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Előterjesztés 

 
Tárgy: A temetőről és a temetkezésről szóló 25/2005. (X.21.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása  

 

Kétpó Községi Képviselő-testülete 

Kétpó 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzati rendeletek hatályosulásának vizsgálata folyamán került sor a rendelet 

felülvizsgálatára, s az új jogalkotási törvény rendelkezéseinek figyelembevételével új 

önkormányzati rendelet megalkotására. 

 

A temetőről és a temetkezésről szóló 25/2005. (X.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) jelenlegi formájában nem felel meg a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek.  

 

A Rendelet ellentétes a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat) és 

az IRM rendelet által támasztott jogalkotási/jogszabály-szerkesztési követelményekkel: 

- a rendelet megjelölése nem felel meg a jogszabályi feltételeknek, 

- a rendelet bevezető részét ki kell egészíteni a rendeletalkotásra felhatalmazást adó 

jogszabállyal, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésével.  

  

Tekintettel a Jat. által felállított tilalomra, miszerint a rendelet bevezető része nem 

módosítható, indokolt a jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül helyezése.   

 

A szabályozási tárgykört érintően nem történt jelentős változás, az új jogalkotási 

szabályozásnak történő megfeleltetés céljából kikerültek az új rendeletből azon 

rendelkezések, melyeket felsőbb szintű jogszabály megismétel.  

 

A nyitva tartás szabályozásában olyan jellegű változás történt, melynek értelmében az a 

szándék fogalmazódott meg, hogy a megfelelő magatartás megtartása mellett a temető, mint 

kegyeleti hely bármikor látogatható legyen, azaz a nyitva tartásra vonatkozóan nem történne 

szabályozás, viszont gépjárművel a temető területére továbbra is tilos a behajtás.  

 

A díjtételek vonatkozásában a rátemetés esetén pótdíj megfizetését javasolunk a Tisztelt 

Képviselő-testületnek.  

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett rendelet-tervezetet 

megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 

 

Kétpó,2012.július  

 

 

       Finta Adrienn 

             jegyző 



Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

……/2012. (………) önkormányzati rendelete 

a temetőről és a temetkezés rendjéről 

 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ 

(1) bekezdésében és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) 

bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormányrendeletben foglaltakra a 

következőket rendeli el:  

 

 1. A rendelet hatálya 

 

1.§   
(1) E rendelet területi hatálya kiterjed Kétpó Község Önkormányzata tulajdonában lévő, a 

Kétpó, 344. hrsz. alatt elhelyezkedő temetőre (a továbbiakban: köztemető).  

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a köztemető fenntartásával, üzemeltetésével, a 

temetkezési szolgáltatást végző  – a köztemető területén végzett -  tevékenységekre.  

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemető tulajdonosára, üzemeltetőjére, a 

köztemetőben temetkezési szolgáltatást végzőkre, az igénybevevő természetes és jogi 

személyekre, a köztemető valamennyi látogatójára.  

 

2. A temető üzemeltetése, fenntartása  

 

2.§  
(1) Kétpó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelenleg működő 

köztemető és létesítményei fenntartásáról, üzemeltetéséről szóló feladatait önállóan látja el.   

(2)Az Önkormányzat temető üzemeltetési feladatait a vonatkozó kormányrendeletben 

meghatározottak szerint kell ellátni. 

(3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő köztemető infrastrukturális létesítményei:  

a) ravatalozó, 

b) ivóvíz közkifolyók. 

 

(4)Az önkormányzat feladata a köztemető tárgyi és infrastrukturális 

létesítményeinek,zöldfelületeinek valamint sírhelytábláinak kialakítása. 

 

(5)A temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetés nem alkalmazható. 

 

   3. A köztemető használatának szabályai 

 

3.§ 

(1)A tisztességes és méltó temetés,valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga 

mindenkit megillet. 

 

(2)A temetési hely felett rendelkező köteles a temetőhasználatra vonatkozó jogszabályokat és 

jelen rendeletben foglaltakat betartani, a megváltott helyet gondozni, a környezetét 

gyommentesítéssel vagy fűnyírással rendben tartani. 

 

(3)A temetési hely környezetének számít a szomszédos sírhelyig/sírboltig tartó terület, út fele. 



4.§  
A temetőben tilos: 

 

a)szemetelni 

b) temetőben az avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt elégetni  

c) temető területére kutyát bevinni (a vakvezető kutyák kivételével)  

d)hirdetményt elhelyezni 

e)lebontott sírjelet,síremléket tárolni 

f) gépjárművel, motorkerékpárral behajtani és ott közlekedni( ez a tiltás nem vonatkozik a 

halottas-autó, mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre, illetve egyéb 

gépjárművekre(pl. mentőautó, tűzoltóság egyéb kárelhárítás)rendkívüli élethelyzetben. 

 

5.§  
A temetőben keletkezett hulladékot a kihelyezett hulladékgyűjtőkben kell elhelyezni. A   

hulladékgyűjtők rendszeres ürítéséről és elszállításáról az üzemeltető gondoskodik. 

 

6.§  

(1) A köztemető nyitva tartása nem korlátozott, azt a hely jellegének megfelelő magatartás 

tanúsításával bárki szabadon látogathatja.  

(2) A nyitva tartás és a temető rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni. 

