
 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-Testületének  

2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezésről 

 

Nagyrév Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 6.§ (4) bekezdésében, 41. §. (3) bekezdésében, valamint a 42.§-ában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 

2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a díjak megállapítása tekintetében az 

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, mint fogyasztóvédelmi érdekképviseleti szerv 

véleményének kikérésével. a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.§ (1) A rendelet hatálya Nagyrév Község Önkormányzatának tulajdonában és a közigazgatási 

területén lévő köztemetőre, valamint az ennek fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos 

összes tevékenységre terjed ki. 

(2) Működő köztemető: a   53/2 hrsz. 023 hrsz. 066/3 hrsz alatt nyilvántartott temető. 

(3) A temető fenntartója, mint tulajdonos: Nagyrév Község Önkormányzat. 

(4) A temető fenntartását és üzemeltetését saját maga látja el. 

(5) A temető és létesítményei fenntartásának költségeit az Önkormányzat biztosítja normatív 

támogatásból és saját bevételekből. 

(6) A temetőt a fenntartó temető kormányzati funkción belül saját dolgozói útján működteti. 

(7) Az Önkormányzat a temető teljes területéről méretarányos térképet készít és vezet a temetői 

nyilvántartásokkal összhangban, amelyen feltüntetésre kerülnek az egyes sírhelytáblák, 

sírsorok és egyenként a sírhelyek, a temetői építmények, egyéb műszaki létesítmények, a 

különleges elbírálású sírok. 

(8) A ravatalozó erre szolgáló helyiségében az Önkormányzat a látogató közönség 

észrevételeinek, panaszainak lejegyzésére látogatókönyvet helyez el. 

(9) A temetőkre vonatkozó nyilvántartókönyveket és ügyiratokat az Önkormányzat köteles 

tűzbiztos helyen tárolni, az iratok megőrzéséről gondoskodni, majd azokat az ügykezelési idő 

lejártával a Nagyrév község önkormányzat irattárába átadni. 

(10) Az Önkormányzat köteles a temetők bejáratánál hirdetőtáblát, továbbá a temető rendjéről 

tájékoztató táblát, valamint a temető részletes térképét kihelyezni. 

(11) Az Önkormányzat folyamatosan nyilvántartja a lejárt sírhelyhasználati idejű temetési 

helyeket. Évenként egyszer az összegyűjtött adatokról kimutatást készít és amennyiben 

szükséges, gondoskodik az érintettek tájékoztatásáról, értesítéséről, majd a 9.§. (2) bekezdésben 

foglaltak szerint eljár. 

(12) Az Önkormányzat köteles a temetők rendjének védelme érdekében a sírok fölött 

rendelkezőket, illetve a sírokat látogatókat a jelen rendeletben meghatározott feladataikról, 

jogaikról és kötelezettségeikről tájékoztatni. 



2. A köztemetők beosztása, műszaki létesítményei 

2.§ (1) A köztemetőket kerítéssel körül kell keríteni. Az előírás szerinti parkolóhelyeket a 

temetőkerítésen kívül közterületen ill. közhasználatra átadott temető területen kell kialakítani. 

(2) A köztemetőkben az elhunyt ravatalozására, elbúcsúztatására, a kegyelet lerovására 

alkalmas ravatalozóépületet kell kialakítani. A holttest hűtésére, előkészítésére alkalmas üzemi 

helységekkel a község ravatalozóját kell ellátni. 

(3) A köztemetőket hulladékgyűjtő- és vízvételi helyekkel kell felszerelni, melyek üzemképes 

állapotáról az önkormányzat köteles gondoskodni. 

3. Temetkezési helyek kialakításának szabályai 

 

3.§ (1) A köztemetőben az alábbi temetési helyeket kell biztosítani. 

a) egyes sírhelyek, 

b) kettős sírhelyek, 

c) családi sírhely 

d) sírbolt (kripta) 

e) urnasírhelyek 

f) díszsírhely. 

(2) Külön sírhelytáblát kell kijelölni: 

a) a sírboltok, 

b) az urnasírhelyek 

c) díszsírhely részére 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak alapján kell elkészíteni a temető térképet. 

