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önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. § (4) bekezdésében meghatározott
kötelezettsége, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (Ttv.)
41. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján – a temető fenntartásáról, rendjéről és a
temetkezési tevékenységről az alábbi rendeletet alkotja.

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
A rendelet célja, hogy a Ttv.-nyel és végrehajtási rendeleteivel összhangban – a helyi
viszonyoknak megfelelően – szabályozza a temető rendjét és a temetkezési tevékenységet.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed a 138 hrsz.-ú - önkormányzati tulajdonú - köztemetőre, valamint
az ott végzett temetkezési, temető fenntartási és üzemeltetési tevékenységre, amelyeket az
Önkormányzat az Ötv. 8. § (4) bekezdésében előírt kötelezettsége alapján lát el.

II.
A KÖZTEMETŐ ÉS A TEMETKEZÉS RENDJE
3. §
A temető helyi tárgyi és infrastrukturális létesítményei
(1) A temetőtulajdonos biztosít:
a) utat,
b) ravatalozót,
c) halottak ideiglenes elhelyezését szolgáló hűtőt,
d) temető kerítést/élősövényt,
e) vízvételi lehetőséget,
f) parkosítást, fásítást (a hely jellegének megfelelően),
g) hulladéktárolót,
h) illemhelyet.
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ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot, koszorú és virágmaradványt az erre
kijelölt helyen díjtalanul lerakhatja.
(3) A vállalkozási tevékenységgel összefüggésben keletkezett hulladék elszállításáról a
vállalkozónak kell gondoskodni.

4. §
A temető használata és igénybevétele
(1) A temető rendjéről a falugondnok gondoskodik, akit legalább 24 órával megelőzően
értesíteni kell a temetkezéssel, vagy a temető igénybevételével kapcsolatos bármilyen
tevékenység (pl. síremlék állítás, növény ültetés, stb.) megkezdésének szándékáról.
(2) A körjegyzőség címét, elérhetőségét, ügyfélfogadási idejét, valamint a falugondnok
nevét, címét telefonszámát a temető bejáratánál fel kell tüntetni.
(3) A falugondnok önállóan ellátja a Ttv.-ben előírt tulajdonosi/önkormányzati feladatok
közül a következőket:
a) karbantartja, valamint működteti a temetői létesítményeket és
berendezéseket, ill. azonnal jelzi a speciális szakértelmet igénylő
meghibásodást (pl. hűtő, stb.);
b) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a
temető nyitását, zárását;
c) megőrzi és vezeti a nyilvántartó könyveket;
d) tájékoztatja a temetőlátogatókat;
e) kijelöli a temetési helyeket;
f) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak
karbantartását, síkosság mentesítését és a hóeltakarítást;
g) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról.
(4) Az önkormányzat – mint üzemeltető – (egyeztetve a falugondnokkal):
a) szervezi és engedélyezi a temetkezési szolgáltató tevékenységeket, ezzel is
elősegítve a temetés/urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
b) engedélyezi a temetőben mindazon – temetkezéssel összefüggő – szolgáltatói,
vállalkozói tevékenységeket, (a helyszíni betonozás kivételével), amelyek az
adott jogszabályi feltételekkel rendelkeznek;
c) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit;
d) a Körjegyzőség hivatali ügyfélfogadási idejében fogadja a temetkezéssel és a
temetővel összefüggésben lévő ügyfeleket, amiről a 4. § (2) bekezdése szerint
ad tájékoztatást az önkormányzat a körjegyzőség települései temetőinek
bejáratánál.
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5. §
A temető rendje
(1) A temető nyitva tartása:
nyári időszámításkor: 06,00 – 20,00 óráig
téli időszámításkor: 07,00 – 18,00 óráig.
(2) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.
(3) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.
(4) A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást
köteles tanúsítani.
(5) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint
a sírok díszítésére szolgáló anyagokat megrongálni, beszennyezni tilos.
(6) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladékokat a gyűjtő konténerekbe kell
elhelyezni.
(7) A sírok kerítéssel nem keríthetők el.
(8) Síremlék állítását – a munka megkezdése előtt legalább 24 órával – a
falugondnoknál, vagy az önkormányzatnál be kell jelenteni, a bejelentésért a
megrendelő és a kivitelező vállalkozó egyaránt felelős.
(9) A temető területéről – sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból –
csak a temetőt üzemeltető önkormányzatnál történt előzetes bejelentés, illetve a
sírhely birtokosának hozzájárulása után lehet kivinni.
(10) A temetőbe a látogatóknak gépjárművel (motorkerékpárral, autóval) behajtani és
ott közlekedni tilos.
(11) A (10) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett
munkát végzőkre és – esetenként – a láthatóan idős betegekre nem vonatkozik.
(12) A temetőben 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.
(13) A temetőbe kutyát bevinni – a vakvezető kutya kivételével – tilos.

6. §
A temetői térszerkezet, valamint a sírjelek, növényzet
és sírgondozás szabályai
(1) A temető térszerkezeti méreteit, valamint a temetési helyeket az 1. számú melléklet
tartalmazza.
(2) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen
elvégezni.
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- egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása;
- cserepes, vágott-művirág, koszorú elhelyezése;
- olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 3 m
magasságot.
(4) Az ültetett növényzetet (fát, bokrot) a temetkezési hely birtokosának/gondozójának
úgy kell elhelyezni, hogy az kifejlett állapotban se akadályozza más sírhelyek
kialakítását és a temetőben való közlekedést.
(5) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága a
talajszinttől számítva 1,80 méter.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott méretnél nagyobb terjedelmű sírjel csak az
önkormányzat részére történő előzetes bejelentés után, külön engedéllyel létesíthető.
(7) A díszsírhelyeket és a közéleti személyek sírhelyeit (azok helyszínének, méreteinek,
idejének, valamint a sírjeleinek megjelölésével) a képviselő-testület esetenként
határozza meg.

