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Szakály Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § 
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, élve a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 40. § (1) 
bekezdésében és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel 
a Tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja: 

 
I. fejezet 

 

Általános rendelkezések 

1.§ 

(1)  A jelen rendelet hatálya Szakály Község Önkormányzata tulajdonában lévő 

temetőre és temetőrészekre (továbbiakban: temető) terjed ki 

  

(2) E rendelet határozza meg a temető fenntartásnak, üzemeltetésének, a 

temetések  szabályait. 

Értelmezési rendelkezések 

2.§  

E rendelet alkalmazásában 

a./ temető: a település közigazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési 

használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat 

szolgál, közegészségügyi rendeltetésű és amelyet az elhunytak eltemetésére, a 

hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak, 

b./ köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, illetőleg a temető 

azon része, amelyben az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó 

kötelezettségét teljesíti, 

 



 

c./ temetési hely: a temetőben létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, 
urnasírbolt, valamint a hamvasztó üzemi építmény területén, ingatlanán 

létesített urnasírhely. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá 

a földben vagy építményben történő elhelyezkedése alapján különböznek 

egymástól. 

d./ kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését 

magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének 

megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége, 

   g./ tájékoztatja a temetőlátogatókat, 

   h./ kijelöli a temetési helyeket, 

 i./   elvégzi    a   temető   és   létesítményeinek   tisztántartását,   az   utak   

karbantartását, síkosság mentesítését és a hó eltakarítást, 

 j./ összegyűjti és elszállítja a hulladékot, 

 k./ gondoskodik a temető rendjének betartásáról és  betartatásáról, 

 l./ összehangolja a temetéseket,  

 m./ gondoskodik az ügyfélfogadásról. 

 

5.§ 

(1) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok 

ellátását Szakály község Jegyzője ellenőrzi. 

(2)A jegyző ellenőrzési jogkörében: 

 

a./ felhív a jogszabályban és a Temető Szabályzatban foglalt  

rendelkezések betartására, 

  

b./ szabálysértési eljárást folytat le, 
 
c./ gazdáIkodó szervezettel kötött közszolgáltatási szerződés esetén   

ellenőrzi a szerződésbe foglaltak maradéktalan teljesítését, 

(3)       A jegyző ellenőrzése során a köztemetőkben vezetett 
nyilvántartásokba betekinthet, továbbá vizsgálhatja a temetőben 
szolgáltatást végzők jogosultságát. 

(4)       A jegyző- a vonatkozó építési jogszabályok rendelkezései szerint- 
engedélyezi sírbolt, urnafülke, urnasírbolt létesítését, vagy ha erre 

nincs hatásköre, a kérelmeket a hatáskörrel rendelkező jegyzőhöz 

továbbítja. 

 

 



 

II. fejezet 
 

A temetés módja, a temetési hely 

 
6.§. 

 

/ 1 /  A temetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy 
elhamvasztás nélkül történik, egyházi vagy világi szertartás szerint. A 
világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők határozzák meg. Az 
egyházi temetés az egyháziak hitéleti tevékenységének, vallási 

szokásainak tiszteletben tartásával történik. 

/2/A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a 
tiszteletadásjoga mindenkit megillet az elhunyt személyre, vallási, illetőleg 
lelkiismereti meggyőződésre, valamint faji csoporthoz tartozásra, nemzeti-
nemzetiségi hovatartozásra, a halál okára vagy bármely más 
megkülönböztetésre tekintet nélkül. 

/3/ Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett 

rendelkezése az irányadó, amennyiben ez nem ró az eltemettetőre 

aránytalanul nagy terhet. 

 
/4/ Az elhunyt életében tett rendelkezés hiányában az eltemetés módját és 
helyét az határozza meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles 
lenne, de a temetésről más szerv vagy személy úgy gondoskodik, mintha az 
elhunyt saját halottja volna. 

/5/ Ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük  s az eltemetés 
módja tekintetében nincs megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül 
történhet. 

/6/ Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, 
vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás szerinti 
illetékes települési önkormányzat-jogszabályban meghatározott időn belül- 
gondoskodik. 

7.§ 

(1) A temetőt sírhelytáblákra /parcella/, a sírhelytáblákat pedig sorokra 
kell osztani. A sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki. 

