
Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testületének   9/2020. (X.29.)
önkormányzati rendelete 

a temető használatának szabályairól és a temető fenntartásáról

Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk  (1)  bekezdés  a.)  pontjában  meghatározott  jogalkotói  hatáskörében  a  temetőkről  és  a
temetkezésről  szóló 1999. évi  XLIII.  törvény 41.§ (3) bekezdésében   kapott  felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. §

(1) A  rendelet  célja  Nagyfüged  községben  az  elhunytak  emlékének  méltó  megőrzése,  a
halottak  nyughelye  előtti  tiszteletadás  biztosítása  a  lelkiismereti  meggyőződés,  a  hitéleti
tevékenységek és a vallási szokások tiszteletben tartásával.
(2)  A rendelet célja továbbá a köztemető fenntartásának, üzemeltetésének és használatának
szabályozása, tekintettel a helyi adottságokra

Értelmező rendelkezések

2. §
E rendelet alkalmazásában:
a. köztemető: Nagyfüged Község Önkormányzat tulajdonában lévő 141/2 hrsz. alatt 

nyilvántartott ingatlan, mint temető.
b. temető fenntartása: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, 

közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú 
zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása.

c. kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, üzemeltetését magában foglaló 
egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunytak emlékének megőrzésére irányuló 
önkormányzati tevékenységek összessége.

d. temetkezési szolgáltató: a temetkezési szolgáltatásokat együttesen vagy önállóan 
végző szolgáltató.

A rendelet hatálya

3. §

(1) A rendelet hatály kiterjed Nagyfüged Község közigazgatási területén a 141/2 hrsz. alatt
nyilvántartott ingatlanra, mint temetőre.



A temető fenntartása és működtetése

4. §

(1)  A  nagyfügedi  köztemető  létesítéséről,  fenntartásáról,  bővítéséről,  lezárásáról  és
megszüntetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat gondoskodik.
(2)  A  köztemető  fenntartásának  költségei  Nagyfüged  Községi  Önkormányzat
költségvetésében jelennek meg.
(3) A temető működéséhez kapcsolódó nyilvántartásokat az önkormányzat vezeti.

Temetkezési szolgáltatásokat végzők

5. §

(1) A szolgáltatásban közreműködő személyek kötelesek a temetés előtt időben megjelenni,
feladataikat ellátni. Kötelesek méltó magatartást tanúsítani, a kegyeleti igényeknek megfelelő
öltözetben munkát végezni.
(2)  Az  üzemeltető  a  temetkezési  szolgáltatók  között  hátrányos  megkülönböztetést  nem
alkalmaz.
(3) Az üzemeltető temetkezési szolgáltatást nem végez.

Temetés

6.§

(1)A felravatalozás a ravatalozó helyiségben történik.
(2)A sírásást

a.)az elhunyt hozzátartozói, vagy
b.)megrendelés  alapján  temetkezési  szolgáltató  dolgozói  ezen  rendeletben

meghatározott  méret  betartása  és  az  önkormányzat  kijelölt  dolgozójának
felügyelete mellett végzik.

(3)A  ravatalozó  helyiséget  legalább  egy  órával  a  temetés  előtt,  de  minden  esetben  a
ravatalozás megtörténte után ki kell nyitni és a gyászolók rendelkezésére kell bocsátani.
(4)A temetőben a halottakat a ravatalozásig – az elhunyt biológiai állapotától függetlenül –
hűtőkamrában kell elhelyezni.
(5)Az elhaltak szállításánál, ravatalozásánál, eltemetésénél a legnagyobb gonddal, kímélettel,
a kegyeleti szabályok szigorú betartásával kell eljárni.



Temetkezés szabályai, temetési helyek

7.§

(1)A köztemetőt sírhelytáblákra (parcellákra), a betűvel ellátott sírhelytáblát pedig sorokra, a
sorokat sírhelyekre kell felosztani.
(2)Az urnafülke elhelyezhető a temetőben erre a célra kialakított helyen, vagy sírhelyben.
(3)A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba
koporsós temetés csak sírboltokba, vagy sírhelybe rátemetéssel engedélyezhető.
(4)Az  elhunytat  –  ha  az  eltemettetőnek  nincs  a  temetőben  meglévő  temetési  hely  feletti
rendelkezési  joga – az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell
temetni.  Ettől  az  önkormányzat  indokolt  esetben  eltérhet.  Indokolt  eset  különösen  a
sorrendben következő temetési hely temetkezésre alkalmatlansága.
(5) A temető A betűjelű parcellájában a sírok megváltásából adódóan kialakult lehetőségeket
figyelembe véve kell elhelyezni a sírt. Ebben az esetben a sírok egymástól való távolsága a
7.§ (10) h.) pontjában rögzített távolságoktól eltérő lehet.
(6) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:

a.) egyes sírhelyek, urnasírhely,
b.) kettős sírhely,
c.) sírbolt,
d.) urnafülke

(7)A temetőbe mind az egyes,  mind a kettes sírhelyek esetében koporsós földbetemetés és
urnás földbetemetés lehetséges.
(8)Az  egyes  sírhelyre  összesen  egy  koporsó,  a  kettős  sírhelyre  összesen  kettő  koporsó
helyezhető el.
(9)A temetkezésre használt helyek az állampolgárok között forgalomképtelenek.
(10)A temetőben lévő sírhelyek méretei, a sírok és sírsorok távolsága:

a.) Egyes sírhely      2,10 méter hosszú, 2 méter mély és 0,90 méter széles
b.) Kettős sírhely      2,20 méter hosszú, 2 méter mély és 2,00 méter széles
c.) Gyermek sírhely  1,30 méter hosszú, 1,60 méter mély és 0,60 méter széles
d.) Sírbolt belső mérete

da.) két koporsóra 2,20 méter hosszú, 2,00 méter mély és 0,90 méter széles
db.) négy koporsóra 2,10 méter hosszú, 2,20 méter mély és 2,00 méter széles
dc.) hat koporsóra 2,20 méter hosszú, 2,50 méter mély és 2,00 méter széles

e.)Sírbolt felszíni mérte
ea.) két koporsóra 2,50 méter hosszú, 1,20 méter széles
eb.) négy koporsóra 2,50 méter hosszú, 2,20 méter széles
ec.) hat koporsóra 2,50 méter hosszú, 2,20 méter széles

f.) Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,60 méter
mélységbe kerüljön

g.)  Sírok,  sírbolt  egymástól  való  legkisebb  távolsága  0,60  méter,  gyermeksírok
esetén 0,40 méter

h.) A sírsorok egymástól való legkisebb távolsága legalább 1,50 méter 
e.) Sírhant magassága                          0,50 méter
g.) Urna sírhelybe temetése esetén az urnát a talaj szintjétől legalább 0,50 méter  

mélységbe kell elhelyezni.



(11) Az urnasírhelybe elhelyezhető urnák száma:
a.) egyes sírhelynél rátemetés esetén: kettő
b.) kettős sírhelynél rátemetés esetén: négy

(12) A sírgödröt kifalazni tilos.
(13) A sírok oldaltávolságai bebetonozhatók és járdaként használhatók.
(14) A síremlék alapjai rendezett terepszint fölé maximum 15 cm magasságra emelkedhetnek
ki. A sírok oldaltávolságai beépített járdaszegély magassága a földszinttel egyenlő, azonban a
terepviszonyoktól függően 5 cm-nél magasabb nem lehet.
(15) Sírboltot a temető tulajdonosának hozzájárulásával, külön jogszabályban meghatározott
esetben és módon lehet építeni. Annak helyét a tulajdonos jelöli ki.
(16) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető.
(17)  A  sírjel  nem  foglalhat  el  a  temetési  helynél  nagyobb  területet.  Létesítése  során  az
építésügyi jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.
(18)  A  síremlék  és  tartozékai,  valamint  az  emlékoszlop  tervét  /vázrajzát/  a  temető
üzemeltetőjének az elhelyezés előtt 15 nappal be kell mutatni abban az esetben is, ha ahhoz
nem szükséges  az  építési  hatóság  nyilatkozata.  Amennyiben  a  tervezet  nem  felel  meg  a
rendelet szabályainak, a tulajdonos 8 napon belül köteles az építtetőt tájékoztatni. A temetői
létesítmény elkészülte után a tulajdonosnak be kell mutatni.
(19) A sírhelyek kialakításánál az előírtakat be kell tartani.

