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Kőröstetétel Község Önkormányzata 
5/2004. (VI. 10.)1 önkormányzati rendelete 

a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről 
a 3/2008. (XI. 24.), az 5/2012. (V. 29.) és a 16/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításaival egységes szerkezetben 
 

 
Kőröstetétlen képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) 
bekezdésében kapott feladatkör és felhatalmazás alapján – figyelemmel a helyi önkormányzatok és szerveik, 
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1999. évi XLIII. törvény, 
valamint az ennek végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet rendelkezéseire tekintettel az 
alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. Értelmező rendelkezések 
 

1. § E rendelet alkalmazásában: 
a) A temető fenntartása: A temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművel, 

egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldterületek karbantartása, szükség 
szerinti felújítása és gondozása. 

b) Temető üzemeltetése: A temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális 
létesítmények működtetése, illetve az igénybevételhez szükséges egyéb feltételek biztosítása. 

c) Kegyeleti szolgáltatás: A köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és 
közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékeinek megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek 
összessége. 

d) Temetkezési szolgáltatások: A temetésfelvétel, a halott szállítás, az elhunyt temetésre való 
előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba 
helyezés, a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urnakiadás, a hamvak szórása, a sírnyitás, az exhumálás és 
újratemetés. 

e) Temetkezési szolgáltató: Az egyes temetkezési szolgáltatásokat együttesen, vagy önállóan végző 
szolgáltató. 

2. Általános rendelkezések 
 

2. § A rendelet célja a kegyeleti szolgáltatás kulturált színvonalon történő ellátásának biztosítása. 
 
3. § A rendelet hatálya a Kőröstetétlen területén található, az önkormányzat fenntartásában lévő temetőre és 
létesítményeire, illetve az ottani temetésekkel kapcsolatosan temetkezési tevékenységre terjed ki. 
 
4. § A rendelet szempontjából köztemetőnek a Homok dűlőben kijelölt és működő temető tekinthető. 
 
5. § (1) A köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről Kőröstetétlen Önkormányzata gondoskodik. 

(2) Az Önkormányzat a temető üzemeltetésével vállalkozó üzemeltetőt bízhat meg. 
(3) A fenntartó a temető fenntartásáról és üzemeltetéséről a törvényben foglaltak szerint köteles 

gondoskodni. 
3. A temető használatának és igénybevételének szabályai 

 
6. § (1) A köztemetőben polgári és egyházi szertartással történő temetés egyaránt lebonyolítható. 

(2) - (3)2 
 
7. § (1) A temető útjain gépjárművel az üzemeltető3, valamint a mozgásukban korlátozott látogatók 
közlekedhetnek. 

(2) A látogatók gépjárműveiket – az (1) bekezdésben foglaltak kivételével – csak az erre a célra a 

                                                 
1 A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2015. január 1-jétől hatályos szöveg. 
2 A 6. § (2) és (3) bekezdését hatályon kívül helyezte a 16/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 4. § 1. pontja. 
Hatálytalan: 2015. január 1-jétől. 
3 A 7. § (1) bekezdésében „a kezelő” szövegrészt módosította a 16/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) 
bekezdése. Hatályos: 2015. január 1-jétől. 
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temetőn kívül kijelölt területen helyezhetik el. 
 
8. § (1) A temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése, minden látogató 
kötelessége. 

(2) A temetőben végzendő munka időpontját – a sírgondozás és a sírok beültetése kivételével – be kell 
jelenteni a fenntartónak. 

(3) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési és bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot 
elszállítani csak a fenntartó hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot keletkezésétől számított 3 napon 
belül el kell szállítani. Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot (pl. betont) csak vaslemezen lehet 
előkészíteni (pl. sírbolt). 

(4) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. 
 
9. § (1)A temetőben csak a megjelölt nyitvatartási időben lehet tartózkodni. 

(2) A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani. Tilos a temetőben 
minden olyan magatartás, vagy tevékenység, amely a kegyeleti érzést sértheti. 
 
10. § A vakvezető kutya kivételével a temetőbe állatot bevinni tilos! 
 
11. § A temetőben elhelyezett tárgyakért, valamint a sírok és síremlékek esetleges megrongálásáért az 
üzemeltetőt4 anyagi felelősség nem terheli. 
 
12. §A temetőben 12 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat. 

 
13. § A sírokra egy méternél magasabbra növő bokrot, fát ültetni tilos! 
 

4. Kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai 
 

14. § (1) A temetőben csak a sírok, síremlékek urnahelyek díszítésére szolgáló, a kegyeleti jelleget nem sértő 
tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, vagy a temető rendjét zavaró tárgyakat, növényeket 
a temető fenntartója az elhelyezővel eltávolíttatja. 

(2) Kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítő anyagokat bepiszkítani, rongálni, eltávolítani és 
szemetelni tilos! 
 
