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Kistormás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 8.) önkormányzati 

rendelete 

a temetőkről és temetkezésről 

1. § (1) A jelen rendelet hatálya Kistormás község közigazgatási területén lévő - és működő – községi 

temetőre (a továbbiakban: köztemető) ennek fenntartására és a temetésekkel kapcsolatos összes 

tevékenységre terjed ki. 

 

(2) A köztemető címe: 7068 Kistormás, 3. és 4. hrsz. 

 

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele 

 

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

1999. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Tvt.) és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) 

foglalt rendelkezések alapján a Tolna Megyei Kormányhivatal gondoskodik. 

 

3. § (1) A temetőben temetni – egyházi vagy társadalmi szertartás szerint –hagyományos módon 

koporsóban, hamvasztás esetén urnába helyezetthamvak eltemetése, illetve elhelyezése útján lehet. 

(Hamvasztásos temetésesetén a hozzátartozó kérésére – átvétel igazolása mellett – az urna kiadható). 

 

(2) Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó, annak 

hiányában erről az eltemettető gondoskodik. 

 

(3) Eltemetésre csak a halottvizsgálat és anyakönyvezést követően kerülhet sor. 

 

(4) 2002. január 1. napjától – sírboltba és urna kivételével – olyan a kegyeleti igényeknek is megfelelő 

koporsó, illetve kellék használható, amely lebomlik és nem veszélyezteti a környezetet. (kivéve 

fertőző betegségben elhunytak, valamint külföldről szállított holttestek esetén). 

 

(5) Köztemetőn kívül ravatalozni, vagy sírt, sírboltot felnyitni az egészségügyi államigazgatási szerv 

engedélyével lehet. 
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Temetkezési szolgáltatási tevékenység 

 

4. § (1) Temetkezési szolgáltatási tevékenység: 

 

a) temetésfelvétel 

 

b) az elhunyt temetésre való előkészítése 

 

c) az előkészülés kellékekkel való ellátása 

 

d) ravatalozás 

 

e) búcsúztatás 

 

f) sírhely nyitás, visszahantolás 

 

g) sírba helyezés 

 

h) halott szállítás 

 

i) urna elhelyezés 

 

j) exhumálás 

 

k) újratemetés 

 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt tevékenységet az azzal megbízott temetkezési szolgáltató végzi.  

 

Temetési helyek, sírjelek 
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5. § (1) A köztemetőt sírhelytáblákra (parcella), sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban 

a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki. (Temetőőrt alkalmazni csak megfelelő szakképesítéssel 

lehet). 

 

(2) Számozni kell az azonosíthatóság miatt: sírhelytáblákat, sorokat, temetési helyeket. 

 

(3) A temetőben az alábbi típusú helyeket kell biztosítani: 

 

a) felnőtt egyes sírhely 

 

b) felnőtt kettes sírhely 

 

c) sírbolt (kripta) 

 

d) urnafülke, urnafal, (kialakítandó – igény esetén -) 

 

e) urnasírhely 

 

(4) A (3) bekezdésben említett temetési helyek – a temetési helyek sorrendjét betartva- előre 

megválthatók. 

 

(5) A közös sírhely több halott együttes eltemetésére kijelölt terület. 

 

6. § (1) Sírbolt: általában az egy családhoz tartozó elhunytak részére szolgáló temetési hely, melyben 

legfeljebb 6 (hat) koporsó helyezhető el. Egy nagykoporsó helyébe két kiskoporsó is temethető. 

 

(2) Sírbolt csak építési hatósági engedéllyel építhető. 

 

(3) Sírbolt létesítőjének azt kell tekinteni, aki azt építette, használati díjat befizette és a tényt a 

sírboltkönyvbe bejegyezték. A sírboltokat a temetési hely megváltásától számított 2 éven belül kell 

kiépíteni. 
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(4) A sírhely mérete: 

 

a) egyes sírhely: mélysége: 200 cm, de minimum 160 cm, hossza: 210 cm, szélessége: 100 cm; 

 

b) sírbolt: mélysége: 200 cm, hossza: 330 cm, szélessége: 300 cm; 

 

c) urnasírhely: mélysége: 100 cm, de minimum 50 cm, hossza: 100 cm, szélessége: 50 cm.  

 

(5) A síremlék, a sírbolt, a szegélykő nem terjedhet túl az erre a célra kijelölt területen.  

 

(6) A síremléket szilárd alapra, billenésmentesen kell elhelyezni. 

 

(7) Az erősen megrongált, az élet és a vagyonbiztonságot veszélyeztető sírboltok, síremlékek 

karbantartására a létesítő (örököst) figyelmét a Közös Hivatal jegyzője köteles felhívni.  

 

(8) A hamvakat tartalmazó urnát, urnafülkében lehet elhelyezni, vagy urnasírba temetni, vagy 

sírhelybe, sírboltba rátemetni egyaránt szabad, úgy, hogy az urna a talaj szintjétől legalább 50 cm 

mélységben kerüljön elhelyezésre. Az urnát urnatartóban a sír felületére is el lehet helyezni. Egy 

urnasírba, legfeljebb 4 (négy) urna temethető. 

 

(9) Egy urnafülkébe egy elhunyt hamvai helyezhetők el. 

 

(10) Dísz sírhely. Indokolt esetben lehet kettős dísz sírhely. 

