
TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2000. (XI.20.) számú 
RENDELETE 

 
A köztemetőről és a temetkezés rendjéről 

 
Tornyospálca Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésében és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. Tv. 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
 

Általános rendelkezések 
 

A rendelet hatálya Tornyospálca Község közigazgatási területén lévő köztemetőre, valamint a 
fenntartással és a temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre terjed ki. 
 

2. § 
 

Köztemetően azt a területet kell tekinteni, amelyet e célra Tornyospálca Község 
Önkormányzati Képviselő-testülete, vagy jogelődje kijelöl. 
 

3. § 
 

(1) Tornyospálca Község közigazgatási területén köztemető létesítése, bővítése, az 
önkormányzat (továbbiakban: tulajdonos) mint tulajdonos feladata. 
 
(2) A Képviselő-testület döntése alapján a köztemetőben lévő fejlesztések előkészítése, 
megvalósításának irányítása a Polgármesteri Hivatal kötelessége. 
 
(3) A köztemető és létesítményei fenntartásáról, üzemeltetéséről Tornyospálca Község 
Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. Az 
üzemeltetési feladatok ellátása során temető-gondnokot alkalmaz. 
 
 

A köztemető 
 

4. § 
 

(1) A köztemetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhunytak 
felravatalozására, gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell 
felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek, és lehetővé kell tennie a temetkezési 
tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását. 
 
(2) A köztemetőt az épített és természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakítani 
és meg kell őrizni kert jellegét. 
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(3) A köztemető bejáratát, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét 
parkszerűen kell kialakítani és gondozni. 
 
(4) A köztemető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást és 
nem akadályozza a közlekedést. 
 
(5) A köztemetőhöz vezető útnak gépjárművel is járhatónak kell lennie. Gépjármű várakozó 
helyen külön jogszabály szerint kell biztosítani. 
 
(6) Vízvételi lehetőséget a csurgalékvíz elvezetés megoldásával legalább 150 m-ként 
biztosítani kell. 
 
(7) A köztemető bekerítésének vagy élő növénnyel való behatárolásának módját a helyi 
építési szabályzat határozza meg. Ha a köztemető tömör vagy áttört kerítéssel kerül 
behatárolásra, mellette a – kerítés külső vagy belső oldalán – cserjét illetőleg faültetvényt kell 
telepíteni. 
 
(8) A köztemetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és a 
kezeléséről a helyi köztisztasági rendelet és e rendeletben rögzítetteknek megfelelően kell 
gondoskodni. 
 
(9) A köztemetőt körülkerítő kerítés állapotát az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján 
ellenőrzi, amennyiben a kerítés állagának romlását észleli, gondoskodik annak kijavításáról. 
 
(10) A ravatalozónak alkalmasnak kell lennie az elhunyt ravatalozásra való előkészítésére, a 
kegyelet lerovására, az elhunyt elbúcsúztatására. 
 
(11) A köztemetőbe, illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hűtéséről halott hű 
berendezésben a ravatalozásig folyamatosan kell gondoskodni. 
 
 

A temető üzemeltetése 
 

5. § 
 

(1) A köztemető üzemeltetője: 
 

a) meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási 
tevékenység ellátásának temetői rendjét, 

 
b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, 

 
c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt, 
 
d) biztosítja a ravatalozó, a technikai berendezések, tárolók és hűtők, valamint a temető és 
egyéb létesítményei karbantartását és működteti azokat, 
 
e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről és biztosítja a temető nyitását, 
zárását, 
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f) megőrzi a nyilvántartó könyveket, 
 
g) tájékoztatja a temetőlátogatókat, 
 
h) kijelöli a temetési helyeket, gondoskodik a lejárt használati idejű temetési helyek 
kiürítéséről, a temetési helyek áthelyezéséről, 
 
i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosság 
mentesítését és a hó eltakarítást, 
 
j) összegyűjti és elszállíttatja a hulladékot, 
 
k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról, és betartásáról, 
 
l) összehangolja a temetéseket, 
 
m) gondoskodik az ügyfélfogadásról. 
 

6. § 
 

A köztemető üzemeltetője a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést 
nem alkalmazhat. 
 
 

7. § 
 

(1) A köztemetőben az üzemeltető: 
 

a) nyilvántartó könyvet, 
b) sírbolt könyvet vezet. 

