Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete
a temetők használatának helyi szabályairól
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, a temetőkről és a
temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 40. §-ában és a 41. §
(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörben
eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§ (1) A rendelet hatálya Seregélyes Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban:
önkormányzat) tulajdonában lévő temetőkre terjed ki.
(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő működő és lezárt temetőket az 1. melléklet
tartalmazza.
2. A temető fenntartása és üzemeltetése
2.§ (1) A temető üzemeltetését Seregélyes Nagyközség Önkormányzata, a polgármester
irányításával a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) és temetőgondnok útján látja
el.
(2) A polgármester, az önkormányzat karbantartó csoportja útján:
a) elvégzi az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást,
b) ellátja a kertészeti munkákat, parkgondozási és gyommentesítési feladatokat,
c) gondoskodik a hulladékgyűjtőkben összegyűlt hulladék elszállításáról,
d) biztosítja a temetkezési szolgáltatás, a szociális temetés és a temetőben végzett egyéb
vállalkozási tevékenységek temetői rend szerinti ellátásának lehetőségét,
e) a hivatallal együttműködve gondoskodik a temető rendjének betartásáról és
betartatásáról, eltávolítja a kegyeletsértő tárgyakat.
(3) A hivatal:
a) gondoskodik az ügyfélfogadásról,
b) tájékoztatást nyújt a temetőlátogatóknak,
c) beszedi a sírhelymegváltási és igénybevételi díjakat,
d) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket,
e) figyelemmel kíséri a sírhelyeket megváltási idejének lejáratát, arról tájékoztatja a
sírhely megváltóját,
f) lejárt idejű, megváltatlan sírhelyek újbóli hasznosítására intézkedést tesz,
g) ellenőrzi a temetési helyek elhelyezésére, méretezésére, használatára vonatkozó
előírások betartását,
h) gondoskodik a temető rendjének betartatásáról.
(4) A temetőgondnok:
a) kijelöli, és helyszínen kitűzi a temetési helyeket,

b) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását,
c) biztosítja a ravatalozó, a tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú
létesítményei (infrastruktúra) karbantartását és működteti azokat,
d) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak és az eltemetésükhöz szükséges
kellékek átvételéről, valamint biztosítja a temető nyitását, zárását,
e) a hivatallal együttműködve összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a
ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket,
szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes
lefolytatását,
3. A temetési helyek, a sírjelek kialakításának és fenntartásának szabályai
3.§ (1) A sírhelytáblákat a magyar ABC, ékezet nélküli nagy betűjével,
a) koporsós temetés esetén, a sorokat római számmal, a sírhelyeket arab számmal,
b) urnasírbolt esetén az urnasírbolt építményt római számmal, az egyes urnasírboltokat
arab számmal
kell jelölni.
(2) A temetőben alkalmazott temetési helyek a következők:
a) egyes sírhely,
b) kettős sírhely,
c) sírbolt,
d) urnafülke,
e) urnasírhely.
(3) A temetési helyek szélességi, hosszúsági mérete és az egymástól való távolsága a
következő:
a) Sírhelyek egymás közötti távolsága: 1,0m
b) Sorok közötti távolság: 1,0m
c) egyes sírhely (szélesség x hosszúság) 1,0m x 2,1m
d) kettes sírhely (szélesség x hosszúság) 2,1m x 2,1m
e) kétszemélyes sírbolt (szélesség x hosszúság) 2,8m x 2,8m
f) négyszemélyes sírbolt (szélesség x hosszúság) 3,4m x 2,8m
g) hatszemélyes sírbolt (szélesség x hosszúság) 3,4m x 2,8m
h) urnafülke mérete (szélesség x hosszúság x mélység): 30cm x 30cm x 30cm
i) urnasírhely (szélesség x hosszúság) 60cm x 60cm
(4) A sírgödröt, a sírhely jellegétől függően, olyan méretűre kell kiásni, hogy a koporsó abban
elhelyezhető legyen. Mélységének a talaj és egyéb viszonyoktól függően 160-250cm között
kell lennie. Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó aljzatának legalább 160cm
mélységbe kell kerülnie.
(5) A földfelszín alatti sírboltot úgy kell kialakítani, hogy a sírbolt mélysége legalább 190cm,
legyen. A sírbolt alját és oldalait vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelően ki kell

