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                                                            T e r v e z e t                                                                            

 

                                           Keszü Község Önkormányzata 

                                        12/2015.(VI. 03.  ). önkormányzati rendelete  

                                   a temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről. 

                                      

 

 

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a  

temetőkről és a temetkezésről szóló – 2005. évi XXI. Törvénnyel módosított 1999 évi XLIII. 

törvény  2.§.(2) bekezdés a.) pontja, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény végrehajtásáról szóló  145/1999.(X.1.) Kormányrendelet, alapján  a temető 

fenntartásáról és a temetkezés rendjéről az alábbiakat  rendeli el: 

 

                                                        Általános rendelkezések  

 

                                                                   1.§. 

 

(1) A rendelet hatálya Keszü község területén lévő (136 hrsz.  5570 m2 területű) temetői 

ingatlanra és az oda temettetőkre terjed ki.  

(2) A temetőben egyházi és polgári szertartással lebonyolított temetés egyaránt végezhető.  

(3) A polgári  temetés szertartás rendjét az eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés 

az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak betartásával történik.  

 

                                                                    2. §. 

 

(1) A temető tulajdonosa a Római Katolikus Egyház 

(2) A temető fenntartója és üzemeltetője: Keszü Község Önkormányzata  - a tulajdonos 

nevében eljáró Keszüi Római Katolikus Egyházközség  és az Önkormányzat között 2006. 

július 5.-én létrejött -  használatba adási szerződés alapján.  

(3) A temető tulajdonosa és fenntartója egyaránt jogosult a temető tárgyi és infrastrukturális 

létesítményeinek megépítésére, felújítására. 

(4) A temető fenntartójának feladata a temető zöldfelületeinek, sírhelytábláinak kialakítása,a 

temetőszabályzat kiadása, a temető térképének elkészítése,  a temetői nyilvántartások vezetése 

és a temető kegyeleti méltóságának megőrzése. 

(5) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a Polgármester 

ellenőrzi.  

E jogkörében eljárva:  

a./ felhívja az érintetteket  a jogszabályokban és a temető szabályzatban foglalt rendelkezések 

betartására, 

b./ a temetkezési hely felett rendelkezésre jogosultat a biztonságos használatot veszélyeztető 

sírjel vagy sírbolt helyreállítására felszólítja.   

 

                                                          A temető fenntartása 

 

                                                                   3. §.  

 

A temetőt fenntartó Önkormányzat biztosítja:  

a./ a temető úttal történő megközelítését,  
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b./ a temető területén a bejárattól a ravatalozóig vezető, valamint a sírok megközelítését 

biztosító utak kialakítását,  

c./ a temető bekerítését vagy élő sövénnyel való lehatárolását,  

d./ a ravatalozó használatát,  

e./ vízvételi lehetőséget,   

f./ a temető tisztaságát, közterületeinek kaszáltatását és parkosítását,  

g./ a hulladék tárolását és elszállíttatását.  

 

 

                                     Sírhelyre,  sírboltra vonatkozó előírások 

 

                                                                      4.§ 

 

(1) A temető beépítési előírásait a helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben kell 

meghatározni. 

(2) A temető területe  sírhelytáblákra – ezen belül különböző számú sorokra – tagolódik.  

(3) A temető helyszínrajza a rendelet mellékletét képezi. A helyszínrajzon – a temető 

rendezési terve szerint -  folyamatosan kerül feltüntetésre a sírhelyek betöltése, illetve 

fenntartása és a fenntartás oka.  

(4) Az elhunytat általában az elhalálozás ideje szerint sorrendben a következő sírba kell 

temetni, kivéve a rátemetéseket.  

(5) Különösen méltányolandó hozzátartozói kérésre a temetkezési sorrendtől való eltérést a 

Polgármester engedélyezheti. 

(4) Az újonnan kialakítandó sírhelyek belső mérete – kívülről 30 cm-es járdával 

szegélyezetten – a következő:  

                                                  szélesség                              hosszúság             mélység (cm) 

felnőtt  sírhely                             90                                         210                         200 

       mélyítés esetén:                                                                                                220 

Ikersír:                                         180                                        210                        200 

Gyermek sír:                                  90                                       170                         160 

 

Sírbolt (kripta) 

- 3 személyes                                90                                         230                         260              - 

- 6 személyes                              175                                         230                         260 

 

a leeresztő nyílás mérete egyöntetűen 90 cm széles és 210 cm hosszúságú 

 

A különálló sírboltok felszíni méretei járdával együtt (cm):  

- 3 személyes                               250                                        350 

- 6 személyes                               300                                        350   

                                 

 

                                                                      5. §. 

 

Urnaférőhelyekre vonatkozó szabályok:  

 

(1) Urnafalon az urna férőhelyekben  egy vagy két  urna helyezhető el, ahány férőhelyre azt 

építették.  