 
(2) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urnaelhelyezést kiadást, urnakiemelést, 
hamuszórást) időrend szerint kell bejegyezni. 
 
(3) A holttestmaradványok közös sírba helyezése esetén a köztemetőben vezetett nyilvántartó 
könyv rovatába a közös sírba helyezése esetén a köztemetőben vezetett nyilvántartó könyv 
rovatába a közös sírba történő helyezést, időpontjának és a közös sírnak a megjelölésével kell 
bejegyezni. 
 
(4) Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság 
nevét, az eljárás ügyszámát. 
 
(5) A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett 
rendelkezni jogosult személy tekinthet be. 
 
(6) Az üzemeltető a nyilvántartó könyv, illetve a sírbolt könyv adatai alapján a temető 
nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye iránt 
érdeklődőknek. 
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Temetési hely 
 

8. § 
 
(1) A köztemetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A 
sorokban a temetési helyeket a köztemető üzemeletetője 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. 
 

9. § 
 
(1) A temetőben lévő sírhelyek méretei (méterben) : 
 
a) Felnőtt egyszemélyes sírhely:                                    2,20 x 1,00 x 2,00 
    Felnőtt kétszemélyes sírhely:                                     2,20 x 2,00 x 2,00 
    Felnőtt háromszemélyes sírhely:                                2,20 x 3,00 x 2,00 
 
b) Gyermek sírhely:                                                        1,50 x0,80 x 1,60 
c) Urna sírhely:                                                               1,00 x 1,00 x 1,00 
d) Kettős urnasírhely:                                                     2,00 x 1,00 x 1,00 
 
(2) A sírhelyek egymástól való oldal távolságának 60 cm-nek, gyermeksíroknál 30 cm-nek, 
díszsírhelyek esetében 1,50 m-nek kell lennie. A sorok közötti távolságnak 2,00 m-nek kell 
lennie, míg a sírhelytáblák között legalább 4,00 m széles utat kell hagyni. Sírpárok közötti 
távolság 80 cm. 
 
(3) A sírgödör 2,00 m. A koporsó aljzatának érintkeznie kell a talajjal. 
 
(4) Koporsós rátemetés esetén a sírhelyet úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó 
aljzata legalább 1,6 m mélységbe kerüljön. A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával 
természetes anyaggal bélelni lehet. 
 
(5) Felnőtt sírba elhelyezett 2 koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban történő 
rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el. 
 
(6) A sírhelybe történő újabb koporsós temetés esetén – a balesetek elkerülése végett -  
síremléket a sírhely felett rendelkezőnek kell a temetés céljára biztonságos módon 
megbontani, s azt követően helyreállítani. 
 
(7) Sírjel nem foglalhat el a temetési hely külső méreteinél nagyobb területet. 
 

10. § 
 

(1) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al– és felépítményből álló 
temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. Sírbolt a temető 
tulajdonosának hozzájárulásával, építési engedéllyel építhető. 
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A sírbolt temetőn belüli elhelyezését az önkormányzat az üzemeltető útján jelöli ki. Az 
önkormányzatnak a hozzájárulást meg kell adnia, ha az építtető a sírbolt helyét megváltotta. 
 
(2) Sírbolt fenntartásáról annak létesítője (örökre) köteles gondoskodni. 
 
(3) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett 
rendelkezései az irányadók. 
 
(4) A sírboltba koporsóban csak annyi elhunyt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen 
túl három férőhelyes sírboltban további 10 urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt létesítője 
a temetkezési jogosultságról a sírbolt-könyvben vagy végrendeletileg nem tett intézkedést, 
úgy a sírboltban az elhunyt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők el. 
 

11. § 
 

(1) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke, 
urnasírhely, urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre rátemethető. 
 
(2) Urnafülke (kolombárium) és urnasírbolt építésügyi hatósági engedéllyel építhető. 
 
(3) Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret  30 x 30 cm lehet. 
 
(4) Az önkormányzat – az eltemettető igénye esetén – a hamvak szétszórásához és 
bemosásához külön temetőrészt jelöl ki, melyet parkszerűen kell kialakítani. 
 