képezni, a fedőlapot a teherbírásnak megfelelően kell készíteni oly módon, hogy a sírhely
légmentesen záródjék.
(6) A temetési helyeket a parcellaosztási terv és a hivatal által vezetett nyilvántartás
tartalmazza, mely kiterjed egyrészt a tervezett soron következő temetési helyekre, másrészt a
lejárt megváltási idejű és temetési hely fölött rendelkezni jogosult által meg nem hosszabbított
temetési helyekre.
(7) Az elhaltakat az elhalálozás idejének sorrendje szerint következő sírokba kell temetni,
kivéve:
a) a rátemetéseket,
b) kettős sírhely üres helyébe történő temetéseket,
c) sírbolt üres helyébe történő temetéseket,
d) a betemetett temetőrész speciális szabályai hatálya alá tartozó temetéseket.
4.§ (1) Temetési helyet meg lehet váltani előre, a megváltás időpontjában a parcellaosztási
terv szerinti soron következő helyre.
(2) Az előre megváltott, még be nem temetett sírhelyeket, az azzal rendelkezni jogosult
köteles gondozni, gyomtól megtisztítani, valamint a sírhely határpontjait a helyszínen
feltüntetni és annak megóvásáról gondoskodni.
(3) Az előre megváltott sírhellyel rendelkezni jogosult köteles nyilatkozni a (4) – (6)
bekezdésben foglaltak megismeréséről és tudomásul vételéről.
(4) Amennyiben a (2) bekezdésben foglaltak nem teljesülnek, a polgármester, 8 napos
határidő kitűzésével felhívja a sírhellyel rendelkezni jogosultat a kötelezettségeinek
teljesítésére.
(5) A határidő eredménytelen lejártát követő munkanaptól a sírhellyel az önkormányzat
rendelkezik, melynek bekövetkeztéről a polgármester, írásban értesíti a sírhellyel rendelkezni
jogosultat.
(6) Az (5) bekezdés szerint visszavett sírhely még hátralevő időarányos használati díját a
visszavételt követő munkanapon a korábbi rendelkezésre jogosultnak vissza kell fizetni,
melyről a polgármester a hivatal útján gondoskodik.
5.§ (1) 1
(2) A sírhelyeken sírdomb felhantolása nem kötelező, de létesítés esetén a sírdomb
magassága legfeljebb 30cm lehet.
6.§ (1) A koporsós sírhelybe legfeljebb 4 urna helyezhető el.
(2) Egy urnafülkébe legfeljebb két, egy urnasírba pedig legfeljebb négy urna helyezhető el.
(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.
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Hatályon kívül h.: 1/2014.(II.10.) önk. rendelet

7.§ (1) A sírok fölé épített szegélykő, síremlék, sírbolt és sírjel nem terjedhet túl a megváltott