7. §
A temetési helyek feletti rendelkezési jog
(1) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti
rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben a következő temetési helyre
kell temetni, azt követően, hogy a temetési hely megváltási bizonylatát a
temetőgondnoknak bemutatta.
(2) A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama: 25 év.
(3) A temetési helyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért díjat
kell fizetni, melynek összegét e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A temető-fenntartási díjat, valamint a temetkezési szolgáltatók és a temettetők által
igénybevett létesítmények díjait a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(5) A temetési hely díját, a temető-fenntartási hozzájárulást és a temetkezési szolgáltatók
díját – a temetkezés, ill. a vállalkozói munka (pl. síremlék készítés) előtt - az
önkormányzat pénztárába kell befizetni.

-58. §
Jogkövetkezmények
(1) Aki 20.000 Ft-ot meg nem haladó értékben temetői tárgyakra/tárgyakban (épületek,
sírok, stb.), valamint növényzetre/növényzetben lopást és/vagy rongálást követ el,
vagy azt megkísérli az – a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (Sztv.)
157. § (1) bekezdés e) pontja alapján – szabálysértést követ el és 100.000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
(2) Aki 20.000 Ft-ot meghaladó értékben követi el az (1) bekezdés szerinti tényállás(oka)t
az – a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) 316. és a 324. §-ai
alapján – bűncselekményt követ el és akár 10 évig terjedő szabadságvesztéssel
sújtható.

9. §
Átmeneti és záró rendelkezések

Ez a rendelet 2008. november 1-jétől lép hatályba.

Bakonygyirót, 2008. október 29.

Aradiné Buda Erika
polgármester

Dr. Kancsal Károly
körjegyző

1. számú melléklet
(A 6. § (1) bek.-hez)
A temető térszerkezeti méretei
1. Közlekedő utak szélessége: 3 m
Sorok közötti távolság:

0,80 – 1,0 m

2. Sírhelyek
2.1. Sírhelyek egymástól való távolsága felnőtt táblában:
Sírhelyek egymástól való távolsága gyermek táblában:

60 cm
30 cm

2.2. Sírhelyek méretei koporsós temetés esetén (cm):
a)

Hosszúság

Szélesség

Mélység

210
210
210

90
190
90

180
180
250

Hosszúság

Szélesség

Mélység

130

60

160

- egyes sírhely
- kettős sírhely
- rátemetéses sírhely
b) a gyermektábla sírhelyeinek méretei:

- egyes sírhely
2.3. A koporsós temetés értelmező rendelkezései:

a) Egy felnőtt sírhelyre (külön engedély alapján és a szabályszerű díj befizetése mellett)
- még egy kis koporsó
- a sír mélyítése mellett még egy nagy és kis koporsó temethető.
b) Családi (kettős) sírhely 2 nagy koporsó elhelyezésére szolgál. Kettős sírhely egy-egy
részébe ugyanolyan mértékben történhet rátemetés, mint az egyes nagy sírba.
c) Fertőző betegségben elhaltak sírjára rátemetni és azt exhumálni csak az eltemetéstől
számított egy éven túl lehet.
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temető kezelője adja. Az engedélyt csak akkor lehet megadni, ha a később eltemetett
halott részére a 25 éves porlási idő biztosított.
e) Sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, kideszkázni, általában kibélelni nem lehet.
2.4. Sírhelyek méretei hamvasztásos temetés esetén (cm)
Hosszúság
- urna földbe temetésekor
- urnasírbolt
- kolumbáriumban

80
80
30

Szélesség
x
x
x

60
60
30

Mélység
x
x
x

100
100
30

2. számú melléklet
(A 7. § (3) bek.-hez)
A temetkezési helyek megváltási díja
Felnőtt egyes sírhely
5.000 Ft + ÁFA
Felnőtt kettes sírhely díja
A mindenkori egyes sírhelydíj kétszerese.

Gyermeksírhely
2.000 Ft + ÁFA
Sírbolt – kripta - újbóli megváltási díja
60 év lejárati időre a mindenkori sírhelydíj kétszerese + ÁFA
Rátemetés vagy urnás rátemetés esetén a sírhely díja
A mindenkori egyes vagy kettes sírhelydíjnak a lejárati időre számított időarányos része.
Koporsós rátemetés esetén a temetési hely használati ideje a rátemetéstől számított 25 évre
meghosszabbodik és a sírhelydíj a lejárati időre számított időarányos része. Az urnás
rátemetés azonban nem hosszabbítja meg a használati időt.
Egyes urnafülkébe temetés, urnasírhely díja
3.000 Ft + ÁFA
Kettes urnafülke, urnasírhely temetés díja
A mindenkori egyes urnafülkébe temetés díjának kétszerese.
Urnasírbolt újbóli megváltási díja
20 év lejárati időre a mindenkori urnafülke és urnasírhely díj kétszerese.

3. számú melléklet
(A 7. § (4) bek.-hez)

A temető-fenntartási hozzájárulás díja
A temetkezési szolgáltatók által igénybe vett létesítmények,
szolgáltatások díja

1. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők (a temetkezési szolgáltatók
kivételével) temető-fenntartási hozzájárulási díja:
4.000 Ft/eset + ÁFA
2. A temető létesítményeinek temetkezési szolgáltatók részéről történő
igénybevételének díja:
4.000 Ft + ÁFA/temetés
3. Hűtőkamra használat:

1.500 Ft + ÁFA/nap

