
MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9/2000.(X.19.) számú 

 RENDELETE 

 A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 

 

Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV Tv. 16 § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a temetőről és 

temetkezésről szóló 1999. Évi XLIII. Tv. 41. § (3) bekezdése alapján az alábbi rendeletet 

alkotja: 

A rendelet célja 

 

E rendelet célja, hogy a tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a 

tiszteletadás joga mindenkit megillet az elhunyt személyére, vallási illetve lelkiismereti 

meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti és nemzetiségi 

hovatartozására, a halál okára, vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül.  

 

I.Fejezet 

Általános szabályok 

1. §• 

A rendelet hatálya 

/l/ A rendelet hatálya kiterjed a Murakeresztúr-i önkormányzat illetékességi területén lévő 

községi temetőre, valamint a fenntartásával és a temetkezéssel kapcsolatos valamennyi 

tevékenységre. 

 

II.Fejezet 

A temető kezelése és fenntartása 

2- §• 

1./ A községi temető kezeléséről és fenntartásáról a Murakeresztúr-i önkormányzat 

gondoskodik. 

2./ Az önkormányzat: 

a./ gondoskodik a temető folyamatos karbantartásáról, 

b./ biztosítja a sírok minden időszakban történő megközelítését, 

c./ feladata a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeknek, zöldfelületeinek, 

valamint, sírhelytábláinak megépítése, illetve kialakítása 



3/ Az önkormányzat a temető teljes fenntartására, üzemeltetésére vagy egyes feladatok 

elvégzésére, engedéllyel rendelkező, gazdálkodó szervezettel szerződést köthet. 

4/ A temető üzemeltetője: 

a./ meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb 

vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét, 

b./ biztosítja az eltemetés feltételeit, 

c./ megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt, 

d./ biztosítja a ravatalozó technikai berendezését, a temető egyéb közcélú létesítményei 

karbantartását és működteti azokat, 

 e./ gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről és biztosítja a temető 

nyitását és zárását, 

f./ megőrzi a nyilvántartó könyveket, 

g./ kijelöli a temetési helyeket, 

h./ elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosság 

mentesítését és a hóeltakaritást, 

i./ összegyűjti és elszállítja a hulladékot, 

j./ gondoskodik a temető rendjének betartásáról, 

k./  összehangolja a temetéseket. 

5./ Az önkormányzat jegyzője: 

a./ felhív a jogszabályokban, a rendeletben és a temető szabályzatban foglalt  

rendelkezések betartására,  

b./ szabálysértési eljárást folytat le, 

c./ ellenőrzi a szerződés útján ellátandó feladatok végrehajtását, szerződésszegés esetén 

kezdeményezi a szerződés felmondását,  

d ./ megvizsgálja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát. 

 

A temetési hely 

3. §. 

1 . /  A temetőt sírhely táblákra (parcella) a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A 

sorokban a temetési helyeket ki kell jelölni. 

2./ A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A sírhelytáblák, sorok és 

temetési helyek azonosítását a nyilvántartással egyezően kell elvégezni. 

3./ Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt . Az 

egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó 

befogadására alkalmas sírgödör 



 

Sírhelyek méretei: 

a./ egyes sírhely 

- mérete: 200 cm x 100 cm, a sírhelyen belül a sírgödör 200 cm x 90 cm 

b./ kettős sírhely 

- mérete: 200 cm x 200 cm, a sírhelyen belül a sírgödör 200 cm x 90 cm + 10 cm + 90 

cm 

c./ gyermek sírhely 

4./ Koporsós rátemetés esetén a sírgödröt úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó 

aljzata legalább 160 cm mélységre kerüljön 

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

6./ A síremlék a sírhely méreténél, külső méretében nagyobb nem lehet 

A síremléket a sírgödör szélétől minden irányban egyforma távolságra kell elhelyezni.  

a./ A sírhelyek (síremlékek) között 60 cm távolságot kell tartani. 

b./ A sorok közötti távolság 120 cm. A sorok egymással párhuzamosak 

c./ A parcellák között 3 m széles utat kell hagyni 

7./ Síremlék állítása előtt az önkormányzat hozzájárulását be kell szerezni. 

8./ Exhumálás a halott temetésére vonatkozó szabályok, az ÁNTSZ engedélyének előírása 

szerint, vagy az erre jogosult szerv határozata alapján a kegyeleti jogok- megsértése nélkül 

végezhető. 

9./ Más temetőbe való áthelyezés esetén a befogadó nyilatkozat beszerzését is kérni kell 

A temetés 

4. §• 

1./ Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással, vagy elhamvasztás nélkül történik, 

egyházi vagy világi szertartás szerint 

2./ 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 

(élettársa) 

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

szerint. 

3./ Ha temetésre kötelezett személy nincs, vagy ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a 

kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről a községi önkormányzat gondoskodik. A temetés 

költségeit az önkormányzat a hagyatéki eljárás során érvényesíti. 



4./ A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. 

Az eltemettető ettől eltérően rendelkezhet, ha az anya halála és az újszülött perinatális halála 

miatt az eltemetés egy időben történik. 

5./ Hamvasztásos temetés esetén, az urna koporsós temetési helyre rátemethető. 

6./ A halottat koporsós temetés esetén a halott vizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 

72 órán túl, de 96 órán belül el kell temetni, kivéve ha: 

a / a halott vizsgálatot végző orvos a halott vizsgálatra vonatkozó rendelkezések alapján 

ettől eltérő engedélyt adott, 

b,/ a holttestnek az eltemetésig történő hűtése biztosított, ebben az esetben a temetést 8 

napon belül kell elvégezni, 

c./ A koporsót temetés előtt véglegesen le kell zárni. 

 

A temetési helyek megváltása és használati időtartama 

5. §. 