(5) A temetőben már korábban elhelyezett urnák kérelemre törtnő kiadásáról az üzemeltető 
gondoskodik. Az urna kiadását az kérheti, aki a hamvasztásról gondoskodott, vagy az elhalt 
közeli hozzátartozója. Az urnát az átvétel egyidejű igazolása mellett kell kiadni, és ennek 
megtörténtét a nyilvántartásba is fel kell jegyezni. 
 
(6) Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos a hamvasztásos temetésről 
gondoskodóval, úgy az urna részére történő kiadásához a temetésről gondoskodótól 
hozzájárulást kell beszerezni. Ilyen személy hiányában a hozzájárulást a Ptk. 685. §-ának b) 
pontja szerinti sorrendben az elhalt közelebb álló hozzátartozójától kell beszereznie. A 
hozzájárulást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 
 

12. § 
 

(1) Tornyospálca Község Önkormányzati Képviselő-testület azon elhunyt személyeknek, akik  
a községi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet 
adományozhat. Az adományozásról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját írásban értesíteni 
kell. 
 
(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. 
 
(3) A díszsírhelybe – a sírnyitás szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett – az 
elhalt özvegye is eltemethető. 
 
(4) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az üzemeltető 
köteles gondoskodni. 
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(5) A temető kiürítése esetén a díszsírhelyeket az új temető erre a célra kialakított parcellájába 
kell áthelyezni. Az áthelyezés költségeit az önkormányzat képviselő-testület viseli. 
 

13. § 
 

(1) A temetési helyen túlterjeszkedő közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet 
elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell. 
 
(2) A sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására az önkormányzat (üzemeltető) a 
temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívja, illetőleg az állékonyságot az életet, a testi 
épséget és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot (továbbiakban: közvetlen veszély) 
fennállása esetén köteles felhívni. A felhívást – temetési hely megjelölésével – a köztemető 
kapuján (hirdetőtábláján) és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni. 
 
(3) A közvetlen veszély fennállása esetén az építési engedély köteles sírjel helyreállítását az 
önkormányzat kérelmére az építésügyi hatóság elrendeli, illetve a kötelezés nem teljesítése 
esetén a veszélyhelyzetet hatósági úton megszünteti. 
 
(4) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet. 
 

14. § 
 

(1) Az önkormányzatnak a köztemető üzemeltetője útján a köztemetőről térképet (vázrajzot) 
kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen temetési 
helyek céljára vannak fenntartva. 
 
(2) A köztemető részletes térképét annak bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokat 
legalább évenként ki kell egészíteni. 
 
(3) A köztemető bejáratánál a közönség részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a nyitva tartás 
idejéről, a köztemető rendjéről. 
 

A lezárás és a megszüntetés 
 

15. § 
 

(1) Ha a köztemető, köztemetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, azt az önkormányzat 
jogosult lezárni, és ott a további temetkezést megtiltani. 
 
(2) A köztemető, köztemetőrész, sírhelytábla (parcella), temetési hely lezárását 
hirdetményben kell közölni. A hirdetményt a lezárás időtartamáról tájékoztató bálán, szükség 
szerint a köztemető kapuján, ravatalozó falán és az érintett temetőrésznél ki kell függeszteni. 
 
(3) Lezárt sírhelytáblába koporsós temetés csak sírboltba vagy kettős sírhelybe 
engedélyezhető. 
 
(4) Lezárt temetési hely kiüríthető, ha a lezárástól, illetőleg az utolsó temetkezéstől számított 
használati ideje letelt. A temetési helyre rátemetett maradványok, valamint az elhelyezett urna 
az eredeti használati időt nem hosszabbítja meg. 
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(5) Ha a lezárástól számított 25 éves sírhelyhasználati, illetőleg 20 éves urnasírhely, urnafülke 
használati idő eltelt, az önkormányzat (üzemeltetője) az újbóli temetések lehetővé tétele 
céljából a lezárt köztemetőt, köztemetőrészt, sírhelytáblát, temetési helyet megszűntetheti. 
 
(6) A megszüntetést megelőzően hirdetményben továbbá három alkalommal legalább egy 
országos és egy területi napilapban és a helyben szokásos módon közhírré kell tenni úgy, 
hogy a hirdetmény kifüggesztése és az első közzététel a megszüntetés előtt legalább hat 
hónappal, a továbbiakban pedig kéthavonként történjék. 
 
