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Resznek Község Önkormányzati Képviselő-testületének 
17/2005.(XI.30.) számú rendelete 
a temetőkről és a temetkezésről 

 

 
1
Resznek Község Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 40. § (1) 

bekezdésében és 41. § (3) bekezdésében és a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. 

törvény 1. § (1) bekezdésében és 16. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - 

figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Vhr.) rendelkezéseire is - az alábbi rendeletet alkotja: 

    

Általános rendelkezések 

    

1. § (1) A jelen rendelet hatálya az Önkormányzat tulajdonát képező Resznek 

633 hrsz-ú működő köztemetőre (továbbiakban: temető) terjed ki: 

 (2) Az (1) bekezdésben feltüntetett temetőre vonatkozó fenntartási 

kötelezettségeket az éves költségvetési rendeletben meghatározott előírások 

figyelembevételével a képviselő-testület és a polgármester teljesíti, az 

üzemeltetési kötelezettségeket a polgármester vagy az általa megbízott 

személy (temetőgondnok) teljesíti, az adminisztrációs feladatokat a Rédicsi 

Körjegyzőség látja el. 

 (3) A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben feltüntetett temető 

fenntartását, üzemeltetését, továbbá a temetkezési szolgáltatást végző 

természetes és jogi személyekre, illetőleg mindazokra, akikre nézve e 

tevékenységek során jogok és kötelezettségek keletkeznek. 

    

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele 

    

2. § A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Tv. 

és a Vhr. szabályait kell alkalmazni. 

    

Temetési helyek, sírjelek 

    

3. § (1) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani: 

  a) Egyes sírhely 

  b) Kettős sírhely 

  c) 2006. január 1. előtt váltott hármas sírhelyek 

  d) 2006. január 1. előtt váltott négyes sírhelyek 

 (2) A temetési helyek mérete: 

  a) Egyes sírhely 2,1 méter x 0,9 méter 

  b) Kettős sírhely 2,1 méter x 1,9 méter 

  c) Hármas sírhely 2,1 méter x 2,9 méter 

  d) Négyes sírhely 2,1 méter x 3,9 méter 

  A sírhelyek mélységére a Vhr. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 (3) A temetési helyek közti minimális távolság: 

  a) egyszerre váltott egyes és kettős sírhely esetében 0,0 méter 

  b) minden egyéb esetben 0,6 méter 
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 (4) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek magasságát az Önkormányzat nem 

korlátozza. 

4. § (1) Az elhunytat - ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely 

felett rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő 

temetési helyre kell temetni. 

 (2) Az (1) bekezdéstől eltérően a meglévő sírok között meg nem váltott sírhelyre 

kell temetni az elhunytat az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni 

jogosult személy beleegyezésével, illetőleg köztemetés esetén. 

 (3) A rátemethetőséget a Vhr. szabályozza.  

 (4) Sírhelyre maximum 4 urna helyezhető. 

    

A temetési helyek feletti rendelkezési jog 

    

5. § (1) Temetési helyet – a kettős sírhely üresen maradó felének kivételével – 

megváltani (a temetési hely feletti rendelkezési jogot megszerezni) csak 

haláleset bekövetkezése miatt lehet. Egyszerre legfeljebb egy egyes sírhely és 

egy kettős sírhely váltható meg. Ezen rendelkezés az újraváltásra nem 

vonatkozik. 

 (2) A temetési hely iránti igényt, illetőleg – a korábban megváltott sírhelyre 

történő (rá)temetés esetén – a temettetési szándékot a körjegyzőségre kell 

bejelenteni az erre a célra rendszeresített, a bejelentő aláírásával hitelesített, 

három példányban kitöltött formanyomtatványon. A temetési hely iránti igény 

a temető meghatározásán túl tartalmazza a temetési hely felett rendelkező 

személy nevét, lakcímét, az igényelt temetési hely típusát, a rendelkezési jog 

időtartamát, valamint az első temetésre vonatkozó bejelentést. A tervezett 

temetésre vonatkozó bejelentés a temető meghatározásán túl tartalmazza a 

temetőkönyvbe jogszabályi előírás szerint bevezetendő adatokat, a temetés 

módját, valamint a korábban megváltott sírhely azonosítására vonatkozó 

adatokat. 

 (3)
2
 A temetésre vonatkozó bejelentést a körjegyzőség erre felhatalmazott 

ügyintézője – a rendelkezési jog vizsgálatát követően – záradékolja. A 

temetési hely iránti igényt a sírhelyhasználati díj megfizetését követően a 

körjegyzőség erre felhatalmazott ügyintézője záradékolja, feltüntetve a 

temetési hely azonosító adatait. 

 (4)
3
  

 (5)
4
 A temetőben temetésre csak a (3) bekezdésben rögzítettek szerint záradékolt 

bejelentési igény birtokában kerülhet sor. 