1./ A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta 

2./ A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: 

a./ egyes sírhely esetén 25 év, 

b./ kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,  

c./  rátemetés esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év, 

d./ urnasírhely esetén 10 év,  

e./  sírbolt esetén 60 év. 

3./ A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható. A meghosszabbítás 

legrövidebb időtartamára a (2) bekezdésben foglaltak az irányadók. 

4./ A meghosszabbítás csak akkor tagadható meg, ha az önkormányzat bizonyítja, hogy a 

területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni. 

5./ Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában 

lejár, illetve ha a temetési hely megszűnik. 

A használat megszüntetéséről - a használati idő leteltét követően - az egyes temetkezési 

helyekre vonatkozóan a képviselőtestület határoz. 

6./ A temető, temetőrész, sírhelytábla (parcella) temetési hely lezárását hirdetményben kell 

közölni. 

A hirdetményt három alkalommal, legalább egy országos és a megyei lapban, valamint a 

helyben szokások módon közhírré kell tenni, úgy, hogy az első közzététel a kiürítés előtt 

legalább hat hónappal a továbbiakban kéthavonta történjen. 



7./ A használat megszüntetése esetén a temetkezési hely feltárásakor előkerülő emberi 

maradványok elhelyezéséről, az elhalt hozzátartozói, az Ő rendelkezésük hiányában, az 

általános kegyeleti szokások, valamint az ÁNTSZ előírások betartása mellet, az 

önkormányzat köteles gondoskodni. 

8./ A megváltott, de fel nem használt temetkezési helyet - a rendelkezésre jogosult kérelmére 

- az önkormányzat köteles visszaváltani Az ezért fizetendő térítés összege a visszaváltás 

időpontjában érvényes díjtétel. 

 

Temetői munkák 

6.§. 

1./ A temetkezéssel kapcsolatos egyes tennivalókat (exhumálás) csak az önkormányzat vagy 

a vele szerződéses viszonyban lévő gazdálkodó szervezet végezhet. 

2./ A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák: 

a / egynyári, vagy évelő lágyszárú virág (dísznövény) ültetése, ápolása és öntözése 

külön engedély nélkül, 

b / sírok gondozása, vágott és művirág, koszorú elhelyezése külön engedély nélkül, 

c./ fásszárú növény ültetése az önkormányzat előzetes engedélyével, 

d./  síremlék állítása, sírkeret, fedett sírkeret készítése és urnakripta létesítése, valamint 

ezeken maradandó anyagú díszítés (szobor, felirat) elhelyezése, megváltoztatása csak az 

önkormányzat előzetes engedélyével 

e./ kripta elhelyezéséhez az illetékes építésügyi hatóság engedélye szükséges. 

3./ Az előzetes engedély hiánya, vagy attól való eltérés esetén a temető fenntartója: 

a./ a sírhely birtokosát megfelelő határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot 

megszüntetésére, 

 b./ a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges intézkedést megteszi, a munkát 

elvégzi (elvégezteti) és annak költségeit áthárítja a sírhely birtokosára. 

 

Díjszabási rendelkezések 

7.§• 

1./ A temetkezési helyekkel, a temetkezéssel, az exhumálással, sirápolással és a 

szolgáltatással kapcsolatos összes költségek díjtételeit a temetőben ki kell függeszteni. 

2./ Az igényelt szolgáltatások díját a temettetőnek előre kell megfizetni 

3./ Az egyes temetkezési helyek értékesítését, illetve felhasználását a temető belső rendjének 

megfelelő sorrendben kell elvégezni 

4./ A temetői szolgáltatás díját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza 



A temető rendje 

8.§• 

1./ Tilos a sírok, síremlékek és egyéb kegyeleti tárgyak beszennyezése, megrongálása, 

jogosulatlan áthelyezése, vagy eltávolítása 

2./ Az egyes temetkezési helyek díszítését szolgáló tárgyak (virág, koszorú,mécses stb.) 

eltávolítására a temetési hely birtokosa, vagy annak mulasztása esetén a temető fenntartója 

jogosult. 

 

Értelmező rendelkezések 

9.§. 

1./ Jelen rendelet alkalmazásában: 

a./ Temetkezési hely a sírhely minden formája (sírhely, sírbolt, urnafülke  urnasírhely. 

urnasírbolt) 

b./ Sírhely a temetői főkönyvben ekként megjelölt koporsó eltemetésére alkalmas 

temetői területrész 

c / Gyermeksírhely, a 10 évesnél fiatalabb életkorban elhunyt személy koporsós 

temetésére szolgáló sírhely. 

d / Sirkerités a maradandó (beton, tégla. műkő. vasrács stb.) anyagból a sírdomb körül 

épített keret. 

e / A temetkezési hely birtokosa az a személy, aki a temetői főkönyvben rendelkezésre 

jogosultként van megjelölve 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

10.§. 

1./ Aki a jelen rendelet előírásait megszegi, tilalmait megsérti, vagy egyébként a temetők 

rendjét zavaró, kegyeletsértő magatartást tanúsít szabálysértést követ el és 30.000 -Ft-ig, azaz 

Harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

2./ A szabálysértési eljárás hivatalból, vagy bármely személy (szerv) kezdeményezésére 

megindítható. 

3./ A szabálysértési eljárás lefolytatására a Murakeresztúri Polgármesteri Hivatal jegyzőjének 

van hatásköre 

 

 

 

 



11.§. 

 

1./ Ezen rendelet 2000 november l-jén lép hatályba. 

2./ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

3./ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, a Temetőről és a temetkezések rendjéről szóló 

6/1992.(X.29.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti 

 

Murakeresztúr, 2000. szeptember 27. 

 

 

 

 



 

 


