
Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

                                                       6/2006. (VI.16.) rendelete  

                                        a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 

 

 

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. tv. 16.§-ának (1) bekezdésében és a temetőkről és a temetkezési 

tevékenységről szóló 1999. évi XIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

                                                    Általános rendelkezések 

 

                                                                      1.§. 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Rimóc község közigazgatási területén levő köztemetőre,  

     fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos tevékenységre. 

    A működő köztemető elhelyezkedése és adatai: 

                     Rimóc község belterületén a 795 helyrajzi szám alatt, 

                     Területe 17.284 m2 

(2) Az önkormányzat a temető fenntartásáról a polgármesteri hivatal útján gondoskodik. 

 

(3) A temetőben megkülönböztetés nélkül és az elhunyt végakarata szerint, vallási, 

illetőleg lelkiismereti meggyőződésre, valamely faji csoporthoz tartozásra, nemzeti-

etnikai hovatartozásra, a halál okára tekintet nélkül lehetővé kell tenni a halottak 

eltemetését. 

 

(4) A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az 

eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyház hitéleti tevékenységének, 

vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik. 

 

(5) Ha a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, azt a temető fenntartója az 

önkormányzat jogosult lezárni, és ott a további temetkezést megtiltani. 

 

(6) A lezárt temetési hely kiüríthető, ha a lezárásától, illetőleg az utolsó temetkezéstől 

számított használati ideje letelt. A temetési helyre rátemetett maradványok, valamint 

az elhelyezett urna az eredeti használati időt nem hosszabbítja meg. 

 

(7) A temető fenntartásának költségeit az önkormányzat biztosítja a temetkezési 

szolgáltatások nyújtásából befolyt díjakból (1.sz. melléklet) és egyéb bevételekből. 

 

(8)  A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat a jegyző ellenőrzi.  

 

 

                      A temető használatának és igénybevételének szabályai 

 

                                                                2.§. 

                                                                                                                                                

(1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a (2)  

     bekezdésben foglaltak kivételével- csak temetőben szabad. 
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(2) A hamvasztásos temetésről gondoskodó személy kívánságára – az átvétel egyidejű  

      igazolása mellet – a hamvakat tartalmazó urnát ki kell adni és ennek megtörténtét a    

      nyilvántartásba rögzíteni kell.  

 

(3) ** hatályon kívül helyezve 2009.október 1-től 

 

 

                                                                 3.§. 

(1) A temető nyitvatartási rendje: 

 

a) április 1-től szeptember 30-ig reggel            6 órától este 9 óráig, 

b) október 1-től március 31-ig reggel               7 órától este 18 óráig, 

c) október 28-tól november 4-ig éjjel nappal folyamatosan. 

 

(2) A temetőben csak a megjelölt nyitvatartási rendben lehet tartózkodni. 

 

(3) A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani. 

Tilos minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a kegyeleti érzést sértheti. 

 

(4) A temetőben kiskorú gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Az általa okozott 

kárért az őt felügyelő tartozik felelősséggel. 

 

(5) Vakvezető kutya kivételével a temetőbe állatot bevinni, beengedni tilos. 

 

 

                                                                       4.§. 

 

(1)*A temető területén tilos gépjárművel közlekedni és parkolni, kivéve: 

 

a) a súlyos mozgáskorlátozottak parkolási engedélyével rendelkező   személyt szállító 

járműnek, a súlyos mozgáskorlátozott személynek a temetőbe történő be és 

kiszállításának idejére. 

b) a temetkezési tevékenységben résztvevő járműnek,  

c) a temető üzemeltetéséhez szükséges járműnek. 

 

Az b) és c) pont alatti járművek maximális tartózkodási ideje  a szükséges munkák 

elvégzésének idejére korlátozódik. 

 

(2)* A temetőben munkát végző vállalkozó csak e rendeletben meghatározott mértékű     

     úthasználati díj ellenében hajthatnak be a temető területére gépjárművel. Az   

     úthasználati díjat a temető fenntartási hozzájárulás összege tartalmazza. 

 

(3) *A látogatók gépjárműveiket - az (1) és (2) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a    

      temető területén kívül helyezhetik el. 