 (6) A temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzése szerződéskötésnek 

minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

XVIII. fejezetében rögzített előírásoknak megfelelően. 

6. § (1) A 3. § (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog 

minimális időtartama: 

  a) az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év 

  b) az utolsó urnaelhelyezéstől számított 10 év 

 (2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért valamint újraváltásáért 

díjat kell fizetni, melynek összege az (1) bekezdésben foglalt rendelkezési 

időre vetítve: 
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  a)
5
 Egyes sírhely 3500,- Ft 

  b) Kettős sírhely az a) pontban meghatározott díj kétszerese 

  c) Hármas sírhely újraváltása az a) pontban meghatározott díj 

háromszorosa 

  d) Négyes sírhely újraváltása az a) pontban meghatározott díj 

négyszerese 

 (3) A sírhelyek az (1) bekezdésben foglalt minimális rendelkezési időnél 

hosszabb időtartamra, de legfeljebb 50 évre is megválthatók. 

 (4) A rendelkezési jogosultság kezdő napja a megváltás napja (megváltás 

hiányában a sírhelyre történő első temetés napja – a rendelkezési jog 2000. 

október 1. előtt történő megszerzése esetén 2000. október 1. -, befejező napja 

a lejárat évének utolsó napja. A rendelkezési jog 2000. október 1. előtt történő 

megszerzése esetén a rendelkezési jog lejárata 2025. december 31., 2000. 

október 1. és 2005. december 31. közötti koporsós temetés esetén a temetést 

követő 25. év utolsó napja. 

 (5) Rátemetés, illetőleg kettős, hármas, négyes sírhelyre történő temetés esetén a 

rendelkezési jogosultságot meg kell hosszabbítani, a meghosszabbított 

sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos sírhelyhasználati díjat meg kell 

fizetni, ha a sírhely feletti rendelkezési jogosultság 

  a) urnaelhelyezés esetén 10 évnél 

  b) koporsós sírhely esetén 25 évnél  

  rövidebb. 

 (6) A képviselő-testület ingyenes (egyes vagy kettős) sírhelyet adományozhat a 

település életében kiemelkedő szerepet vállaló személy eltemetéséhez, 

illetőleg mentesítést adhat a meghosszabbított sírhelyhasználati időre 

vonatkozó arányos sírhelyhasználati díj megfizetése alól. 

    

A temető infrastrukturális létesítményei 

    

7. § Az önkormányzat a tulajdonában álló működő köztemetőben az alábbi 

infrastrukturális feltételeket biztosítja: 

  a) utat 

  b) ravatalozót 

  c) halottak hűtését 

  d) temető bekerítését vagy élősövénnyel való lehatárolását 

  e) a temető területének parkosítását, az utak sorfásítását 

  f) vízvételi lehetőséget 

  g) illemhelyet 

  h) hulladék elhelyezésére kijelölt helyet 

8. § A 7. §-ban felsorolt létesítmények rendeltetésszerű használata díjmentes. 

    

A sírhelyek kertészeti kialakítása, gondozása 

    

9. § A temetőben a sírok növényzettel való beültetését és gondozását, valamint a temető 

közhasználatú területein a növények telepítését úgy kell végezni, hogy az más 

személy jogos érdekét ne sértse. Fa ültetéséhez a temetőgondnok hozzájárulása 

szükséges. 
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A temető rendje 

    

10. § (1) A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, 

amelyen fel kell tüntetni a temető nyitva tartási idejét, a tulajdonos és az 

üzemeltető megnevezését, pontos címét, valamint a temető részletes térképét 

is ki kell függeszteni. 

 (2) A temető nyitva tartása folyamatos. 

11. § (1) A nyitva tartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a 

sírokat gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy 

felügyelete mellett tartózkodhat. A temetőben mindenki a hely csendjének, a 

kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. 

 (2) A temetőben csak a sírok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, 

vázák, mécsesek, gyertyák, stb.) helyezhetők el. A sírhelyek gondozása során 

keletkező hulladék kizárólag az arra kijelölt helyen helyezhető el. A sírok 

gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet - annak 

megkezdése előtt - a temetőgondnoknak be kell jelenteni. 

 (3) A temetőben munkát végző vállalkozók működésük során az e rendeletben 

foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem 

zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos 

sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak. 

12. § (1) Tilos 

  a)
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 halottat eltemettetni az üzemeltető hozzájárulása nélkül (az e rendelet 

5. § (3) bekezdésében rögzítettek szerint záradékolt bejelentési igény 

hiányában vagy nem az igénybejelentésben feltüntetett temetési 

helyre) 

  b) a temetőbe kutyát bevinni, a vakvezető kutya kivételével 

  c) a temetőgondnok előzetes hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulástól 

eltérően a temetőbe építőanyagot beszállítani, építési vagy bontási 

munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani 

  d) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül 

egyéb helyen lerakni 

  e) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni 

  f) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a 

temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni 

  g) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni 

 (2)
7
  

    

Záró rendelkezések 

    

13. § E rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Resznek 

Község Önkormányzati Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 

14/2000.(IX.26.) számú rendelete. 
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