15. § (1) A sírhelygondozás úgy végezhető el, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, illetve más 
látogatónak kegyeleti érzéseit, és ne akadályozza azokat a sírgondozásban. 

(2) A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, illetve búcsúztatás alatt a 
munkavégzéssel keletkezett hang, vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást. 

(3) A sírhely gondozása során keletkező szemetet az üzemeltető által kijelölt helyre kell vinni. 
(4) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni. 
(5) A temetőben a sírhelyek bekerítése tilos, erre engedély nem adható. 

 
5. Temetési hely gazdálkodási szabályai 

 
16. § (1) A sírokat egymástól 60 cm távolságra kell elhelyezni. 

(2) A sírhelyek díját az önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg. A sírhelyek díját a képviselő-
testület évente felülvizsgálja. 

(3) A temetkezési hely használati, illetve újra megváltási díját a temettetőnek előre kell megfizetnie a 
fenntartó részére. 
 
17. § (1) Az egyes temetkezési helyeket az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemettetőnek meg kell 
váltania (egyszeri megváltás) és ezzel a temetkezési hely felett rendelkezési jogosultságot szerez. 

(2) Temetkezési helyet - a kettő sírhely üresen maradó felének kivételével – megváltani csak haláleset 
bekövetkezése miatt lehet. 

(3) A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja. 

                                                 
4 A 11. §-ban „a kezelőt” szövegrészt módosította a 16/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. 
Hatályos: 2015. január 1-jétől. 



 3/5 

(4) A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető, vagy a sírtábla nem kerül 
lezárásra, vagy átrendezésre. A használati idő korlátozása esetén a díj arányos részét kell megfizetni. 
 
18. § Amennyiben a hozzátartozó a megváltási idő letelte előtt az elhunytat áttemetteti, a megváltási díjból 
visszatérítés nem jár. 
 
19. § (1) Az elhaltakat az elhalálozás idejének sorrendje szerint következő sírhelyre kell temetni, kivéve a 
kettős sírhelyeket. Indokolt esetben a temető fenntartója ettől eltérhet. 

(2)5 A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre – a sír megfelelő mélyítésével, 
alapméretenként egymás fölé helyezve – kettő 25 évnél régebbi holttestmaradvány temethető rá. 
 
20. §6 (1) A temetőben temetkezési szolgáltatás és egyéb vállalkozásszerű munka a temetkezési 
szolgáltatónak és a vállalkozásszerűen munkát végzőnek az üzemeltető felé történő előzetes bejelentése 
alapján végezhető. A temetkezési szolgáltatás és egyéb vállalkozásszerű munka megkezdése előtt 
legalább egy munkanappal a temetkezési szolgáltató, vagy a vállalkozásszerűen munkát végző köteles 
bejelentést tenni az üzemeltető felé a tevékenység pontos helye, ideje, munkavégzés jellege és 
megrendelő személye tekintetében.  

(2) A temetkezési szolgáltatónak megfelelő módon igazolnia kell az üzemeltető részére az 
elhunyt személyazonosságát, továbbá a temetkezési szolgáltatást megrendelő, vagy a rendelkezési jog 
jogosultjának kilétét. 

 
20/A. §7 (1) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatás ellátásának rendje, összhangja érdekében köteles  

a) biztosítani, hogy a temetkezési szolgáltatók azonos feltételekkel, lehetőség szerint az erre 
irányuló igénybejelentés sorrendjének megfelelően vehessék igénybe a temetői létesítményeket, és a 
köztemető infrastruktúráját; 

b) olyan nyilvántartást vezetni, melyből az a) pont szerinti szolgáltatói igények nyomon 
követhetőek; 

c) munkavégzését úgy megszervezni, hogy biztosítsa és segítse a temetkezési szolgáltatók 
tevékenységének végzését. 

(2) A temetőben – a temetkezési szolgáltatók kivételével – a vállalkozásszerűen munkát végzők 
minden olyan megkezdett nap után, amikor ott vállalkozói tevékenységet folytatnak, temető-
fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni a köztemető üzemeltetőjének. A temető-fenntartási 
hozzájárulás mértékét, valamint a temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók 
által fizetendő díjak mértékét a melléklet tartalmazza. Az üzemeltető minden év november 15-ig 
javaslatot tesz a rendelet melléklete szerinti díjak felülvizsgálatára. 

(3) Az üzemeltető az elhunyt átvételéért és a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló 
tárolóba és hűtőbe történő elhelyezéséért felelősséggel tartozik. 
 

6. Sírhely méretezése, sírjelek alkalmazása 
 

21. § (1) A sírhelyek méretezése 
a) az egyszemélyes sírhely mérte 200 x 90 cm 
b) kétszemélyes sírhely mérete 200 x 190 cm 
c) a gyermek sírhely mérete 130 x 60 cm 
d) urnasírhely mérete 64 x 130 cm 

(2) A sírgödör mélysége legalább 200 cm. Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó aljának 
legalább 160 cm mélyre kell kerülnie (mélyített sír) a felszíntől. 
 