(7) Ha a lezárt köztemetőt, köztemetőrészt, sírhelytáblát, temetési helyet újra betemetés vagy 
kegyeleti park céljára kívánják használatba venni, a használatbavétel előtt a területet legalább 
30 cm vastag földréteggel kell feltölteni. 
 

16. § 
 

(1) A köztemetőt vagy köztemetőrészt a terület más célú felhasználása esetén a temetési 
helyek kiürítésével lehet megszűntetni. 
 
(2) A lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről az önkormányzat a köztemető 
üzemeltetője útján gondoskodik. 
 
(3) Azoknak a temetési helyeknek az áthelyezéséről, amelynek a használati ideje még nem 
járt le, a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött megállapodás alapján, az 
önkormányzat az üzemeltető útján gondoskodik. 
Az áthelyezett temetési hely használati ideje az eredetileg megváltott temetési hely használati 
idejéhez képest nem változik. 
 
(4) Ha a lejárt használati idejű temetési helyen lévő holttestmaradványokat az elhunyt 
hozzátartozója máshol kívánj eltemetni, erről a kiürítésre megjelölt időpontig kell 
gondoskodnia. Ennek hiányában a holttestmaradványokat (az urnákat) a kiürítésre megjelölt 
időpontot követő 6 hónap elteltével – az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálatnak a temető fekvése szerint illetékes városi intézete (a továbbiakban: intézet ) 
jelenlétében – közös sírhelyben kell elhelyezni, illetve  hamvak az arra kijelölt helyen 
szétszórhatóak. 
 

17. § 
 

(1) A sírjellel az rendelkezik, aki a temetési hellyel rendelkezik. 
 
(2) Ha a rendelkezésre jogosult, illetőleg annak örököse a kiürítésre megjelölt időpontig a 
sírjel elszállításáról nem intézkedik, a megjelölt időpontot követő hat hónap elteltével a 
sírjelet az önkormányzat értékesítheti. 
 
(3) Sírbolt és át nem helyezhető síremlék esetén az önkormányzat a létesítőt köteles 
kártalanítani. A kártalanítás módjára és mértékére, valamint érvényesítésére a Polgári 
Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályait kell értelemszerűen alkalmazni. 
 
(4) Az elhalttal eltemetett és a sír felnyitásakor előkerült – értékeket képező – dolgokra 
hagyatéki eljárás lefolytatása céljából a temető üzemeltetője értesíti a külön jogszabályban 
meghatározott hatóságot. 
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Temetői munkák 
 

18. § 
 

(1) A köztemetőben minden munkát az üzemeltető engedélyével lehet végezni, kivéve a 
hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és 
díszítését. 
 
(2) A sírhely felett rendelkezni jogosult által a temetési helyen belül végezhető munkák: 
 

a) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása, 
b) cserepes, vágott –és művirág, koszorú elhelyezése, 
c) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 2 m-es 

magasságot és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj és fajtacsoportba. 
Az engedélyezett fajták jegyzékét a hirdetőtáblán ki kell függeszteni. 

 
(3) A sírhely felett rendelkezni jogosult köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását 
rendszeresen elvégezni. 
 
(4) Sírbolt, síremlék állításakor valamint a – (2) – (3) bekezdésben felsoroltakon kívüli – 
egyéb munkálatokhoz a üzemeltető előzetes hozzájárulása szükséges. Be kell jelenteni 
továbbá ezen munkálatok végzésének időpontját és várható időtartamát. 
 
(5) Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, 
ne akadályozza az elhunytak elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési 
hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje 
alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni. 
 
(6) Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang, vagy egyéb hatás nem zavarhatja a 
szertartást. 
 
(7) A (4) bekezdésben előírt hozzájárulás hiánya, vagy az attól való eltérés esetén, továbbá a 
(3) bekezdésben előírt kötelezettség elmulasztásakor az üzemeltető: 
 

a) A sírhely felett rendelkezni jogosultat- határidő kitűzésével – felhívja a sérelmes 
állapot megszűntetésére, 

b) A felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti) és 
annak költségeit áthárítja a sírhely felett rendelkezni jogosultra. 

