
6/2002. (VII.19.) Önk. rendelet 
 

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 
 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, figyelemmel a 
1999. XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja. 

 
 

1. § 
 
A rendelet célja, hogy - A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a 
törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. számú rendelet alapján - szabályozza 
és biztosítsa a temetők rendjét, a temetkezési tevékenységet, a helyi viszonyoknak 
megfelelően. 
 

Általános rendelkezések 
2. § 

 
(1) A  rendelet  hatálya kiterjed  Tolmács  232  és 243 helyrajzi szám alatt lévő  - a Tolmács 

Községi Önkormányzat tulajdonát képező köztemetőre és a köztemetőben lévő 
ravatalozóra 

 
(2)   A temetőben a temetés hagyományos módon koporsóban, sírboltban (kriptában), vagy 

hamvasztás esetén urnába helyezett hamvak eltemetése útján lehet. 
 
(3) A temetőkben egyházi, valamint polgári szertartással történő temetés egyaránt lebonyo-

lítható. 
 

3.§ 
 
(1)   A köztemető fenntartására és üzemeltetésére az önkormányzat gazdálkodó szervezettel  
        kegyeleti közszolgálati szerződést  nem köt. 
 
(2)   A temetkezési   szolgáltatások  ellátása a  község  területén - a  szolgáltatást igénybevevő      
       megbízásától függően - vállalkozói feladatkörbe tartozik. 
 
(3)   A  temetkezési szolgáltatások  körébe  tartozik különösen a temetések lebonyolítása, a te- 
      metéshez szükséges kellékek, cikkek értékesítése, eszközök kölcsönzése, a helyi és a tá- 
      volsági halott szállítás lebonyolítása. 
 

Temetési hely 
4. § 

 
(1)  Temetni vagy sírboltot (kriptát) építeni csak a  kijelölt területen szabad. 
 
(2) Temetkezésre használt helyek: 
 - egyes sírhelyek, 
 - kettős sírhelyek, 
 - közös (sírok) sírhelyek. 



 - sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al-és felépítményből álló 
   temetési helye 
 
 

5. § 
 
(1)  Sírbolt (kripta) építése  az 1. számú mellékleten megjelölt helyen engedélyezhető.    
      Engedély az érvényben lévő építési jogszabályok alapján adható. 
 
 

6.§ 
 
(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 a talajban lebom- 
      ló anyaggal burkolni lehet.  
 
(2)  A sírhely alapmérete egy koporsó, kettős sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó  
       befogadására alkalmas sírgödör. 
 
(3)  Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet létesíteni nem szabad. 
 
 

Temetései hely feletti rendelkezési jog időtartama 
7.§  

 
(1)  A sírhelyek használata 25 évre terjed. 
 
(2)  Kettős sírhely használati ideje az első temetés napjától számított 25 év. 
 
(3)  Sírhasználati jogot az elhalt örökösei a következő 25 évre is megválthatják. 
 
(4)  Sírbolt (kripta)  esetén   az önkormányzattal kötött megállapodás alapján 60  év, mely  
      újraváltható. 
 

8.§  
 
A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, újraváltható a meghosszabbítás 
legrövidebb időtartamára az (3-4.) bekezdésben foglaltak az irányadók. 
 
 

9.§ 
 
Üres sírhelyet előre megváltani nem lehet. Sírhelyet, kettőssírhelyet csak hozzátartozó halála 
esetén szabad megváltani. 
 
 

Sírhelyek és ravatalozó használati díjának ideje és mértéke 
10. § 

 
(1) A sírhelyek használatáért fizetendő díj: 
  egyes sírhely:   1000 Ft 



  kettős sírhely: 2.000 Ft 
  sírbolt (kripta) 3.000 Ft/nm az igénybevett terület. 
 
A díjakat minden esetben a temetést, az építés megkezdését megelőzően kell fizetni. 
 
(2) A ravatalozó használatáért (továbbá: hűtés, világítás, víz) az eltemettetőnek használati dí- 

jat nem kell fizetni,  köteles az eltemettető a ravatalozót kitakarítani és a ravatalozó  
kulcsát a temetés napját követő napon a  Polgármesteri Hivatalba visszajuttatni  

 
11.§ 

 
(1)  A sírhely feletti rendelkezési jogot a létesítője, örököse, vagy az a személy gyakorolhatja,  
      akinek jogosultságát a nyilvántartásba bejegyezték. 
 