temetési hely területén.
(2) A temetési helyen 1 méternél magasabbra növő évelő növény nem ültethető. Az 1
méternél magasabbra növő évelő növényeket az üzemeltető eltávolíthatja.
(3) Síremlék, sírjel felállítást a temető üzemeltetőjének előre be kell jelenteni, e
kötelezettségről a sírhely megváltóját, a megváltással egyidőben tájékoztatni kell.
(4) A sírok fölé emelt síremlékek, sírjelek karbantartása, helyreállítása, felújítása a temetési
hely felett rendelkezni jogosult kötelezettsége, melynek teljesítésére a polgármester megfelelő határidő tűzésével - felszólíthatja. Amennyiben a biztonságos használatot
veszélyeztető állapot a felhívásban meghatározott határidő után is fennáll, áll fenn, úgy az a
polgármester megszüntetheti.
(5) A temetők tisztasága és rendje érdekében sír áthelyezése, új síremlék állítása miatt - vagy
más módon - feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok elszállításáról a temetési hely feletti
rendelkezési jog jogosultja köteles intézkedni.
(6) A lejárt és újra nem váltott, vagy újra nem váltható síron lévő síremlékről az üzemeltető az
újraváltásra meghirdetett, határidő leteltét követően köteles a sírhely felett korábban
rendelkezésre jogosultat - vagy a nyilvántartásban fellelhető utolsó betemetés megrendelőjét írásban figyelmeztetni a síremlék bontására és elszállításával kapcsolatos kötelezettségére. Ha
az üzemeltető fenti írásbeli figyelmeztetése ellenére a kötelezett a sírhely lejártát követő egy
éven belül sem tett eleget kötelezettségének, a síremlék lebontható.
4. Díszsírhelyek
8.§ (1) A díszsírhely olyan sírhely, amelybe azon elhunytak temethetők, akik életük során a
haza, a település, a közélet javára végeztek kiemelkedő tevékenységet.
(2) A díszsírhely adományozásáról a képviselő-testület dönt.
(3) A díszsírhelyek használati ideje a temető fennállásig tart és használatuk díjtalan.
(4) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása mellett – az elhunyt
özvegye vagy élettársa is elhelyezhető.
(5) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az
önkormányzat gondoskodik.
(6) A képviselő-testület, a díszsírhelyek részére 506/2 hrsz.-ú köztemető, I parcelláját jelöli
ki.
5. Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama és díja
9.§ (1) A temetési helyek megváltási ideje:
a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés esetén 25 év
b) sírbolt esetén 60 év,
c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év,
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejárata előtt 6 hónappal az üzemeltető köteles
írásban (ajánlott levél) tájékoztatni a rendelkezésre jogosultat a lejárat időpontjáról, az
újraváltás lehetőségéről - vagy annak hiányában az elutasítás indokáról - és díjáról.

(3) Ha a használati idő leteltét követően sírboltot 5 éven belül, egyéb temetési helyet 3 éven
belül nem váltanak meg, az üzemeltető ismételten felhasználhatja a temetési helyet.
10.§ (1) A temetési helyek megváltási díja általános forgalmi adó nélkül:
a) egyes sírhely: 6.000,-Ft
b) kettes sírhely: 10.000,-Ft
c) két férőhelyes sírbolt: 20.000,-Ft
d) négy férőhelyes sírbolt: 30.000,-Ft
e) hat férőhelyes sírbolt: 40.000,-Ft
f) urnafülke: 3.000,-Ft
g) urnasírhely: 6.000,-Ft
(2) Koporsós rátemetés, vagy kettes sírhely második sírhelyébe történő koporsós temetés, vagy 25
éven belül lejáró földalatti sírboltba történő koporsós temetés esetén, a sír használati idejét 25 évre kell
meghosszabbítani, és a megváltási díj arányos részét kell megfizetni.
(3) Meglévő sírhelybe urnás temetés végezhető e rendelet szerint elhelyezhető urnaszámra tekintettel
a temetési hely megváltási díjának megfizetése nélkül, kivéve, ha a temetési hely megváltási ideje egy
éven belül lejár. A megváltási díj lejártát követően a temetési hely típusa és megváltási ideje szerinti
díj fizetendő.
(4) Meglévő temetési hely annak lejártát megelőzően újra megváltott temetési hely esetén a temetési
hely típusa és megváltási ideje szerinti díj arányos része fizetendő.
(5) A megváltási díjat egész évre kell kerekíteni.
(6) Amennyiben a sírhelyet kiürítik, a temetési hely megváltója a nem használt időre, az időarányos díj
visszatérítésére nem jogosult.

6. A temető használatának és igénybevételének, a temetőben végzett szolgáltatások,
valamint a kegyeletgyakorlás rendjének általános szabályai
11.§ (1) A temetőben az elhunytak felekezetekhez való tartozására vagy egyéb
megkülönböztetésre tekintet nélkül eltemethetők. Polgári és egyházi szertartással történő
temetés, búcsúztatás egyaránt lefolytatható.
(2) A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az
etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti
érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól.
(3) Minden látogató kötelessége a temetőnek és a környezetének védelme, rendjének,
tisztaságának megőrzése.
(4) A temetőt bárki látogathatja, de 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett
tartózkodhat a temetőben.
(5) A temető területére állatot bevinni - vakvezető kutya kivételével - tilos.
(6) A temetőbe gépjárművel behajtani tilos, a következő kivételekkel:
a) mozgásában korlátozott személyt szállító hozzátartozó,
b) síremlék készítésével, bontásával megbízott vállalkozó,
c) az üzemeltető, a temető fenntartással és üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenysége
esetén,