 
*módosította a 17/2008 (XII.15.)számú rendelet, hatályos 2008.12.15-től. 

 
**módosította a 9/2009(X.1.) sz. önkormányzati rendelet 
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(4) A temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése minden  

      látogató kötelessége. 

    

(5) Padot, ülőhelyet csak a polgármesteri hivatal engedélyével és az általa kijelö lt helyre  

lehet elhelyezni. 

 

(6) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési és bontási munkát megkezdeni, vagy  

Bontási anyagot elszállítani csak a polgármesteri hivatal hozzájárulásával szabad. Az 

építési hulladékot keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani. A munka 

megkezdésének és befejezésének idejét a polgármesteri hivatalban be kell jelenteni.  

 

(7) A temetőben tűveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások  

      betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt elégetni a  

      temetőben tilos. 

 

(8) A temető területéről sírkövet, síremléket, sírjelet (fejfát) kiszállítani csak a  

      polgármesteri hivatal írásos engedélyével lehet. Síremlék cseréje esetén a régi  

      síremléket a rendelkezésre jogosult köteles a temetőből elszállíttatni. 

 

(9) A temetőben elhelyezett tárgyakért, valamint a sírok és síremlékek esetleges  

        megrongálásáért az önkormányzatot anyagi felelősség nem terheli. 

 

 

 

                                           A temetői nyilvántartások vezetése 

 

                                                                  5. §. 

 

(1) A polgármesteri hivatal – a kegyeleti jogok gyakorlása céljából – a temetési helyekről  

nyilvántartásokat vezet. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, 

az egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál. 

A nyilvántartó könyvek mellett betűsoros névmutatót is vezetni kell. 

 

(2) A nyilvántartásokba történő betekintés esetén gondoskodni kell a személyes adatok  

     biztonságáról. 

 

              

                A kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai 

 

 

                                                                 6. §. 

 

(1) A temetőben csak a sírok, síremlékek, urnahelyek díszítésére szolgáló, a kegyeleti 

jelleget nem sértő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, vagy a 

temető rendjét zavaró tárgyakat, növényeket a polgármesteri hivatal eltávolítja, 

illetőleg az elhelyezővel eltávolíttatja. Ideértve az az esetet is, amikor a síremlék 

alapja a terep szintjénél magasabbra épül, a síremlék hosszúsága és szélessége 

meghaladja a sírhely méreteit.  
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(2) Fát, cserjét a temető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez a 

sírra ültetett azon örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 2 m-nél és 

átmérője nem több 0,6 m-nél. A fenntartó tulajdonában levő fát, cserjét kivágni csak a 

tulajdonos engedélyével szabad.  

 

 

(3) A kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat bepiszkítani, rongálni, 

eltávolítani és a temetőben szemetelni tilos. 

 

(4) A sírhely gondozása úgy végezhető, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának,   

illetve a látogatóknak kegyeleti érzéseit és ne akadályozza azokat a sírgondozásban. 

A sírhely felett rendelkező köteles a sírhelyet gondozni. 

 

(5) A sírhely gondozása, illetve egyéb munkavégzés során a szomszédos temetési hely  

      nem sérülhet, illetve búcsúztatás alatt a munkavégzéssel összefüggő hang vagy egyéb  

      hatás nem zavarhatja a szertartást. 

 

(6) A sírhely gondozása során keletkező szemetet a kijelölt szeméttárolókba kell vinni. 

 

(7) A temetőben a sírhelyek bekerítése tilos. 

 

 

 

                                                         Temetkezési helyek 

 

                                                                     7.§. 

 

(1) A temetőben temetkezésre szolgálhatnak: 

 

a) koporsós temetés esetén: 

1. egyes sírhely 

2. kettős sírhely 

3. közös sírhely 

4. sírbolt (kripta) 

 

2. hamvasztásos temetés esetén: 

1. urnafülke (kolumbárium) 

2. urnasírhely 

3. urnasírbolt 

4. hamvak elszórására kijelölt hely 

5. továbbá urna, koporsós temetési helyre való rátemetéssel 

 

3. koporsós és hamvasztásos temetés esetén: 

1. díszsírhely 

2. örök emléksírhely 

 

(2) Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó befogadására alkalmas sírgödör. A sírgödör  

mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő  

koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. Hamvasztásos temetés esetén az 
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urnát sírhelybe, sírboltba való rátemetésekor a talaj szintjétől legalább 50 cm-re kell 

elhelyezni. Az egyes sírhelyre maximum 4 urna helyezhető el. 