Sírhelyek használati ideje

8.§

(1) A sírhelyek használati ideje:
a.) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától

számított 25 év,
b.) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25

év,
c.) urnasírhely esetén 25 év,
d.) urnafülke (kolumbárium) végegesen, vagy 10 év

(2) Amennyiben a kettős sírhely megváltásától számított 25 év alatt nem történik betemetés, a
sírhely további használati jogát csak újraváltással lehet biztosítani.
(3) Sírhelyet előre megváltani nem lehet, kivéve:

      a.) sírbolt létesítésénél,
            b.) kettős sírhelyet házastárs vagy élettárs halála esetén a túlélő házastárs vagy 

élettárs válthat.

Temetői díjak

9.§

(1) Az alábbi temetői díjak alkalmazandók:
a.) sírhelydíj,
b.) vállalkozónak a temetőben végzett munka során elhasznált energiáért,



c.) temetkezési szolgáltatóknak a ravatalozó használatáért.
(2) A díjak mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(3)  A díjakat a temetést, a  síremlék készítést,  illetve a ravatalozást  megelőző   nappal  kell
befizetni a fenntartó pénztárába, vagy kell átutalni a fenntartó számlájára.
(4)  A sírhely  díjat  az első megváltás  alkalmával  a  temettető vagy az  általa megbízott,  az
újraváltáskor a sír felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni.

Temetői munkák

10.§

(1) A temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi
és infrastrukturális  létesítmények,  valamint  közcélú zöldfelületek  karbantartásáról,  szükség
szerinti felújításáról és gondozásáról a fenntartó maga gondoskodik.
(2)  A  sírok  gondozását,  díszítését,  növénnyel  való  szépítését  a  hozzátartozók  a  szabad
belátásuk  szerint  végzik.  A  sírokra  olyan  növények  ültethetők,  amelyek  a  sír  körüli
közlekedést nem akadályozzák.
(3) Fákat, cserjéket  a temető területén csak a fenntartó ültethet és vághat ki.
(4)  A  temetőben  végzett  minden  munkát  –  kivéve  a  hozzátartozók  részéről  történő
sírgondozást,  a  temetési  hely  növénnyel  való  beültetését  és  díszítését  –  a  temető
üzemeltetőjének a munkálatok megkezdése előtt be kell jelenteni.
(5)  A  temetőben  munkáját  végző  vállalkozó  a  temető  területén  munkát  –  vasárnap  és
ünnepnapok kivételével – a temető nyitvatartási ideje alatt végezhet.
(6)  Október 15. napjától  november 2.  napjáig a Mindenszentekre  való felkészülés  miatt  a
temetőben mindennemű munkát végezni – a sírok rendbetétele és a takarításon kívül – tilos!
(7) A síremlék felállításához szükséges anyagot legfeljebb 48 órával a munka végzése előtt
lehet a helyszínre szállítani.
(8) A munkálatok során keletkező szemetet a sírhelyek között, illetve a temető kerítésénél
tárolni tilos!
(9)  A temetőben munkáját  végző vállalkozók (kőfaragó,  kőműves,  temetkezési  szolgáltató
stb.) tevékenységük során az e rendeletben foglaltakat  kötelesek betartani.  Tevékenységük
gyakorlása  során  a  temető  látogatóinak  kegyeleti  érzéseit  nem  sérthetik,  a  szomszédos
sírokban, a temető létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem
zavarhatják.
(10) A síremlékek, sírkeretek és sírboltok készítése esetén anyag, sablontárolás, betonkeverés
csak az üzemeltető által kijelölt helyen végezhető. A munka befejezése után 3 napon belül az
építtető köteles az eredeti  állapotot helyreállítani,  az építkezés során keletkezett hulladékot
elszállítani.
(11) Síremlék, fejfa karbantartásáról, helyreállításáról saját költségére a létesítő, illetve annak
jogutódja köteles gondoskodni.
(12) A temetőben elhelyezett tárgyak, sírok, síremlékek megrongálásáért a temető fenntartója
felelősséget nem vállal.