 
A temetés feltételei 

 
19. § 

 
(1) A köztemetőbe szállított halottat az azonosság megállapítása és az okmányoknak az 
üzemeltető részére történő átadása után – a szállításnál használt külső koporsóval együtt – 
azonnal el lehet temetni, vagy gondoskodni kell a hűtőben, ravatalozóban való elhelyezéséről. 
A halott hűtéséért a rendeletben meghatározott díjat kell fizetni. 
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(2) Ha a köztemető üzemeltetője az azonosság vagy az okmányok tekintetében hiányosságot 
észlel, az átvételt felfüggeszti és  halott vizsgálati bizonyítványt kiállító orvost, valamint az 
illetékes intézetet értesíti. 
 

20. § 
 

(1) Temetni – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – hagyományos 
módon koporsóban (koporsós temetés), hamvasztás esetén az urnába helyezett hamvak 
eltemetése, illetve elhelyezése, szétszórása útján lehet. 
 
(2) A koporsót temetés előtt véglegesen le kell zárni. 
 
 

21. § 
 

(1) Az elhalt földbe temetéséhez az eltemettetőnek jól zárható, környezetbarát anyagból 
készült, résmentes koporsóról kell gondoskodni. Földbe temetéshez – (3) bekezdésben 
meghatározott kivétellel – fémből, üvegből, műanyagból készült termék nem használható. 
 
(2) Földbetemetéshez olyan koporsóanyag vagy kegyeleti termék nem használható, amely 
veszélyezteti a környezetet. Ha az elhunyt szállításához műanyag (pvc, polyetilén fóliát) vagy 
más, földben le nem bomló anyagot használtak, azt az eltemetés során földbe helyezni nem 
szabad. A halottal érintkező, nem lebomló anyagokat egészségügyi veszélyes hulladékként 
kell kezelni. 
 
(3) A (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók a fertőző betegségben elhunytak, 
valamint a külföldről szállított holttestek szállításánál felhasznált anyagokra. 
 
(4) A kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban, kiütéses tífuszban, takonykórban, AIDS-
ben, vírusos hemorrhagiás lázban elhunytak holttestét kellő szilárdságú, hézagmentesített 
kettős koporsóban kell eltemetni. 
 

22. § 
 

(1) Azt, aki törvény alapján a temetésre kötelezett és a kötelezettségét nem teljesíti, a jegyző 
felszólítja kötelezettsége 15 napon belüli teljesítésére. Ha a kötelezett a felszólításnak nem 
tesz, az elhunytat közköltségen kell eltemetni.  
 
(2) A közköltségen történő temetés esetén a temetésre kötelezett személyt a temetés helyéről 
és idejéről értesíteni kell. 
 
(3) Az elhunytat a kötelezett kérelmére az általa megjelölt temetési helyre kell temetni, ha az 
elhalálozás helye szerinti település köztemetőjében megjelölt temetési hely felett a 
kérelmezőnek rendelkezési joga van. 
 

23. § 
 

(1) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti 
rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell 
temetni. 
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(2) Sírboltba történő temetés rendjét a sírboltkönyv határozza meg. 
 
(3) Az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát az átvétel 
igazolásával ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell jegyezni. 
 

 
24. § 

 
(1) A hamvak az eltemettető rendelkezése alapján a köztemető arra kijelölt helyén – a 
kegyeleti igények betartásával  - szétszórhatók. A hamvak szétszórásakor gondoskodni kell 
arról, hogy azok a szétszóráskor a talajba bemosódjanak. 
 
(2) Ha a szétszórás zárt rendszerbe (pl. medence) történik, gondoskodni kell, hogy a hamvak 
abból ne kerülhessenek ki. Ha a műtárgy betelt, azt a temető megszűnéséig fenn kell tartani, 
vagy közös emlékhelyen kell megőrizni. 
 
(3) Szétszórásos temetés esetén a hamvat a szétszórás elvégzésére alkalmas urnába kell 
helyezni. 
 

25. § 
 
 

(1) A koporsós temetésre szolgáló egyes sírhelyre sírnyitási engedéllyel – a sír megfelelő 
mélyítésével – további, legfeljebb kettő elhalt vagy 25 évnél régebben elhunyt 
holttestmaradvány rátemethető. Fertőző betegségben elhunyt sírhelyére csak az illetékes 
intézet előzetes engedélye alapján lehet rátemetni. Ez esetben a rátemethető elhaltak számát a 
temető fekvése szerint illetékes intézet korlátozhatja. Rátemetés esetén – az exhumált 
maradvány kivételével – biztosítani kell a temetési hely 25 éves használatát. 
 