A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával természetes - a talajban lebomló – 

anyaggal burkolni lehet. 

  

(3) A kettős sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas  

Sírgödör, melynek mélységére és a rátemetésre a (2) bekezdésben szabályozottak az 

irányadók. 

 

(4) Közös sírhely kettőnél több halott maradványainak együttes elhelyezésére szolgál.  

 

(5) Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni. 

 

(6) Sírbolt az önkormányzat hozzájárulásával, a külön jogszabályban meghatározott 

esetekben, az építési hatóság engedélyével építhető. A hozzájárulás kiadása nem 

tagadható meg, ha az építtető a sírbolt helyét megváltotta. 

 

(7) A sírokat a parcellázási tervnek megfelelően kell elhelyezni. Ennek hiányában a  

      nagysírok egymástól 60 cm, gyermeksírok 30 cm távolságban helyezhetők el.  

 

(8) Díszsírhelyek, örök emléksírok helyét az önkormányzat határozza meg.  

 

      (9) Az urnafülke (kolumbárium) és az urnasírbolt az építésügyi hatóság engedélyével  

            építhető. Az urnasírhely mérete: 80 x 60x 100 cm. 

            Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret legalább 30 x 30 cm lehet. 

    

(9) Az önkormányzat a hamvak szétszórásához és bemosásához külön temetőrészt jelölhet     

      ki, amelyet parkszerűen kell kialakítani. 

 

    (11) A temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető. A sírjel  nem  

            foglalhat el a temetési helynél nagyobb területet, magasságát az építési hatóság  

            korlátozhatja. 

 

    (12) A síremlék és tartozékai, valamint emlékoszlop tervét  (vázrajzát) a polgármesteri  

            hivatalban az elhelyezés előtt be kell mutatni. 

 

    (13) A síremléket szilárd alapra kell elhelyezni, amely nem emelkedhet a terep szintjénél  

            magasabbra. 

 

    (14) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott  

           sírjelet elhelyezni nem szabad. A síremlék hosszúsága és szélessége nem haladhatja   

           meg a sírhely méreteit, magassága a 2 métert.  Ezt a szabályt a meglévő sírjelek    

           felújításánál is alkalmazni kell. 

 

    (15) A halvaszületett magzat sírhelyét jelzőfával kell megjelölni, amelyen a temetés napját  

           és a temetési hely sorszámát  kell feltüntetni. 

 

    (16) A halva született magzat eltemetése esetén a sírhelyen kereszt vagy fejfa is  

           elhelyezhető és azon utónevet is fel lehet tüntetni. 
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                                                A temetési helyek használata 

 

                                                                  8.§. 

 

(1) A 7.§. (1) bekezdésében meghatározott sírhelyek árát e rendelet 1. számú melléklete  

tartalmazza. 

 

(2) A temetési hely feletti rendelkezés időtartama (használati idő): 

 

                          a) sírbolt esetén                              60 év 

                          b) urnasírbolt esetén                       20 év 

                          c) sírhely esetén                             25 év 

                          d) urnafülke, urnasírhely esetén     10 év  

 

(3) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek - külön tiltó rendelkezés hiányában –  

      újabb ciklusra megválthatók. 

 

(4) A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta. A temetési hely újraváltásában  

elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén a törvényes öröklés rendje szerint soron 

következő közeli hozzátartozója. 

Újbóli megváltás esetén a sírhely árát ismét meg kell fizetni a megváltás idején hatályos 

díj szerint. 

  

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

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

 

(6) A temetésre megváltott hely magánszemélyek között csere, vagy adásvétel tárgya  

      nem lehet. 