 
(2. A sírhelytáblákat, sorokat és temetési helyeket számozni kell. A 

temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A 
sírhelytábla számozását a helyszínen is fel kell tüntetni. 

 
 
 



 

 
(3)A sírhelytáblák és sorok kialakításáról, használatba vételéről, 
számozásáról részletes szabályokat a Temető Szabályzatban kell előírni. 

 

8.§ 

/1/ Koprsós temetés esetén a temetési hely lehet: 

a./ egyes sírhely 

b./ kettős sírhely, 
c./ sírbolt. 

/2/ Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye 

lehet: 

a./ urnafülke, 
b./ urnasírhely, 
c./ urnasírbolt. 

Az eltemetésre kötelezettek 

9.§. 

 
/1/ A temetés időpontjáról az eltemettető és az üzemeltető közösen állapodnak 
meg. 
 
(2) Az elhunytat az eltemetésre kötelezett kérelmére az általa megjelölt 
temetési helyre kell temetni, ha afölött rendelkezési joga van. 

/3/ Az elhunytat-, ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési 
hely felett rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerinti sorrendben 
következő temetési helyre kell temetni. 

/4/ A sírboltba temetés rendjét a sírbolt könyv 
határozza meg.  

/5/ A ravatalozót legalább egy órával a temetés előtt 
ki kell nyitni. 

/6/ Az elhaltak szállítását, ravatalozását, eltemettetést a legnagyobb 
körültekintéssel, kímélettel, a kegyeleti szokások megtartásával kell 
végezni. 

 

 



10.§. 

A temetési helyek feletti rendelkezési jog 

/ 1 /  Az egyes temetési helyeket az eltemettetést végzőknek illetve a 
hozzátartozóiknak meg kell váltaniuk ( egyszeri megváltás) és ezzel a 
temetési hely felett rendelkezési jogosultságot szereznek. 

/2/ A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja. 

/3/ Az egyszeri megváltás időtartamát és a megváltás díjait temetési 
helyenként a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

/4/ A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra,, 
ha a temető vagy a sírhelytábla nem kerül lezárásra vagy 
átrendezésre. 

/5/ Ha a rátemetés miatt a sír használati ideje meghosszabbodik, a 
használati díj időarányos részét meg kell fizetni. Ez a díj az 5 évre eső 
díjnál kevesebb nem lehet. 

/6/ A használati idő korlátozása esetén, továbbá akkor, ha a 
rendelkezésre jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja 
eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza 
kell téríteni. 

/7/ Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha 
 
 a./ a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, 
b./ ha a temetési hely megszűnik, 
c./ a holttest új temetési helyre történő áthelyezésével ( áttemetés), 
d./ a holttest elhamvasztásával, kivéve az esetben, ha az urnát 
ugyanarra a temetési helyre 
rátemetéssel visszahelyezik. 

/8/ A megváltott, de fel nem használt temetkezési hely megváltáskori 
díját - a megváltástól számított egy éven belül - a kezelési költség 
levonásával az ügyfél kérelmére vissza kell téríteni. 

/9/ A temetési helyek használati joga nem ruházható át, az nem örökölhető. 
 

/10/ A temetési helyek használati díját a temettetőnek előre kell megfizetnie. 
 

 
11.§ 

/ l / A temetési helyek méreteit a rendelet 3. számú melléklete és a 
Temetési Szabályzat tartalmazza. 

 

 

 



 

/2/ A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. 

A rátemetés 

12.§. 

/ 1 /  Egy felnőtt sírhelyre - az üzemeltető engedélyével — és az időarányos 
használati díj ( 1 0.§./5/ bek.) megfizetése mellett: 

a./ még egy gyermekkoporsó, 
b./ a sír mélyítése mellett még egy felnőtt koporsó temethető. 

/2/ Kettős sírhely 2 nagy koporsó egymás melletti elhelyezésére szolgál. A 
kettős sírhely egy-egy részébe az (1) bekezdésben meghatározottak 
szerint történhet rátemetés. 

/3/ Rátemetésre vonatkozó engedélyt az üzemeltető a sírnyitásra 
vonatkozó szabályok betartása mellett adhatja meg. 

 
/4/ Sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, kideszkázni, más el nem bomló 
anyaggal kibélelni tilos.  
 
/5/ Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet létesíteni nem 
szabad. 

