Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2000. (IV.20.) KT. rendelete
a temetőről és a temetkezésről
Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés
közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítésére, valamint a temető és
temetkezési kultúra fejlesztése érdekében megalkotta és elfogadta 1999. április 13-i
ülésnapján az 1999. évi XLIII. Törvényt a temetőről és a temetkezésről.
Ezzel egyidejűleg kötelezte az önkormányzatokat e tárgyú rendeletük megalkotására és
elfogadására.
Ezen rendelet kiterjed Kunsziget község közigazgatási területén, önkormányzati tulajdonban
lévő temetőre, mely természetben Kunsziget, Fő utcában, a 82. helyrajzi számon található.
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Alapelvek
-

-

A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás
joga mindenkit megillet az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti
meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-nemzetiségi
hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül.
A végső nyughely megválasztásában és a temetés lebonyolításában az abban
közreműködők és az eltemettetők, az elhunyt életében tett rendelkezésére figyelemmel
kötelesek együttműködni.
A temetés módja lehet világi és egyházi. A világi temetés szertartásrendjét az
eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti
tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.
II. fejezet
A TEMETŐ
Általános szabályok
1. §

(1) Köztemető fenntartója a települési önkormányzat.
(2) A temetőtulajdonosok feladata a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek,
zöldterületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítése, illetőleg kialakítása.
(3) A temető tulajdonosának feladata a temető kegyeleti méltóságának megőrzése.

(4) A temető tulajdonosa – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – köteles a
temető fenntartásáról, továbbá üzemeltetéséről gondoskodni. E feladatait saját maga, illetve –
szerződés alapján – gazdálkodó szervezet útján is elláthatja.
2. §
(1) Kunsziget község köztemetőjében a temető fenntartását, üzemeltetését a települési
önkormányzat képviselő-testülete látja el a kialakult gyakorlatnak megfelelően.
(2) A temetőt érintő jelentős változásokban kikéri a lakosság és az egyházközség véleményét.
(3) A jegyző hatósági jogkörben
a) felhívja a figyelmet a jogszabályokban foglalt rendelkezések betartására.
b) szabálysértési eljárást folytathat.
III. fejezet
Temetési hely
3. §
(1) A temetőt – nagyságától függően – sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig
sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki.
(2) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek
nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a
helyszínen is fel kell tüntetni.
(3) A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni. A sírhelytáblát a tereprendezés,
ültetvényezés, fásítás, valamint a sírhelytáblát határoló út megépítése előtt nem lehet
használatba venni.
4. §
(1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. Az
egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás mellettikoporsó
befogadására alkalmas sírgödör.
(2) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja.
5. §
(1) A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre
kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt az üzemeltető
hozzájárulásával természetesen – a talajban lebomló – anyaggal burkolni lehet.
- A temetési helyek méretei:
a) felnőtt egyes sír:
hossza:
szélessége:
mélysége:
b) felnőtt kettős ír:

hossza:
szélessége:
mélysége:

2,10 m
0,90 m
1,60 – 2,50 m
2,10 m
1,80 m
1,60 – 2,50 m

c) 10 éven aluli gyermeksír: hossza:
szélessége:
mélysége:

1,30 m
0,60 m
1,60 – 2,50 m

d) urnasír

0,80 m
0,60 m
1,00 m

hossza:
szélessége:
mélysége:

6. §
-

Temetési helyek egymástól való távolsága
a) a sorok oldaltávolsága:
0,60 m
b) gyermeksírok oldaltávolsága:
0,30 – 0,60 m
c) a sorok közötti távolság:
0,60 – 0,80 m

-

A sírdomb magassága: 0,30 m lehet.
A sírdomb felhantolása nem kötelező.
IV. fejezet
Sírhely megváltás
7. §

-

A sírhelyet bárki, életében is megválthatja.
A sírhelymegváltás díja: 1120 Ft/sírhely.
V. fejezet
Temető létesítése, lezárása, megszüntetése,
újra-használatbavétele
8. §

(1) A temető létesítése során a temetőtulajdonos
a) utat,
b) ravatalozót,
c) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt,
d) boncolóhelyiség-csoportot,
e) a temető bekerítését vagy élősövénnyel való lehatárolását
f) vízvételi lehetőséget, illemhelyet
g) a temető területének – rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő – parkosítását, az
utak sorfásítását,
h) hulladéktárolót
a kormányrendeletben meghatározottak szerint köteles biztosítani.
(2) Ha a temető, temetőrész, sírtábla, temetési hely betelt, azt a temető fenntartója jogosult
lezárni, és ott a további temetkezést megtiltani.