 

7.§ 

(1)A temetkezési helyen annak birtokosa által végezhető munkálatok: 

a) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása; 

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

c) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 2m-es 

magasságot és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett fajcsoportba.  

d) a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően mécses, vagy gyertya gyújtása; 

e) a jogszabályi előírásoknak megfelelő síremlék, sírjel létesítése.  

(2) Építőanyagot a temetőbe szállítani, építési vagy bontási munkákat megkezdeni vagy 

bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltetőnek történt bejelentést követően szabad. Az 

építési hulladékot a keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani. Az építésnél 

ömlesztett anyagot (beton, stb.) csak vaslemezen lehet előkészíteni. 

 

8.§ 

(1)A temetkezési szolgáltatást végző részére ravatalozó használati díj térítésmentes. 

(2)A temetőben üzletszerű tevékenységet végző vállalkozó illetve gazdálkodó szervezet 

temetőüzemeltetési hozzájárulási díjat köteles fizetni. 

A díjat a tervezett munka,illetve a temetési hely igénybejelentésekor az üzemeltető részére 

kell megfizetni. 

Az üzemeltetési hozzájárulási díjat a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. 

 

9.§  

A temető használatával kapcsolatos bejelentéseket a fenntartóhoz kell benyújtani, aki 

szabálytalanság észlelése esetén arra a szabálytalanság elkövetőjének figyelmét felhívja és a 

szükséges intézkedést megteszi. 

  

 

 

 



 4. Temetkezési helyek 

 

10.§ 

(1)A temetőt sírhelytáblákra(parcellák), a sírhelytáblákat sorokra kell osztani. A sorokban a 

temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki. 

(2)A temetési hely nyilvántartását az üzemeltető vezeti. 

 

11.§  

(1) Az egyes temetkezési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, vagy az eltemettetésre 

kötelezettnek e rendelet 1.sz. mellékletében meghatározott mértékű díjat kell fizetnie.  

(2) Az egyszeri megváltás időtartama:  

a) sírbolt esetén:  100 év 

b) sírhely esetén(egyes és kettős sírhely):  100 év 

c) urnasírhely:  100 év 

(3) A megváltási, használati időtartam eltelte után a temetkezési helyek újabb ciklusra 

megválthatóak(újraváltható), mely megváltás díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.  

(4)A megváltás nem tagadható meg,kivéve ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a 

területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni. 

(5) A temetkezési hellyel az rendelkezik, aki megváltotta.  

(6) A megváltási, használati időtartam leteltét követően a sírboltot,sírhelyet 2  éven belül nem 

váltják meg, a temetkezési szolgáltató jogosult azt kártérítési igény nélkül ismételten 

felhasználni.  

 

12.§  
(1) A temetőben lévő sírhelyek méretei: 

a) Felnőtt sírhely: Egyszemélyes Kétszemélyes 

 2.40 m hosszú 2.40 m hosszú 

 2.00 m mély 2.00 m mély 

 1.00 m széles 2.00 m széles 

 

b) Gyermek sírhely:  1.30 m hosszú 

 1.60 m mély 

 0.80 m széles 

c) Urnasírhely:                                 0,80 m hosszú 1,00 méter mély  0,60 méter széles 

 

 

(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, gyermeksírok esetében 30 cm-nek 

kell lennie.  

(3) A jogszabályokban foglalt feltételek megléte esetén felnőtt sírhelybe a rendelet 1. 

mellékletében foglalt pótdíj megfizetése ellenében rátemetés végezhető.  

(4) Felnőtt sírba összesen 1 koporsó és egy urna vagy 2 koporsó vagy 2 urna helyezhető el. 

(5) Felnőtt sírhelydíj befizetése mellett a felnőtt sírhely táblába 10 éven aluli gyermek is 

temethető.  

 

 

 

 

 

 

 



 13.§  

(1)A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek az üzemeltetőtől kell kérni. A temetési 

szándékot a megváltott temetési helyek igénybevételekor és mindenkor be kell jelenteni az 

üzemeltetőnek.  

(2)Ugyancsak be kell jelenteni bármely okból bekövetkező sírnyitási,temetési hely felbontási 

szándékot. Ilyen esetben be kell mutatni a temetési hely megváltását igazoló számlát,mellyel 

bizonyítani vagy valószínűsíteni lehet a rendelkezési jogosultságot. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

14. §  
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti a rendelet hatályba lépésével a Képviselő-testület -14/2006.(X01.) sz. 

önkormányzat rendelet, 13/2009.(VIII.17.) sz. önkormányzat rendelettel módosított- 25/2005. 

(X.21.) a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet. 

 

 

 

Kétpó, 2012. augusztus 

 

 

 

 Boldog István Finta Adrienn  

 polgármester     jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2012. augusztus 

 

 

 Finta Adrienn 

    jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Melléklet a …../2012. (……...)önkormányzati rendelethez” 

 

1. Sírhelyek  

 

a)egyszemélyes sírhely   2000 Ft 

b)kétszemélyes sírhely   2500 Ft 

c)egyes gyermeksírhely   2000 Ft 

d)rátemetés esetén    1000 Ft 

 

2. Urnás temetés esetén 

 

a)urnasírhely     1000 Ft 

 

 

3.Az újraváltási díj mindenkor megegyezik az újraváltás időpontjában érvényes megváltási 

díjjal. 

 

 

4. Temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által 

fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja 1720,-Ft/eset  

 

 

Fenti díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