Sírboltba temetés 

13.§. 

/ 1 /  A sírbolt ( kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító ál- és 
felépítményből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók 
száma határozza meg. Sírbolt a temető tulajdonosának hozzájárulásával, 
építési engedéllyel építhető. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető 
üzemeltetője jelöli ki. A tulajdonosnak a hozzájárulást meg kell adnia, ha 
az építtető a sírbolt helyét megváltotta. 

/2/ Az építési engedély meglétét az építési munka megkezdésekor az 
üzemeltető köteles ellenőrizni. 

/3/ a sírbolt alját és oldalfalait a vízbehatolás és a földnyomás ellen 
megfelelően ki kell képezni. 

 
/4/ A sírbolt felett rendelkezőnek az tekintendő, aki a megállapított sírbolthely 

díját megfizette és rendelkezői minőségét a sírbolt könyvbe bejegyeztette. 

/5/ Ha a sírbolt létesítője nem rendelkezett arról, hogy kik temetkezhetnek a 
sírboltba, annak házastársát, egyenes ági rokonait, továbbá az utóbbiak 
házastársait lehet benne eltemetni. 

/6/ Közös üregű sírboltba a halottat csak fémbetétes koporsóba szabad 
elhelyezni. 



/7/ A sírbolt használati ideje alatt a sírboltot eltávolítani, vagy arról a halott 
nevét letörölni tilos. 

/8/ A sírboltot átépíteni csak az üzemeltető véleményének kikérése után lehet. 

Díszsírhelyek 

14.§. 

/1/ A Képviselő-testület a temetőben díszsírhelyet adományozhat azon 
meghalt személyeknek, akik község fejlődése érdekében kimagasló, 
gazdasági, tudományos művészeti vagy társadalmi tevékenységet fejtettek 
ki. 

/2/ A díszsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját 
és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni. 

/3/ A díszsírhelyre — a sírnyitás és a rátemetés szabályainak 
megtartásával - az elhunyt özvegye is rátemethető. 

/4/ A rátemetésnél a sírnyitás és az esetleges sírmélyítés költségeit kell 
az eltemettetőnek megfizetnie. 

/5/ A díszsírhely gondozásáról és ápolásáról az elhaltak hozzátartozói, 
ilyenek hiányában a polgármester megbízásából az önkormányzat 
költségére az üzemeltető köteles gondoskodni. 

A síremlékek 

15.§. 

/ 1 /  Síremléket ( sírjelet ) felállítani az üzemeltető véleményének 
kikérésével lehet. Felállítása előtt a síremlék ( sírjel ) vázlatát vagy leírását 
az üzemeltetőnek be kell mutatni és azt nyilvántartásba kell venni. 

/2/ A kegyeletet sértő síremlék ( sírjel) lebontását a polgármester rendelheti 
el. 

/3/ A síremlék ( sírjel ) szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását az 
üzemeltető ellenőrzi. 
 
/4/ Síremlék köré szilárd burkolatú kísérő járda építhető a sírhely határain 

belül. 

/5/ A sírhely használati ideje alatt a síremléket ( sírjelet ) eltávolítani vagy 

arról a halott nevét törölni tilos. 

/6/ A meglevő síremléket kicserélni csak a kegyeleti igények tiszteletben 

tartásával és a kezelő hozzájárulásával lehet. 

 

 



 

 

III. fejezet 

A temető rendje 

16.§. 

/1/ A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell 
elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a temető nyitvatartási idejét, tulajdonos 
és az üzemeltető megnevezését, pontos címét. 

/2/ A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a 
sírokat gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt 
személy felügyelete mellett tartózkodhat. 

/3/ A temetőben végzendő munka időpontját - a sírgondozás és a sírok 
beültetése kivételével - annak megkezdése előtt az üzemeltetőnek be kell 
jelenteni. 

/4/ A temetőben munkát végző vállalkozók működésük során az e 
rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a 
szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem 
sérthetik, a szomszédos sírban és a temető infrastrukturális 
létesítményeiben kárt nem okozhatnak. 

/5/ A temető tisztán tartása az üzemeltető feladata. 

/6/ A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni csak az üzemeltető 
írásos engedélyével szabad. A mozgássérültek parkolási engedélyük 
felmutatása esetén engedély nélkül is behajthatnak a temetőbe. 