Temetőlátogatás

11.§

(1)A temető nyitvatartási ideje:
a.) március 15. és október 31. között 07:00 órától 20:00 óráig
b.) november 2. és március 14. között 08:00 órától 17:00 óráig
c.) A b.) pontban szereplő időszakon belül az ott szereplő nyitvatartási időtől 

eltérően  november  1.,  valamint  az  azt  követő  szombat  és  vasárnap
07:00 órától 21:00 óráig.
(2) A temetőben tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeletérzést sérti vagy sértheti és a
látogatókat megbotránkoztatja.
(3) A temető területén tüzet rakni és szemetet égetni tilos!
(4) A temető területén csak a sírhelyek,  síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak,  koszorúk,
virágok, cserepes növények helyezhetők el.
(5) A temető épületeinek, azok tartozékainak, a sírok megrongálása, beszennyezése tilos. A
hulladékot a bejárat mellett található gyűjtőkonténerbe kell elhelyezni. Az összegyűlt szemét
rendszeres elszállításáról az üzemeltető gondoskodik.
(6)  A  temetőben  csak  a  halottak  szállítását  és  a  síremlékek  szállítását  végző  járművek
közlekedhetnek.
(7) A temetőben 12 éven aluli gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak.
(8) Kutyákat – a vakvezető és a mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – és egyéb
állatokat a temető területére bevinni, beengedni tilos.

Köztemetés

12.§

(1)  Az elhunyt  személy közköltségen történő eltemettetéséről  az önkormányzat  a szociális
igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  törvényben  meghatározott  feltételek  szerint
gondoskodik.
(2)  A köztemetés  – a  végtisztesség legmagasabb szintű biztosítása  mellett  – a  legolcsóbb
kellékek, eszközök felhasználásával a következő szolgáltatásokat foglalja magában:

a.)hamvasztás esetén:
aa.) hűtés,
ab.) szállítás,
ac.) hamvasztókoporsó,
ad.) hamvasztás,
ae.) urna,
af.) felirat,
ag.) kellékek,
ah.) sírásás,
ai.) ravatalozás a sírnál



b.)koporsós temetés esetén:
ba.) hűtés,
bb.) szállítás,
bc.) koporsó,
bd.) felirat vagy fejfa,
be.) kellékek,
bf.) sírásás,
bg.) ravatalozás a sírnál.

(3)  A  köztemetésre  való  jogosultság  feltételeit  és  eljárási  rendjét  Nagyfüged  Község
Önkormányzat képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelete tartalmazza.

Ügyintézés, nyilvántartások vezetése

13.§

(1)  Temetkezéssel,  a  temetőben  végzett  jelen  rendelet  szerint  bejelentésre  kötelezett
munkákkal,  észrevétellel,  javaslattal,  panasszal  kapcsolatos  ügyintézés  az  önkormányzat
épületében ügyfélfogadási időben történik.
(2) A temető üzemeltetője a külön jogszabályban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni.

Záró rendelkezések

14.§

E  rendelet  a  kihirdetését  követő  napon  lép  hatályba,  egyúttal  hatályát  veszti  Nagyfüged
Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 8/2015. (V.28.) számú rendelete.

Nagyfüged, 2020. október 28.

Juhász Jánosné                                                           Dr. Horváth Csilla
                 polgármester                                                                       aljegyző

Záradék:
A rendelt kihirdetve: 2020. október 29.

Dr. Horváth Csilla
          aljegyző



1. számú melléklet

9/2020. (X.29.) önkormányzati rendeletéhez
a temető használatának szabályairól és a temető fenntartásáról

I.

A temetési helyek megváltásának és újraváltásának díjai:

Véglegesen

  Urnafülke (kolumbárium)                                            60.000.- Ft + Áfa

25 évre

1. Egyes sírhely, urnasírhely                                 15.000.- Ft + Áfa
2. Kettős sírhely, urnasírhely                                 25.0000.- Ft + Áfa
3. Sírbolt

a.)kétszemélyes (két koporsós)                      25.000.- Ft + Áfa
b.)négyszemélyes (négy koporsós)                50.000.- Ft + Áfa  
c.)hatszemélyes (hat koporsós)                      75.000.- Ft + Áfa    

     10 évre

Urnafülke (kolumbárium)                                            40.000.- Ft + Áfa
második megváltás                                                       30.000.- Ft + Áfa
harmadik megváltás                                                     20.000.- Ft + Áfa

II.

A temetőben fenntartási hozzájárulás

1. Ravatalozó használati díj (temetkezési szolgáltatók részére) 5.000.- Ft + Áfa/alkalom

1. Vállalkozásszerűen munkát végző temető fenntartási hozzájárulás 5.000.- Ft + 
Áfa/alkalom