 

(7) Temetési helyet - a kettős sírhely üresen maradó felének kivételével – megváltani csak  

      haláleset bekövetkezése miatt lehet. 

  

 

                                                  Temető fenntartási hozzájárulás 

 

                                                                       9.§. 

 

(1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző ( pl. betonozást végző, kőműves 

sírkőfaragó)  a temető  használata után az 1. számú melléklet szerinti hozzájárulást 

köteles fizetni az önkormányzatnak. 

 

(2) A temetőben vállalkozási és vállalkozásszerű tevékenység csak munkanapokon 

végezhető, kivéve a halott szállítással és temetéssel összefüggő szolgáltatást, valamint 

abban az esetben, amikor erre a polgármesteri hivatalban engedélyt kaptak. 
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                                     A létesítmények, szolgáltatások igénybevételi díja 

 

                                                                     10.§. 

 

(1) A temetkezési szolgáltató a temető létesítményeinek (ravatalozó, hűtő, közmű) 

használatáért köteles igénybevételi díjat fizetni az 1. számú melléklet szerint. 

 

(2) Síremlék alap készítéshez szükséges közművek használatáért, terület igénybe vételéért 

igénybe vételi díjat szükséges fizetni az 1.számú melléklet szerint.  

 

 

                                                           Záró rendelkezések 

 

                                                                     11.§. 

 

(1) Szabálysértést követel  

            és 10.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki az alábbi szabályokat     

            megszegi: 

                            a)   3.§. (2), (3) és (5) bekezdése, 

                            b)   4.§. (5) bekezdése 

                            c)   6.§. (2) és (3) bekezdése. 

 

(2) Szabálysértést követel és 30.000,- Ft terjedő pénzbírság sújtható az, aki az alábbi                     

      szabályokat megszegi: 

a) 4.§. (1), (6) és (8) bekezdés, 

b) 6.§. (1) és (7) bekezdése, 

c) 7.§. (2), (6), (7), (12), (13) és (14) bekezdései. 

 

 

(3) Ez a rendelet 2006. július 1-én lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg  

hatályát veszti a köztemetőkről szóló 1/1982 számú tanácsrendelet. 

 

 

Rimóc, 2006. június 15. 

 

                                

                     Beszkid Andor  s.k                                           Lőrikné Kiss Ibolya s.k 

                      polgármester                                                        jegyző  

 

  

       Kihirdetve: 2006. június 16. 

 

 

 

                                                                            Lőrikné Kiss Ibolya s.k. 

                                                                                      jegyző 

 

 

A kiadmány hiteléül: 
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                                                                                                            1. számú melléklet 

 

 

A temetkezési szolgáltatások díjai 

 

 

 

                                                                                                                                                  

Szolgáltatás                                                                                                        Szolgáltatási díj 

 

 

 

  1.  Temető-fenntartási hozzájárulás                                                                        5.000.- Ft    

                                                                                                                          síremlékenként 

               

       ( Az köteles fizetni, aki a temetőben vállalkozásszerű munkát végez, így pl: betonozást            

         végzők, kőműves munkát végzők, sírkőfaragók, tekintet nélkül arra, hogy vállalkozásra   

         jogosító igazolvánnyal rendelkezik e vagy sem.) 

 

 

  

  2.  Temetkezési szolgáltató által fizetendő igénybevételi díj.                              10.000,-Ft                                                                                                               

                                                                                                                             

                                                                                                                    szolgáltatásonként 

                  

        ( A temetkezési vállalkozó által fizetendő) 

 

 

   3.  Napijegy (áram és vízvételezés)                                                                        1000,-Ft 

 

 

   4.  Sírbolthely ( elhunytanként)                                                                           50.000,-Ft  

 

 

   5.  Felnőtt sírhely                                                                                                   3.000,-Ft 

 

                                                                                                

   6. Gyermek sírhely                                                                                                1.000,-Ft 

 

 

   7.  Urnasírhely                                                                                                       1.000,-Ft 

 

 

   8.  ** hatályon kívül helyezve 2009.10.01.-től 

 

A szolgáltatási díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 

2006. július 1-től érvényes 

 
**módosította a 9/2009(X.1.) sz. önkormányzati rendelet 