22. §8 
                                                 
5 A rendelet 19. §-át (2) melléklettel egészítette ki a 16/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. 
január 1-jétől. 
6 A rendelet 20. §-át módosította a 16/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. január 
1-jétől. 
7 A rendeletet 20/A. §-sal egészítette ki a 16/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. 
január 1-jétől. 
8 A rendelet 22. §-át hatályon kívül helyezte a 16/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 4. § 2. pontja. Hatálytalan: 
2015. január 1-jétől. 
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23. § (1) A sírhely, vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására a temető tulajdonosa a temetési hely felett 
rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot 
veszélyeztető állapot (a továbbiakban közvetlen veszély) fennállása esetén köteles felhívni. A felhívást – a 
temetési hely megjelölésével – a temető kapuján (hirdetőtábláján) és a parcella sarkán 90 napra ki kell 
függeszteni. 

(2) A közvetlen veszély fennállása esetén az építési engedély köteles sírhely helyreállítását a temető 
tulajdonosának kérelmére az építésügyi hatóság elrendelni, illetve a kötelezés nem teljesítése esetén 
vészhelyzetet hatósági úton – a temető tulajdonosának közreműködésével – megszüntetni. 

(3) A sírhely, vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet. 
 

7. Temetkezési hely használati ideje és a megváltás díja 
 

24. § (1) A temetési hely felett annak van rendelkezési joga, aki azt megváltotta. A rendelkezési jog 
(használati idő) az alábbiak szerint alakul: 

a) az egyszemélyes sírhely használati ideje 25 év 
b) a kétszemélyes sírhely használati ideje 25 év 
c) a gyermeksírhely használati ideje 25 év 
d) az urnasírhely használati ideje 10 év 

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog - a (3) bekezdés kivételével – meghosszabbítható 
(újraváltható), melynek időtartamára az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók. 

(3) A meghosszabbítás nem tagadható meg kivéve akkor, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a 
területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a temetési hely felett rendelkezni jogosult 
nyilatkozatot kérhet.  

(4) A nem megváltott sírhelyek újra megválthatók. 
(5) A rendelkezési jog megszűnik a használati idő lejárta után (pl. 25 év) az újra megváltható. 
(6) A sírhelyek megváltási díjait jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 
8. Vegyes rendelkezések 

 
25. § Az üzemeltető köteles a temető bejáratánál kifüggeszteni az üzemeltető nevét, címét, tartózkodási 
helyét. 
 
26. § A temető 

a) április 1-jétől szeptember 30-ig 5.00 – 21.00 óráig 
b) október 1-jétől március 31-ig 8.00 – 17.00 óráig tart nyitva. 

Ettől eltérni csak a „halottak napja” körüli időszakban lehet. 
 
27. §9 Szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a temető rendjére 
vonatkozó szabályokat megszegi. Az üzemeltető szabálysértési bírsággal nem sújtható, vele szemben a 
szerződésszegés esetére előírtakat kell alkalmazni. 
 
28. § Jelen rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba. 
 
Urbán Antalné sk. Pásztor Imre sk. 

jegyző polgármester 
 

------- 
 

Az egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 
 

2014. december 1. 
 

Dr. Diósgyőri Gitta jegyző 
 

                                                 
9 A rendelet 27. §-át hatályon kívül helyezte az 5/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2012. 
május 30-ától. 
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a 7/2004. (VI. 10.)10 önkormányzati rendelet melléklete 
 

1. A különböző sírhelyek és sírboltok megváltásáért az alábbi díjat kell fizetni a temető fenntartója 
részére: 
1.1. egyes sírhely 25 évre 10.000,-Ft 
1.2. kettős sírhely 25 évre 20.000,-Ft 
1.3. urnafülke egyes 10 évre 6.000,-Ft 
1.4. urnafülke kettes 10 évre 12.000,-Ft 
1.5. sírbolt (kripta) 60 évre 

1.5.1. 2 koporsó esetén 20.000,-Ft 
1.5.2. 4 koporsó esetén 40.000,-Ft 

 
2. A temetési hely, illetve sírhely újraváltási díjai: 
2.1. egyes sírhely 25 évre 10.000,-Ft 
2.2. kettős sírhely 25 évre 20.000,-Ft 
2.3. urnafülke egyes 10 évre 6.000,-Ft 
2.4. urnafülke kettes 10 évre 12.000,-Ft 
2.5. sírbolt/kripta/ 60 évre 
2.5.1. 2 koporsó esetén 20.000,-Ft 
2.5.2. 4 koporsó esetén 40.000,-Ft 
 

---------- 

                                                 
10 A rendelet mellékletét módosította a 3/2008. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2009. január 1-jétől. 