(2) Az elhalálozástól számított öt éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély hamvasztás, 
más temetőbe való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére 
adható. 
 

Temetés 
 

26. § 
 

(1) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik, 
egyházi vagy világi szertartás mellett. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők 
határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási 
szokásainak tiszteletben tartásával történik. 
 
(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 a saját halottja volna. 
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(4) Ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az eltemetés módja tekintetében 
nincs megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet. 
 
(5) Ha a temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a 
kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az önkormányzat gondoskodik illetékességi 
területén belül. 
 

27. § 
 

(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. 
 
 

28. § 
 

(1) Halottat csak külön jogszabályban előírt orvosi vizsgálat és az erről szóló halott vizsgálati 
bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A halott vizsgálati bizonyítványt 
a temetés előtt kell az üzemeltető részére átadni. Az elhunyt elhamvasztásához a halott 
vizsgálati bizonyítványra minden esetben fel kell jegyezni az elhamvaszthatóságot. A halott 
vizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről a köztemető tulajdonosa gondoskodik. 
 
(2) Ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági eljárás indult, (rendkívüli halál) az 
elhunyt eltemetéséhez, illetve elhamvasztásához a halott vizsgálati bizonyítvány mellett az 
eljáró hatóság engedélye is szükséges. 
 
 

Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 
 

29. § 
 

(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő): 
 

a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 
év. 

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év 
c) sírbolt esetén 60 év 
d) urnafülke és urnasírhely esetén 20 év 
e) urnasírbolt esetén 25 év 

 
(2)  A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, újraváltható. A 
meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az (1) bekezdésben foglaltak az irányadóak. 
 
(3) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában 
lejár, illetve a temetési hely megszűnik. 
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 (4) A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyről kikerült holttest új 
temetési helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve ha az 
urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik. 
 
(5) Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen 
kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni. 
 
 

Díjak 
 

30. § 
 

(1) Az egyes temetkezési helyekért – a díszsírhelyek és a közköltségen történő temetést 
kivéve – az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemettetésre kötelezettnek – díjat kell 
fizetni. A díj mértékét a rendelet melléklete tartalmazza. 
 
(2)1  
(3)2 
 

Temetkezési szolgáltatások 
 

31. § 
 

(1) Teljeskörű temetkezési szolgáltatás a temetésfelvétel, a halott szállítás, az elhunyt 
temetésre való előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, 
a búcsúztatás, sírhely előkészítés, a sírba helyezés, hantolás, a hamvasztás, az urna elhelyezés, 
az urna kiadás, a hamvak szórása, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés. 
 
(2) Az egyes temetési szolgáltatások önállóan is végezhetőek. 
 
(3) A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet 
a  kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni és köteles 
megfizetni az elhunytak temetőn belüli átadásáért, valamint a temetőn belüli szolgáltatások 
igénybevételéért az e szabályzat mellékletében meghatározott díjat. 
 
(4) A temetkezési szolgáltatást végzőknek – temetés megrendelésenként – a rendelet 
mellékletében meghatározott temető fenntartási hozzájárulási díjat kell megfizetni. 
 
 

Nyilvántartások vezetése 
 

32. § 
 

(1) Halottat csak halott vizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni. A halott vizsgálati 
bizonyítvány egy példányának megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik. 
 

                                                
1 Hatályon kívül helyezte a 8/2001. (VI.15.)ÖKT. sz. rendelet 1. §-a hatálytalan 2001. június 15-étől. 
2 Hatályon kívül helyezte a 8/2001. (VI.15.)ÖKT. sz. rendelet 1. §-a hatálytalan 2001. június 15-étől. 
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(2) A temető fenntartója az új sírparcellák megnyitása előtt köteles gondoskodni temetőtérkép 
elkészítéséről és annak a jegyző által történő jóváhagyásáról. A temetőtérképet a temető-
nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temetési rend 
megváltoztatása (sírok átminősítése) csak a jegyző engedélyével történhet a térkép 
módosításával egyidejűleg. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az 
üzemeltetőnek a tűztől védve páncélszekrényben kell megőriznie, azt követően pedig átadni a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárnak. 
 
(3) A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza: folyószám, a temetés (urna 
elhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja, az elhunyt neve, leánykori neve, születési 
ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének címe, foglalkozása, az elhalálozás időpontja, a 
sírhelytábla, a sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető neve, lakcíme, és a 
síremlékre vonatkozó bejegyzések. 
A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak 
nevét, és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. 
 