 

4.§ (1) A temetőben lévő sírhelyek méretei: 

 

a) egyes sírhelyek  2.1m x 0,9m  

b) kettős sírhelyek  2.1m x 1,9m   

c) családi sírhely  2.1 m x 3.m 

d) urnasírhely    0,9m x 0,9m 

f) sírbolt 

fa) kétszemélyes sírbolt 2,1 m hosszú 2,0 m széles 

fb) négyszemélyes sírbolt 2,1 m hosszú 2,5 m széles 

g) díszsírhely hossza 2,5 méter szélessége 2 méter  

(2) Temetési helyek közötti közlekedők méretei: 

a) Sírok között:  0,6 m 

b) Sírsorok között:  min. 0,8 m ill. adott 

(3) A sírok keret magassága legfeljebb 25 cm lehet, a sírkeretet alábetonozni tilos. 

(4) Keretes sírok körül legfeljebb 10 cm széles beton burkolat építhető, de a sírok között legalább 40 

cm széles burkolatlan közlekedő sávot meg kell tartani. 

(5) A sírhelyek közötti közlekedőket a sírhoz tartozóan leburkolni nem lehet. 

(6) A régi sírok esetében a feltételeket adottnak kell tekinteni. 



(7) A kolumbáriumban az urnák tárolása 30 x 30 x 45 centiméteres belméretű és szilárd alappal 

légmentesen lezárt urnafülkében történhet. 

 

1. A temetkezési helyek használati ideje és díja, egyéb díjak 

 

5.§ (1) Az egyszeri megváltás (temetési hely feletti rendelkezési jog) időtartama: 

a) koporsós sírhely: 25 év 

b) sírbolt (kripta): 60 év 

c) urnasírhely: 25 év 

(2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog az alábbiak szerint változik rá –és betemetés esetén: 

a) egyes sírhely esetén: az utolsó betemetéstől számított 25 évvel 

b) kettős sírhely esetében: az utolsó betemetéstől számított 25 évvel 

c) családi sírhely esetében: az utolsó betemetéstől számított 25 évvel 

d) sírbolt esetében: az utolsó betemetéstől számított 25 évvel. 

(3) A temetkezési hely feletti rendelkezési jogért fizetendő megváltási díjakat az elhunyt 

hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni.  

 

(4) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával az eltemettető, vagy az általa megbízott 

személy, az újra váltáskor a sír felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni. A díjakat 

minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni. 

Korporsós rátemetés esetén a megváltási idő az utolsó koporsós tátemetés napjától a kettes és 

családi sírhely esetén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év. 

(5) Amennyiben a sírhelybe az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem 

történik, és nincs újraváltás úgy a temetési hely feletti rendelkezési jog megszűnik. 

(6) A rokoni háttér nélküli, elhagyott, 25 éve gondozatlan sírok esetében a sírhelyeket újra lehet 

értékesíteni, ha a sírokat nem váltja meg újra senki.  

(7) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – külön tiltó rendelkezés hiányában – 

újabb ciklusra is megválthatók. 

(8) A sírhely előre is megváltható. Az így előre váltott síron az előírás szerinti 

sírhelyméreteknek megfelelően sírjelet kell felállítani. Ennek elmulasztása esetén írásban 

történő felszólítást követően az üzemeltető a sírhely feletti rendelkezési jogot visszaveszi. A 

befizetett sírhely megváltási díjat a temető üzemeltető 15 % költség levonása mellett 

visszafizeti. Az előreváltott sírhely gyommentesen tartásáról, gondozásáról a sírhely felett 

rendelkezőnek gondoskodnia kell. 

6.§ (1) A képviselő-testület az alábbi díjakat állapítja meg, melyek mértékét a rendelet 1. 

melléklet tartalmazza: 

a) a temetési helyek megváltásának és újra váltásának díja. 

b) temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők 

általfizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díj. 



c) a temetői létesítmények, illetve szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók 

által fizetendő díj. 

(2) A temetőbe történő behajtási díjat a Képviselő-testület nem szed be. 

(3) Köztemetés esetén a rendelet 1. melléklet meghatározott díjakat nem kell megfizetni. 