(3) Lezárt temetkezési hely kiüríthető, ha a lezárástól, illetőleg az utolsó temetkezéstől
számított használati ideje letelt. A temetkezési helyre rátemetett maradványok, valamint az
elhelyezett urna az eredeti használati időt nem hosszabbítja meg.
VI. fejezet
A temető fenntartása
9. §
(1) A temetőfenntartó feladata a temető rendeltetésszerű használatához szükséges
építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú
zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása.
(2) A temető területén belüli közcélú zöldfelületek és utak területe újabb temetési helyek
létesítésével nem csökkenthető.
VII. fejezet
A temető üzemeltetése
10. §
(1) Az üzemeltető (önkormányzat)
a) meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási
tevékenységek ellátásának temetői rendjét, a temetést végző vállalkozók között nem tesz
különbséget,
b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit,
c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt,
d) biztosítja az elhunyt ravatalozását a kápolnába, valamint a ravatalozóba, a kápolna
használatáért éves bérleti díjat fizet a kápolna tulajdonosának, illetve örökösének,
e) az elhunyt azonosítását az eltemettető végzi,
f) megőrzi a nyilvántartó könyveket,
g) tájékoztatja a temetőlátogatókat,
h) kijelöli a temetési helyeket,
i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosság
mentesítését és a hóeltakarítást
j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot,
k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról,
l) összehangolja a temetéseket,
m) gondoskodik az ügyfélfogadásról.
(2) A temetőben a kegyeleti jogok gyakorlása céljából az üzemeltető
a) nyilvántartókönyvet
b) sírboltkönyvet
vezet, melyet a Polgármesteri Hivatalban helyez el, hozzáférését biztosítja az elhunyt
hozzátartozója számára.

(3) A nyilvántartókönyv a következő adatokat tartalmazza: folyószám, a temetés
(urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja, az elhalt neve, leánykori neve,
születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének címe, foglalkozása, az elhalálozás
időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető neve,
lakcíme és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.
VIII. fejezet
A temetés
11. §
(1) Az eltemetés módja szerint hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik, egyházi
vagy világi szertartás szerint.
(2) Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó,
amennyiben ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet.
(3) Az elhunyt életében tett rendelkezése 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.
(4) Ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az eltemetés módja tekintetében
nincs megegyezés, a temetés csak hamvasztás nélkül történhet.
(5) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
a) aki a temetést szerződésben vállalta,
b) akit arra az elhunyt kötelez,
c) végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa,
d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§. b) pontja a törvényes öröklés rendje
szerint.
(6) Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy kötelezettségét
nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat –
jogszabályban meghatározott határidőn belül – gondoskodik.
12. §
(1) Az elhunytat temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen kell
eltemetni. Hamvasztásos temetés esetén a hamvak urnában helyezhetők el, illetőleg – a
kormányrendeletben előírt feltételek szerint – szétszórhatók.
(2) A hamvakat tartalmazó urnát az eltemetésre köteles személynek – kérésére – ki kell adni.
(3) A temetési hely felett – a nemzeti sírkertbe tartozó temetési hely kivételével – az
rendelkezik, aki megváltotta.
(4) A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének
meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.
(5) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a
törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.

13. §
(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama
a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsó rátemetés napjától számított 25 év
b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év.
14. §
(1) A temetőben vagy temetkezési emlékhelyen kívül az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) területileg illetékes városi intézetének
engedélyével lehet.
(2) Halott csak külön jogszabályban előírt orvosi vizsgálat és az erről szóló halottvizsgálati
bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A halottvizsgálati bizonyítványt a
temetés előtt kell az üzemeltető részére átadni. Az elhunyt elhamvasztásához a
halottvizsgálati bizonyítványra minden esetben fel kell jegyezni az elhamvaszthatóságot. A
halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről a temető tulajdonosa
gondoskodik.
(3) Ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági eljárás indult (rendkívüli halál), az
elhunyt eltemetéséhez, illetve elhamvasztásához a halottvizsgálati bizonyítvány mellett az
eljáró hatóság engedélye is szükséges.
IX. fejezet
Síremlékek
15. §
(1) A síremlékeket szilárd alapra kell elhelyezni.
(2) Szegélykő, síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.
(3) E rendelet hatályba lépése után felállított vagy áthelyezett síremlék – a balesetveszély
elkerülése érdekében – legfeljebb 1,5 m magas lehet a talapzattal együtt.
(4) A felállítandó síremlék tervét (vázrajzát) az önkormányzat az önkormányzatnak be kell
mutatni.
(5) Ülőhely, pad az önkormányzat által kijelölt helyen elhelyezhető.
(6) Sírok fölé emelt síremlékek és fejfák karbantartásáról, helyreállításáról saját költségén a
létesítő, örököse, hozzátartozói kötelesek gondoskodni.
(7) Erősen megrongált, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető síremlékek
helyreállítására az önkormányzat a létesítőt (örökösét, hozzátartozóját) köteles felhívni.
Amennyiben a síremlék állítója ismeretlen, a felhívást a temető kapuján 90 napra ki kell
függeszteni. Ha felhívásra a síremléket nem állítják helyre, a jegyző elrendelheti a síremlék
veszélyességének megszüntetését, illetve helyreállítását, vagy eltávolítását. A helyreállítással
kapcsolatos költségeket a létesítővel (hozzátartozóval) szemben az általános eljárási
szabályok szerint kell érvényesíteni.
(8) Régi sírkövek kegyeletből és kultúrtörténeti érték miatt a kerítés mentén felállítandók.