d) a temetkezési szolgáltató szolgáltatásával kapcsolatos tevékenysége esetén.
(7) A sírhelyeken és a sírboltokon, azok díszítésére - a kegyeleti jelleget nem sértő - csak az
arra szolgáló tárgyak, növények helyezhetők el. A sírok nem keríthetők be, köréjük építmény
nem vonható. A sírok közötti utakra, azok karbantartása érdekében növény nem ültethető. A
temető rendjét zavaró tárgyakat az üzemeltető jogosult eltávolítani.
(8) A temetőben lévő vízvételi helyről csak a sírhelyek gondozása céljából lehet vizet
vételezni.
(9) Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél fokozott körültekintéssel kell eljárni, ügyelve arra,
hogy tűz ne keletkezzen. A kegyeleti célból meggyújtott mécsesek csak abban az esetben
hagyhatók őrizetlenül, ha tűzokozás szempontjából veszélytelen mécsestartóban történik
égetésük.
(10) A temetőbe állatot bevinni – a vakvezető kutya kivételével - nem lehet.
(11) A temetőlátogató kötelessége a temető területének, az ingó és ingatlan létesítmények,
tárgyak rendeltetésszerű használata, állaguk megóvása, tartózkodás bármiféle károkozástól,
rongálástól.
(12) Tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldterületek, zöldfelület egyéb
elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő megrongálása,
pusztítása, károsítása vagy olyan szakszerűtlen kezelése, amely értékük csökkenésével jár.
(13) A temető területén a látogatók nem végezhetnek olyan tevékenységet, amely egészségre
ártalmas, szennyeződést, bűzt, egyéb környezeti kárt okoz, mások kegyeleti jog gyakorlását
akadályozza, korlátozza.
(14) A temetési helyet az a felett rendelkezni jogosult köteles rendszeresen gondozni,
gyomtalanítani.
12.§ (1) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók, illetőleg az egyéb vállalkozók között
hátrányos megkülönböztetést nem alkalmaz, azonos feltételeket biztosít számukra.
(2) A temetőben végzendő munkálatok nem zavarhatják meg a temetések rendjét, a
munkálatokat a temetés idejére fel kell függeszteni.
(3) A vállalkozók a munkálatok befejezését követően kötelesek a törmeléket, szemetet
elszállítani és a sír környezetét rendezetten, tisztán hátrahagyni.
7. A hulladék gyűjtésének, kezelésének szabályai
13.§ (1) A sírhelyek gondozásával kapcsolatban keletkező szemetet a temetési helyek között
tárolni tilos, azt kizárólag a kijelölt hulladékgyűjtőkben szabad elhelyezni.
(2) A temetőben tüzet rakni, szemetet égetni – az üzemeltető által, a sírhelyektől távoli helyen
elkülönítetten összegyűjtött és kiszárított faágak és levelek elégetése kivételével- tilos.
(3) A feleslegessé vált sírkőmaradványok elszállításáról és építési-felújítási, bontási munkával
kapcsolatos hulladék elszállításáról a sírhely felett rendelkezésre jogosult köteles a temető
területéről elszállítani a munkálatokat követő 10 napon belül. a határidő elmulasztása esetén
az üzemeltető a temetési hely felett rendelkezni jogosult költségére elszállíthatja
8. Záró rendelkezések
14.§ (1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendeletben meghatározottakat, a rendelet
cselekményekre kell alkalmazni.

hatálybalépését

követően indult

(3) Hatályát veszti a temetők használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól
szóló 7/2000. (III.31.) önkormányzati rendelet.

Horváth Sándor
polgármester

Horváth Károly
jegyző

A rendeletet kihirdettem.
Seregélyes, 2013. december 11.
Horváth Károly
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