 

a) A dísz sírhely lehet: 

 

aa) dísz urnafülke, vagy 

 

ab) urnasírhely. 
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b) Ezen sírhelyeket a község érdekében kiemelkedő és maradandó tevékenységet végző személyek 

eltemetésére szolgáló temetési hely. 

 

c) Ennek adományozása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

 

d) Dísz sírhelyek használata után használati díjat nem kell fizetni. 

 

7. § (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) A temetőről nyilvántartó könyv, és sírbolt könyv vezetése kötelező. A nyilvántartó könyv 

tartalmazza: 

 

a) folyószám, 

 

b) temetés napja, 

 

c) elhunyt adatai, lakcíme, 

 

d) elhalálozás ideje, 

 

e) sírhelytábla – sor, hely száma, 

 

f) eltemettető neve, lakcíme, 

 

g) síremlékre vonatkozó bejegyzések. 

 

A temetési helyek feletti rendelkezési jog 

 

8. § (1) A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama: 
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a) egyes, kettes sírhelynél: 25 év, 

 

b) sírbolt minimum: 60 év, 

 

c) urnafülke, urnasírhely: 10 év. 

 

(2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért díjat kell fizetni, 

melynek összege: 

 

a) egyes sírhelynél: 4.000, - Ft + ÁFA 

 

b) kettes sírhelynél: 7.000, - Ft + ÁFA 

 

c) kripta: 

 

ca) kettes: 12.000, - Ft + ÁFA 

 

cb) négyes: 22.000, - Ft + ÁFA 

 

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzésekor a rendelkezésre jogosulttal szerződésben 

kell rögzíteni a sírhely építészeti kialakításának és gondozásának követelményeit. 

 

A temető infrastrukturális létesítményei, díjai 

 

9. § (1) Az önkormányzat üzemeltetésében álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket 

biztosítja: 

 

a) sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot, koszorú – és 

virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja, 
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b) a temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogatók és a temetőben vállalkozási tevékenységet 

folytatók díjtalanul használhatják. 

 

(2) Díjat kell fizetni: 

 

a) a temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő vízhasználatért. 

 

b) a temetőben végzett vállalkozási tevékenység során keletkezett hulladék elhelyezéséért, 

amennyiben annak elszállításáról nem a vállalkozó gondoskodik. 

 

(3) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási díj összege nem 

lehet magasabb, mint a Tvt. 40. (4) bekezdésben meghatározott mérték, melynek összege: 200, - 

Ft./év. 

 

Temetőbe való behajtás 

 

10. § (1) A mozgássérültek parkolási engedélyük birtokában, az egészségi állapotuk vagy életkoruk 

miatt mozgásukban korlátozott személyek gépjárművel behajthatnak. 

 

(2) A temetőbe való behatás díja 0, - Ft. 

 

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

közhasználatú területein a növények telepítését úgy szabad végezni, hogy azzal más sírban károkozás, 

kegyeleti sértés ne történjen (fát nem lehet telepíteni, csak cserjét, ami 1 m-nél alacsonyabb, ezt a 

magasságot meghaladóan az ki kell vágni). 

 

A temető rendje 

 

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

tüntetni a temető nyitvatartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, pontos címét, 

valamint a temető részletes térképét ki kell függeszteni. 

 

(2) A temető nyitvatartási ideje: 
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a) 7.00 – 17.00 óráig (télen) 

 

b) 7.00- 20.00 óráig (nyáron) 

 

13. § (1) A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 

12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat. 

 

(2) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak megkezdése előtt – a 

temető üzemeltetője részére be kell jelenteni. 

 

(3) A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat köteles 

betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit 

nem sérthetik, a szomszédos sírokban a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem 

okozhatnak. 

 

14. § (1) Nem megengedett: 

 

a) a temetőbe kutyát bevinni, kivéve a vakvezető kutyát, 

 

b) az üzemeltető előzetes hozzáárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani, építési vagy 

bontási munkát megkezdeni, 

 

c) hulladékot, koszorút- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívüli helyen lerakni, 

 

d) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni, 

 

e) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit 

megsérteni, 

 

f) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni. 
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g) temetkezési szolgáltatásra utaló reklámot elhelyezni. 

 

(2) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő hatósági feladatok ellátását a Tolna 

Megyei Kormányhivatal végzi. 

 

Záró rendelkezések 

 

15. § Ez a rendelet 2022. december 9-én lép hatályba. 

 

16. § Ez a rendelet hatályon kívül helyezi a község 10/2005.(IX. 5.) önkormányzati rendeletét.3. 

melléklet 

„3. melléklet az 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet 9-2021 ör.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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4. melléklet 

„4. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet 9-2021 ör.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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5. melléklet 

„5. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet 9-2021 ör.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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6. melléklet 

„6. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet 9-2021 ör.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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7. melléklet 

„7. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet 9-2021 ör.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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8. melléklet 

„8. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet 9-2021 ör.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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9. melléklet 

„10. melléklet az 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet 9-2021 ör.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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10. melléklet 

„10. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez 

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet 9-2021 ör.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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Részletes indokolás 

Az 1–6. §-hoz  

A módosított bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza. 

A 7. §-hoz  

A rendelet mellékleteit módosítja. 

A 8. §-hoz  

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 