/7/ A temető területén csak a temetési helyek díszítésére szolgáló tárgyak 
helyezhető el. . Más tárgyat elhelyezni, bokrot vagy fát ültetni csak az 
üzemeltető előzetes engedélyével lehe 

17.§. 

Tilos 
a./ a temetőbe állatot bevinni, kivéve a vakvezető kutyát; 
 
b./ az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot 
beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot 
elszállítani; 
 
c/ hulladékot, koszorú - és virágmaradványt a kijelölt lerakó helyen kívül 
egyéb helyen 

      lerakni; 
 
 
 
 



 
d/ hulladékot, koszorú és virágmaradványt a temetőben elégetni; 
 
e./ hangoskodással, zajkeltéssel a szertartás rendjét zavarni, a 

temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni, 

f./ a sírokat és a temető infrastrukturális berendezésiét megrongálni, 

g./ a sírhelyek környékét felásni, a talaját elhordani vagy sírfeltöltésre használni, 

h,/ a sírhelyeket, sírbolthelyeket, urnatemető-helyeket bekeríteni, 

i./ az urnafali fülkék előrészén kegyeletet, vagy közízlést sértő feliratokat, 
tárgyakat és egyéb díszítéseket elhelyezni. 

 
Szabálysértési rendelkezések 

 
18. §/1/ Szabálysértést követ el és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, 
aki a 12.§. /4/-/S/ bekezdésében, a temető rendjére vonatkozó rendelkezésekben 
(16.§.) valamint tilalmakban foglaltakat (17.§.) megszegi. 
 
/2/ Az üzemeltető szabálysértési bírsággal nem súlytható, vele szemben a 
szerződésszegés esetére előírtakat kell alkalmazni. 

Záró rendelkezések 

19.§. 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről  az  SZMSZ  szerinti,  helyben  szokásos  

módon  a jegyző gondoskodik. 
   
 
   Balogh Árpádné    
    polgármester                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.  számú melléklet 
 
 
 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 
3/2003 / I.27. /számú 

Önkormányzati rendelethez 

A temető adatai 

Jelenleg használatban lévő temető: 

Szakály, Rákóczi u. 

Tulajdonos: Szakály Község Önkormányzata 

Hrsz:     315 

Terület:  3 ha 213 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. melléklet 
. Melléklet.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 
3/2003. /I.27/ számúÖnkormányzati rendelethez 

  
Temetési helyek egyszeri megváltás időtartama 

1./ Egyes sírhely esetén : 25 év 
utolsó koporsós rátemetés napjától 25 év 

2./ Kettős sírhely esetén az utolsó koporsós 

betemetés napjától számított 25 év 

3./ Sírbolt esetén 70 év 

4./ Urnafülke és urnasírhely esetén 10 év 

5./ Urnasírbolt esetén 50 év 

 

II. 
 
Temetési Helyek 
Egyszeri megváltási díja 

1./ Gyermek sírhely:  25 évre                            1.000.-Ft 

2./ Felnőtt sírhely:  1 fő                                       5.000.-Ft 

3./ Sírbolt:    70 évre 

     a./ 2 személyes kripta:                                  10.000.-Ft 

     b./ 4 személyes kripta:                                   20.000.-Ft 

4/ Urnafülke, urnasírhely:                                     2.000.-Ft 

5./ Urnasírbolt:                                                     10.000.-Ft 

 

 

 

 

 

 

 

I. 



3. sz. melléklet 

 

A temetőkről és a temetkezésről szóló  

3/2003 / I. 27 / számú 
Önkormányzati rendelethez 

 
Egyes temetési helyek mérete 

 
l ./Felnőtt egyes sírhely:     250 cm hosszú 

                                             150 cm széles, 160 cm vagy 200 cm mély 

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

        250 cm hosszú 
         250 cm széles 
        160 cm vagy 200 cm mély 

       130 cm hosszú 100 cm széles 160 cm mély 

         

130 cm hosszú 60 cm széles 100 cm mély 

2/ Kettős sírhely: 

3 ./ Gyermeksírhely: 

4./ Urnasírhely: 

5./ Sírbolt 

a./ 2 személyes kripta 

300 cm hosszú 200 cm széles 210 cm mély 

400 cm hosszú 300 cm széles 210 cm mély b./ 4 személyes 
kripta 


