveket a temető területéről el kell szállítani, kivéve, ha ennek elhelyezésére az
üzemeltető az erre a kijelölt helyen engedélyt adott az építtetőnek.
(6) Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot (pl. beton) csak vaslemezen lehet előkészíteni, a
maradékot a temetőből el kell szállítani.

18. §.
A sírhelyek méretezése, a sírjelek alkalmazása,
a kegyeleti tárgyak és a növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai.
(1) A sírgödör mélysége 200 cm, szélessége 90 cm, kettes sírhely esetén 190 cm. Koporsós
rátemetés esetén a koporsó aljának 1,6 m mélyre kell kerülnie. Urna földbetemetése esetén a
sírgödör mélysége: 0,50 m.
A temetési helyek mérete:

Egyes sírhely

240x120 cm

Kettes sírhely

240x240 cm

A meglévő temetőben ettől a mérettől az üzemeltető hozzájárulásával el lehet térni, ha a terület
adottságai nem teszik lehetővé ennek a méretnek a biztosítását.
19. §.
(1) A temetési hely jelölésre, sírjel használtató, illetve létesíthető.
(2) A sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb méretet, magassága anyagától függően:
– műkő, terméskő:

legfeljebb 1,5 m lehet

– kopjafa:

legfeljebb2,0 m lehet.
20. §.
A köztemető üzemeltetése

(1) A köztemető fenntartási és üzemeltetési költségeit az önkormányzat a következő bevételekből
biztosítja:
a) temetési helyek megváltási és újraváltási díja,
b) temető-fenntartási hozzájárulások díja,
c) ravatalozó vállalkozók részéről történő igénybevételi díja.
21. §.
A temetkezési szolgáltatások feltételei
(1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban előírt engedéllyel rendelkező
vállalkozók végezhetnek.
(2) A temetkezési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének megfelelő viseletben a szertartások és
búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat.
(3) A temetkezési szolgáltatók, valamint a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők (kőfaragó,
temetési szolgáltatás) minden olyan megkezdett nap után, amelyen e vállalkozási
tevékenységüket végzi temető-fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni.
(4) Az üzemeltető a temetőben munkát végzőkről, illetve annak időtartamáról nyilvántartást
vezet.

22. §
A köztemető üzemeltetését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell ellátni, ennek alapján az
üzemeltető:
a) biztosítja a temetési szolgáltatás illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási
tevékenységek ellátási rendjét,
b) biztosítja az eltemetés feltételeit,
c) biztosítja a ravatalozó és annak berendezési, a temető egyéb közcélú létesítményei
(infrastruktúra) karbantartását és működteti azokat,
d) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, biztosítja a ravatalozó nyitását,
zárását,
e) vezeti és megőrzi a nyilvántartásokat,
f) kijelöli a temetési helyeket,
g) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosság
mentesítését, a hóeltakarítást,
h) gondoskodik a hulladék gyűjtéséről, elszállításról,
i) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról.
23. §.
A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről az önkormányzat megbízottja útján gondoskodik. A
szakszerű üzemeltetéssel a Képviselő testület az ilyen jellegű tevékenység végzésére jogosult
szolgáltató szervezetet megbízhatja.
24. §.
Díjak
(1) A temetési helyek megváltási és újraváltási díja
Sírhely

5.000 Ft[1]

Urnahely

15.000 Ft

Ha az urnát meglévő sírba helyezik, annak megváltási díja: 2.000 Ft
(2) A temető-fenntartási hozzájárulás díja:
a) a temetőben történő munkavégzés esetén vállalkozói tevékenységre,
amely a víz, villany és az út használatát is magában foglalja,
a napidíj
2.000 Ft/ nap.
b) kegyeleti szolgáltatást végző vállalkozók használati díja
A rendeletben szereplő díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

2.000 Ft/ temetés.

25. §.
Vegyes rendelkezések
(1) A fenntartó köteles a temető bejáratánál kifüggeszteni a fenntartó nevét, az üzemeltetéssel
megbízott nevét, címét, a temető rendjére vonatkozó szabályokat.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény, valamint a törvény végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X. 1.) Kormány
rendelet előírásait kell alkalmazni.
26. §.
Szabálysértési rendelkezések
(1) Tilos
a) a temetőbe kutyát bevinni, a vakvezető kutya kivételével
b) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerakni
c) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni
27. §.
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Kihirdetéséről Gyöngyösoroszi Község jegyzője gondoskodik
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Gyöngyösoroszi Községi
Önkormányzat Képviselő Testületének 15/1998. (XII. 11.) Ör. V. fejezete a temető rendjéről,
temetkezési tevékenységéről 29, 30, 31, 32, 33, 34 §-a

Szecskő Lászlóné

Tóth Tiborné

jegyző

polgármester

A rendelet kihirdetve: 2003. március 30.

Szecskő Lászlóné, jegyző
A rendelet egységes szerkezetben kihirdetve: 2005. november 28.
Szecskő Lászlóné, jegyző
[1]

Módosította a 13/2005. (XI. 29.) Ör. Hatályos: 2006. január l-től.