 

A köztemető rendje 
 

33. § 
 

(1) A temető nyitva tartása:  7-18,00 óráig 
 
      X. 31., XI. 1., XI. 2.        7-22,00 óráig. 
 
(2) A nyitva tartás rendjét az üzemeltető köteles a temető bejáratára kifüggeszteni. 
 
(3) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles 
tanúsítani. 
 
(4) A kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére 
szolgáló anyagokat beszennyezni tilos. 
 
(5) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható. A 
hulladékot csak az erre a célra rendszeresített gyűjtő edénybe lehet helyezni, elszállításáról az 
üzemeltető gondoskodik. 
 
(6) A sírok kerítéssel nem határolhatók körül. Padok az üzemeltető engedélyével állíthatók. 
 
(7) A temetőn gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőzően 1 órával szabad, felügyelet 
nélkül gyertyát égetni tilos! 
 

34. § 
 

(1) Az üzemeltető engedélye szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, 
tárolásához, építési és bontási munkák elvégzéséhez, illetve valamennyi a temetőben 
vállalkozásszerű tevékenység végzéséhez. 
 
(2) A temető területéről sírkövet, síremléket, és fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak az 
temető üzemeltetőjével történt előzetes bejelentés után szabad kivinni. 
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(3) Síremlék és sírbolt bontásából származó törmelék a temető területén nem tárolható, azok 
elszállításáról a munkálatokat végző köteles gondoskodik. 
(4) Síremlék állítás esetén az üzemeltető a rendelet mellékletében meghatározott díja számítja 
fel a vállalkozó felé. 
 
 

35. § 
 
A panaszügyintézés az üzemeltető feladata. 

 
 

36. § 
 

Aki a rendeletben foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el, a szabálysértésre vonatkozó 
szabályok szerint 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 
 

Záró rendelkezés 
 

37. § 
 

(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről, a helyben 
szokásos módon a jegyző gondoskodik. 
 
(2) Ezen rendelet kihirdetésével egyidejűleg a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 
szóló 1986. évi 3. sz. rendelet hatályát veszti. 
 
 
Tornyospálca, 2000. szeptember 
 
 
Legény Miklós                                                                                  Kovács Miklósné 
 polgármester                                                                                             jegyző            

 
 

Az 1994. évi LXIII. Tv-el módosított 1990. évi LXV. Tv. 16. § (2) bekezdésében biztosított 
jogkörömben eljárva a Képviselő-testület 15/2000.(XI.20.) számú rendeletét – mely a 
köztemetőről és a temetkezés rendjéről szól – 2000. november 20-án kihirdettem. 
 
Tornyospálca, 2000. november 20. 
 
                                                                                                            Kovács Miklósné  
                                                                                                                   jegyző            
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                                                        Melléklet a 15/2000. (XI.20.) számú rendelethez3 
 
 
I. Temetkezési hely felett rendelkezni jogosult által fizetendő díjak: 
 
  1./ Temetési hely: 
     a) gyermek sírhely                                                     500 Ft 
     b) felnőtt egyes sírhely                                             1000 Ft 
     c) felnőtt kettes sírhely                                             1500 Ft 
     d) hármas sírhely                                                      2500 Ft 
     e) sírbolt                                                                 10000 Ft/m2 
     f) urnasírhely                                                            1000 Ft 
 
  2./ Halott hűtési díja:                                                     1200 Ft 
 
II. Temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók által fizetendő tételek: 
   
  1./ Az elhunytak temetőn belüli átvételéért és a temetőn belüli szolgáltatások 
igénybevételéért fizetendő:                                           2000 Ft 
 
  2./ Temető fenntartási hozzájárulás:                            4000 Ft/elhalt 
 
 
III. Síremléket felállító vállalkozók által fizetendő: 
 
       Síremlék állítási munkákhoz igényelt terület használati díja egyszeri:  5000 Ft4 
 
 
A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 
      
 
 
 
 
  

 

                                                
3 Módosította a 26/2004. (XII.23.) rendelet 1. §-a, hatályos 2005. január 1-jétől. 
4 Módosította a 24/2006. (XII.22.) rendelet 1. §-a, hatályos 2007. január 1-jétől 
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