(2)  A temetési hely újraváltásban elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a tör- 
       vényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozó. 
 
(3)  A sírhely létesítőjének azt kell tekinteni, aki a használati díjat befizette és e minőségben a  
      nyilvántartásba bejegyeztette. 
 
 

Temetői munkák, a temető rendje 
12. §. 

 
(1) A temetőben végzendő minden munkát - kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgon- 
     dozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését - a temető üzemeltetőjének  
     be kell jelenteni. 
. 
(2)  A temetőről térképet, nyilvántartást kell készíteni, melyben folyamatosan fel kell tüntetni,  
      hogy mely sírhelyek, sírbolt-helyek üresek. 
 

13.§ 
 
A Polgármesteri Hivatal által vezetett nyilvántartás, illetve térkép alapján a Hivatal 
ügyfélfogadási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye után 
érdeklődőnek.  
 
(1) A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik  
      tanúsítani. 
 
(2) A temetőbe gépjárművel behajtani, - kivéve a kegyeleti szolgáltatást végző gépjárműveket  
      - közlekedni csak az  üzemeltető engedélyével  szabad. 
 
(3)  A temető, a ravatalozó, valamint  tartozékainak - a  sírok és a  síremlékek, a parkok, és a- 
      zok növényzetének, stb. - rongálása, beszennyezése tilos. 
 
(4)  A sírhelyek gondozásával kapcsolatban keletkező szemetet a sírhelyek között tárolni tilos.  
      A szemét összegyűjtésére és tárolására a kijelölt  helyen kell gondoskodni. 
 
 
 



Síremlékek 
14. § 

 
(1) A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél 

nagyobb területet. Szabálytalanul, vagy közízlést sértő síremléket felállítani tilos. 
 
(2)  Szegélykő, síremlék nem terjedhet túl erre a célra megállapított területen. 
 
(3)  A sírok fölé emelt síremlékek és fejfák karbantartásáról, helyreállításáról saját költségén a  
      létesítő, illetve annak örököse köteles gondoskodni. 
 
(4)  Erősen megrongált, veszélyes síremlékek helyreállítására az üzemeltető a karbantartásra  
       kötelezetteket felhívja. A felhívás eredménytelensége esetén az önkormányzat jegyzője  
       elrendelheti a síremlék eltávolítását. 
 
 

Sírnyitás 
15. § 

 
(1) A sír, vagy sírbolt felnyitását az elhalt közeli hozzátartozója, vagy az kérheti, aki az 

eltemettetésről gondoskodott. Ezt indokolt esetben az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat engedélyezheti. 

 
(2) Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna 

elhelyezése céljából történő megbontása. 
 
 

Védendő sírhelyek, síremlékek 
16. §1 

 
(1) Az Önkormányzat díjmentes díszsírhelyet biztosíthat azon elhunytak részére, akik a haza, 

a település javára, a közélet valamely területén, valamint a település életében, vagy annak 
érdekében kiemelkedő társadalmi, településpolitikai, tudományos, kulturális, művészeti, 
oktatási, sporttevékenységet fejtettek ki, tevékenységükkel hozzájárultak Tolmács 
fejlődéséhez, megismeréséhez, elismertségéhez.  

(2) E rendelet hatályba lépésekor fennálló védendő sírhelyek (Kovács Géza Tolmács község 
díszpolgárának sírja, és Edvi Illés festőművész és családjának sírboltja) e rendelet szerinti 
díszsírhelynek minősülnek. További díszsírhely biztosításáról a képviselő-testület dönt. A 
díszsírhely temetőn belüli helyét a Polgármester jelöli ki 

(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart. 
(4) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az 

Önkormányzat gondoskodik. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Módosította: Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009. (X.29.) önkormányzati 

rendelete. Hatályos: 2009. november 1. 
 



ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

17. §2 
 
 

18. § 
 
A rendelet 2002. július 19. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 
 Havai László        Góg Katalin  
 polgármester                              mb. jegyző  
 

                                                           
2 Hatályon kívül helyezte: Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (V.29.) 

önkormányzati rendelete. Hatályát vesztette: 2012. május 30. 
 