5. Díszsírhely 

7.§ (1) Díszsírhelybe a sírnyitás és rátemetés előírásainak megtartása és költségeinek viselése 

mellett az elhalt özvegye, valamint egyeneságbeli rokona is eltemethető. 

(2) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunyt hozzátartozói, ennek hiányában az üzemeltető 

köteles gondoskodni. 

(3) A díszsírhely adományozásáról az adományozó az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és 

a temető üzemeltetőjét írásban értesíti. 

(4) Betemetett díszsírhely nem szüntethető meg, annak használati ideje a temető fennállásáig 

tart, a sírhelytábla kiürítésekor vagy átrendezésekor a helyén kell tartani, vagy a temetőnek erre 

a célra kijelölt részére tervben rögzített módon kell áthelyezni. 

(5) A képviselő-testület jogosult az elhalt személyt a község saját halottjának nyilvánítani. A 

község saját halottját díjmentes sírhely és temetés illeti meg. Az így adományozott sírhellyel 

kapcsolatos minden egyéb kérdésben a rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 

6. A temetésre vonatkozó szabályok 

 

8.§ (1) A halott a ravatalozóban a szertartás megkezdése előtt legfeljebb 3 órával, de legalább 

1 órával korábban helyezhető el. A ravatalozásig a halottat hűtőben kell tárolni. 

(2) A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább egy órával, de minden esetben a ravatalozás 

megtörténte után azonnal ki kell nyitni. A ravatalra helyezett koporsót a szertartás kezdetéig a 

belső ravatalozó helyiségben lehet nyitva tartani. Nem lehet nyitva tartani a koporsót, ha a 

holttest már oszlásnak indult, vagy súlyosan roncsolódott állapotban van. 

(3) A temetést végző temetkezési vállalkozó köteles a ravatalozásra vonatkozó szabályokat 

megismerni és betartani. 

9.§ (1) A sírhelyek eredeti befogadóképessége alapján: 

a) egyes sírhelybe egy, 

b) kettes sírhelybe kettő nagykoporsó helyezhető. 

c) családi sírhelybe három nagykoporsó helyezhető. 

(2) Rátemetés az alábbiak szerint lehetséges: 

a) egyes sírhelybe további egy nagykoporsó vagy exhumált halott rátemethető, 

b) kettes sírhely egy-egy részébe rátemetés az egyes sírhely mértékének megfelelően 

végezhető, 



c) családi sírhely egy-egy- egy részébe rátemetés az egyes sírhely mértékének megfelelően 

végezhető, 

10.§ (1) Egyszemélyes sírhelybe maximum 4 urna helyezhető. 

(2) Kétszemélyes sírhelybe oldalanként 4-4 urna helyezhető el 

(3) Családi sírhelybe 4-4-4 urna helyezhető el 

(4) Urnasírhelybe maximum 4 urna helyezhető. 

(5) Urnafülkébe egy urna helyezhető. 

 

11.§ (1) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre egy 25 évnél régebben elhunyt 

holttestmaradvány rátemethető. 

(2) Rátemetésre vonatkozó engedélyt csak akkor lehet adni, ha a sírhelytáblát még nem zárták 

le. A később eltemettetett részére sírhely esetén 25 év, urnasírhely esetén 10 év nyugvási idő 

biztosítható. 

(3) Rátemetés csak a sírnyitásra vonatkozó szabályok betartása mellett végezhető. 

 

12.§ (1) Az elhunytakat az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell 

temetni, kivéve a kettős sírhelyeket. Indokolt esetben az önkormányzat ettől eltérhet. 

(2) Új sírhely az ismert maximális talajvízszint figyelembevételével nyitható úgy, hogy a 

koporsó alja a talajvíz fölött legalább 0,5 méterrel helyezkedjen el. 

(3) Az elhunyt hamvait tartalmazó urna a lezárt temetőben levő sírban is elhelyezhető, ezért 

külön megváltási díjat fizetni nem kell. 

 

7. A temető lezárása, megszüntetése 

 

13.§ (1) A kiürítés folytán így megüresedett sírhelyek térítés nélkül kerülnek vissza a temető 

tulajdonosának a birtokába. 