 (2) Urna földbe temetésénél a sírhely méretei:  80 cm hosszú, 60 cm széles, 100 cm mély. 

             



 3 

 

                                                                  6. §. 

 

Sírboltra (kripta) vonatkozó szabályok:  

 

(1) Sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen túl 

három férőhelyes sírboltban további 10 urna, hat személyes sírboltban további 20 urna 

helyezhető el.  

(2) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett 

rendelkezései az irányadók.  

(3) Amennyiben a sírbolt tulajdonosa (birtokosa) a temetkezési jogosultságról a 

sírboltkönyvben vagy végrendelettel nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhalt 

hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők el.  

(4) A sírboltba történő koporsós temetés esetén a elhunytat légmentesen zárt fa, műanyag, fém 

vagy üveg koporsóba kell elhelyezni. Fa koporsó használata esetén belső fém vagy műanyag 

koporsót kell alkalmazni.  

 

                                                                7.§. 

 

A kegyeletgyakorlás rendje:  

 

 (1) A temető területe közterület, mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő 

magatartást köteles tanúsítani.  

(2) A temető területén bármilyen hulladék lerakása tilos.  

(3) Tilos a temető területén elhelyezett építményeket, tárgyakat, növényzetet, a temetési 

helyek, az elhunyt emlékére elhelyezett kegyeleti tárgyakat megrongálni, megsemmisíteni.  

                                                                   

                                                               8. §. 

 

 (2) A temető működési rendje meghatározása céljából az  üzemeletető Temetői szabályzatot  

alkot és  különböző nyilvántartásokat vezet. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a 

sírbolt könyv, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál.  

 

                                                                9 .§. 

 

(1) Az eltemettetés módja (sírba történő vagy hamvasztásos temetés) és helyére nézve az 

elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó..  

(2) Az elhunyt életében tett rendelkezés 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.  

(3) Ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az eltemettetés módja tekintetében 

nincs megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet.  

 

                                                                 10.§.  

 

(1) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:  

a./ aki a temetést szerződésben vállalta,  

b./ akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,  

c./ végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy 

élettársa,  
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d./ az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b.) pont) a törvényes öröklés rendje 

szerint.  

(2) Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a 

kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési 

Önkormányzat – jogszabályban meghatározott határidőn belül – gondoskodik. 

 

                                                                11.§. 

 

(1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.  

(2) A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének 

meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.  

(3) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a 

törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.  

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama, amelyek a lejárat után 

meghosszabbíthatók:  

 

- koporsós temetés esetén:                             25 év 

- urnafülke, urnasírhely  esetén                    10 év 

- sírbolt                                                            60 év.  

 

(5) A használati idő lejártával a temetkezési hely díjfizetés ellenében újra megváltható.  

(6) Új sírhely megnyitásakor az eltemettetőnek a  12. §. a.-) pontja szerinti  összeget kell 

sírhelynyitási díjként befizetnie az Önkormányzat költségvetési számlájára. 

 

                                                                 12 §. 

 

(1) Keszü község Önkormányzata  mint a temető fenntartója  és üzemeltetője a sírhely díjakat 

alábbiakban állapítja meg:  

a.) temetési hely, illetőleg újraváltás díja:  

 

                 - felnőtt  sírhely:    30.000,- Ft sírhelyenként,  új sírhely vásárlásakor,                 

                 - sírbolt (kripta)     30.000,- Ft személyenként, új sírbolt vásárlásakor 

                 - rátemetés díja:     20.000,- Ft személyenként  

                 - urnatároló hely   20.000,- Ft új urnahely vásárakor személyenként,  

                 - urnatároló hely:  10.000,- Ft megváltáskor 

 

b.) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási 

hozzájárulást és a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat az Önkormányzat nem állapít 

meg.  

c.) sírhelyet  vagy urnatároló helyet a halálesetet követően, vagy azt megelőzően bármikor 

meg lehet vásárolni az Önkormányzatnál.     
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                                                             14.§. 

 

                                                    Záró rendelkezések  

 

(1) E rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéstől kell 

alkalmazni.  

(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg Keszü Község Önkormányzata -  a temető fenntartásáról 

és a temetkezés rendjéről szóló  -  2/2011.(III:3.). önkormányzati rendeletével módosított 

6/2207.(VI.7.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.  

 

Keszü, 2015. május 21. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Buday-Sántha Attila                                            dr. Barta Zsuzsanna 

                   polgármester                                                                   körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Záradék:  

E rendeletet Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 1.-i ülésén fogadta el.  

Kihirdetve: 2015. június   03. 

Hatályba lép: 2015. július 1. napján 

  

dr. Barta Zsuzsa 

jegyző 

 

 

 

 

 

 