16. §
(1) Elhamvasztott elhunytak hamvait a temető területén sírba, urnasírba lehet helyezni.
(2) Urnasírhely az elhamvasztottak hamvait tartalmazó urnák elhelyezésére szolgáló temetési
hely. Egy urnasírba legfeljebb 4 urna temethető. Arra nézve, hogy az urnasírba kik
temetkezhetnek, a használati jogot megszerzett rendelkezései az irányadók. Ennek hiányában
a betemetésről a házastárs, illetve örökösök döntenek.
(3) Urnasírhely céljára az önkormányzat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
véleményének kikérésével külön temetőrészt is kijelölhet.
(4) Az elhaltakat a bejelentés időpontja szerint, a sorrendben következő sírhelybe (urnasírba)
kell temetni. Ez alól az előre megváltott sírhelybe (urnasírba) történő temetés képez kivételt.
X. fejezet
Rendfenntartás
17. §
(1) A temetőben a járműforgalom tilos. A tilalom a temetési szolgáltatást ellátó járművekre
nem vonatkozik. Indokolt esetben – pl. síremlék szállítása – az önkormányzat megengedheti a
jármű behajtását.
(2) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.
(3) Kutyával, más állattal a temető területére bemenni nem szabad.
(4) A temető területére csak síremlék építéséhez szükséges anyagok vihetők be. A felállítandó
síremlék vázrajzát, a síremlékkel kapcsolatos változást az önkormányzatnak előzetesen be kell
mutatni. Az építőanyagot úgy kell tárolni, hogy az utak forgalmát ne zavarja és a szomszédos
sírokat ne rongálja.
(5) A temető rendje és tisztasága érdekében a feleslegessé vált sírkőmaradványokat a sír
létesítője (örököse) a lebontást követő 30 napon belül köteles a temető területéről elszállítani.
(6) Ha a sírkőmaradványok elszállítása 30 napon belül nem történik meg, az önkormányzat a
sír létesítőjének (örökösének) költségére köteles elszállítani és fél évig a felelős őrzés
szabályai szerint megőrizni. Fél év elteltével a sírkőmaradványt az önkormányzat
értékesítheti.
18. §
(1) Az önkormányzat a megváltott sírhelyek használati idejének lejártát köteles megállapítani.
(2) A sírhellyel rendelkezni jogosultak – a lejáratot követő 6 hónapon belül – a sírhely
használati idejét meghosszabbíthatják.
(3) A sírhelyen lévő síremlékkel annak létesítője (örököse) jogosult rendelkezni. Az
önkormányzat akkor értékesítheti a síremléket, ha azt a síremlék létesítője (örököse) a sírhely
használati idejének lejártát követő 6 hónapon belül nem távolította el, vagy ezen időn belül
nyilatkozott, hogy arra nem tart igényt.

XI. fejezet
Vegyes rendelkezések
19. §
(1)1 Amennyiben a cselekmény – jelen rendeletben szabályozott, tiltott magatartás –
súlyosabb büntető-rendelkezés alá nem esik, szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal súlytható az, aki:
a) temetési tennivalókat illetéktelenül végzi,
b) a temetőnek ki nem jelölt területén halottakat eltemet,
c) sírt, koporsót, urnát az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélye
nélkül felnyit,
d) a temetőben engedély nélkül járműbel közlekedik, a temetőbe kutyát vagy más állatot
bevisz,
e) olyan magatartást tanúsít, ami sérti a közösség kegyeleti érzéseit,
f) a temetőgondozó vagy önkormányzat felhívásának nem tesz eleget.
(2) A szabálysértési eljárás lefolytatása a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének hatáskörébe
tartozik.
20. §
(1) E rendelet 2000. május 1-jén lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőről és temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. tv. és a végrehajtására kiadott 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet előírásait kell
alkalmazni.
Kunsziget, 2000. április 19.
Lendvai Ivánné
polgármester

dr. Busáné dr. Fejérvári Andrea
jegyző
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jegyző
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