(2) Sírhelytábla, temetőrész, temető lezárásáról, kiürítéséről, Nagyrév község Önkormányzat 

Képviselőtestülete dönt. A kiürítésről szóló tájékoztatót temetői hirdetményben, legalább 3-3 

alkalommal helyi és országos sajtóban közhírré kell tenni úgy, hogy a közzétételek a kiürítést 

6, 4, ill. 2 hónappal megelőzően történjenek. 

(3) A sírhelyhasználati idő alatt, valamint annak lejártával, az üzemeltető által meghatározott 

és hirdetményben közzétett idő lejártáig a síremlékkel az jogosult rendelkezni, aki azt 

megváltotta. Amennyiben a jogosult rendelkező az előírt idő alatt nem rendelkezik, úgy a 

rendelkezés joga az üzemeltetőt illeti meg.  

(4) A sírhely fölött rendelkező kérésére történő exhumálás, ill. urnaelhelyezés miatt megürülő 

sírhely számlával igazolt sírhelyhasználati díjának időarányos részét, 20%-os kezelési költség 

levonása után a jogosultnak az üzemeltető megtéríteni köteles. 

(5) Ha a temető (temetőrész, parcella), ill. temetési hely kiürítésére a sírhely használati idejének 

lejárta előtt kerül sor, a maradványok, urnák, síremlékek áthelyezéséről, a felmerülő költségek 

térítésével annak kell gondoskodnia, akinek az érdekében az áthelyezés szükségessé vált.  Az 

át nem helyezhető építmények (sírbolt, kripta) és síremlékek esetében a létesítőt (rendelkezőt) 

kártalanítás illeti meg, melynek mértékét a Ptk.–ban foglaltak szerint kell 

 



8. A temető használati rendje. 

 

14.§ A temetőben polgári és egyházi szertartással történő temetés egyaránt végezhető.  

15.§ (1) A temető nyitva tartási rendje: 

a) nyári időszámítás időszakában: 6.00-20.00 óráig 

b) téli időszámítás időszakában: 8.00-18.00 óráig  

(2) A temetőben csak a nyitvatartási időben lehet tartózkodni. 

(3) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles 

tanúsítani. 

(4) A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok 

díszítésére szolgáló anyagokat rongálni, beszennyezni, eltávolítani tilos 

(5) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. 

(6) A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző 1 óráig szabad. Ügyelni kell 

arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon. 

(7) A temető területére kutyát bevinni – vakvezető kutya kivételével – tilos. 

(8) Az üzemeltető köteles a temetőben elhelyezhető síremlékek méretét szabályozó 

hirdetményeket a temető bejáratánál jól látható helyen kifüggeszteni. 

 

16.§ (1)A látogatók gépjárműveiket csak a temetőn kívüli területen helyezhetik el. 

(2) Gépjárművel, kerékpárral kizárólag a temető főútvonalain lehet közlekedni. 

(3) Gépjárművel, motorkerékpárral behajtani látogatóként vagy vállalkozói munkák elvégzése 

céljából csak a főbejáraton keresztül lehet.  

 

17.§ A temetések időpontját az üzemeltetővel történt egyeztetés után lehet kijelölni. 

Temetéseket – hétfőtől szombatig – 8 óra és 16 óra között kell megtartani. 

 

18.§ (1) A temetőben történő munkavégzést – a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a 

temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – a temető üzemeltetőjének 5 

nappal a munkavégzés megkezdése előtt be kell jelenteni. 

(2) Padot, ülőhelyet elhelyezni csak az üzemeltető engedélyével és az üzemeltető által kijelölt 

helyre lehet. 

(3) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, síremlék építési és bontási munkát megkezdeni, vagy 

bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot 

keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani. Az építéshez szükséges ömlesztett 

anyagot (pl. betont) csak vaslemezen lehet előkészíteni. 

(4) A temetőn belül sír-és sírhelynyitással kapcsolatos feladatok kizárólag az üzemeltető 

írásbeli hozzájárulásával végezhetők. 

 

19.§ (1) A temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése, minden 

látogató kötelessége. 

(2) Az önkormányzat a temető területén szemétlerakásról és a zöldhulladék elhelyezéséről 

gondoskodik hulladékgyűjtő pontok kihelyezésével a ravatalozó épülete, temetők területein. A 

hulladékgyűjtő pontokon felhalmozódott hulladék elszállításáról heti rendeszereséggel az 

önkormányzat gondoskodik. 

(3) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával 

szabad. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt elégetni a temetőben tilos. 

(4) A temető területéről sírkövet, síremléket, sírjelet (fejfát) kiszállítani csak az üzemeltető 

írásos engedélyével lehet. 

(5) A temető bejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét 

parkszerűen kell kialakítani és gondozni. 



(6) A temető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást, és ne 

akadályozza a közlekedést. 

(7) A temetőben elhelyezett tárgyakért, valamint a sírok és síremlékek esetleges 

megrongálásáért sem az önkormányzatot, sem az üzemeltetőt anyagi felelősség nem terheli. 

 

9. A kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai 

 

20.§ 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 üzemeltetője eltávolítja, illetve az elhelyezővel eltávolíttatja. 

 

21.§ (1) A temetési hely birtokosa által végezhető munkák: 

a) egynyári, vagy évelő lágy szárú dísznövények ültetése, ápolása, 

b) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése, 

(2) Fát, cserjét a temető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez – de az 

üzemeltetőnek be kell jelenteni – a sírra ültetett azon örökzöld, amely teljes kifejlettségében 

nem magasabb 1,5 méternél és átmérője nem több 0,6 méternél. 

 

22.§ (1) A sírhely gondozása úgy végezhető, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, 

illetve a látogatóknak kegyeleti érzéseit és ne akadályozza azokat a sírgondozásban. 

(2) A sírhely gondozása, illetve egyéb munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem 

sérülhet, illetve búcsúztatás alatt munkavégzéssel összefüggő hang vagy egyéb hatás nem 

zavarhatja a szertartást. 

(3) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni. 

(4) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat bepiszkítani, rongálni, 

eltávolítani és a temetőben szemetelni tilos. 

(5) A sírhely gondozása során keletkező hulladékot, nyesedéket az üzemeltető által kijelölt 

helyen kell tárolni. 

(6) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni. 

 

10. Temetőfenntartási hozzájárulás 

 

23.§ (1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző (kőfaragó, sírgondozást végző, stb.) a 

temető használata után az 1. melléklet szerinti temetőfenntartási hozzájárulási díjat köteles 

fizetni a tulajdonos önkormányzatnak. A díjat az önkormányzat részére az igénybevételt 

megelőzően kell megfizetni. 

(2) A vállalkozó a temetőfenntartási hozzájárulási díjat minden olyan megkezdett nap után 

köteles a temető üzemeltetőjének megfizetni, amelyen a temetőben vállalkozási tevékenységet 

folytat. 

11. A temetői létesítmények, szolgáltatások igénybevételi díja 

 

24.§ (1) A temetkezési szolgáltató a temető létesítményeit (ravatalozó, hűtő közmű, stb.), 

valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokat az 1. mellékletben meghatározott díjak 

fejében veheti igénybe, melyet az önkormányzat részére - az igénybevételt megelőzően - 

köteles megfizetni. 

(2) A temetői létesítmények, valamint az önkormányzat által biztosított szolgáltatások 

igénybevételére vonatkozó igényeket az üzemeltető felé kell bejelenteni, a ravatalozó 

használata esetén legalább az igénybevételt megelőző 24 órával. 

(3) Az önkormányzat a létesítmény átadását az igénylőtől - a más vállalkozó részéről történt 

korábbi lefoglalás esetét kivéve - nem tagadhatja meg. 



12. Záró rendelkezések 

25.§ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagyrév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2007.(IV.04.) 

önkormányzati rendelete, valamint az ezt módosító 5/2014.(V.01.) önkormányzati rendelet 

26.§ (1) Ez a rendelet 2023. március 01. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

  Burka István    dr.Héczei Eszter 

  polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




