
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2014. (III.31.) számú önkormányzati rendelete  

a temetőkről és a temetkezésről 

 

 

 

Tiszagyenda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. Törvény (továbbiakban: Tt.) 41.§ (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya Tiszagyenda Községben lévő önkormányzati tulajdonban álló, működő és 

lezárt temetőkre terjed ki. 

 

 

Temetési helyek, szabályok 

 

2. § 

 

(1) A köztemetőt sorokra, a sorokat pedig temetési helyekre kell osztani. 

(2) A sírhelyek nyilvántartásba vétele sorok és sírszám szerint történik. 

(3) A temetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre: 

a. koporsós, 

b. hamvasztásos. 

(4) A temetőben koporsós temetés esetén a sírhely lehet: 

a. egyes sírhely; 

b. kettes sírhely. 

 

3. § 

 

A temetőben rendelkezésre álló temetkezési helyek méretei: 

 

(1) Egyes sírhely szélessége 0,6 m, hosszúsága 2 m, egymástól való távolsága 0,6 m, 

temetési helyen elhelyezett sírjel maximum magassága 1,8 m, a sírgödör mélysége 2 

m. 

(2) Kettős sírhely szélessége 1,9 m, hosszúsága 2 m, egymástól való távolsága 0,6 m, 

temetési helyen elhelyezett sírjel maximum magassága 1,8 m, a sírgödör mélysége 2 

m. 

(3) Sírbolt szélessége 4 m, hosszúsága 2 m, egymástól való távolsága 1 m, temetési 

helyen elhelyezett sírjel maximum magassága 2 m, a sírgödör mélysége 2 m. 

(4) Urnasírhely szélessége 1,5 m, hosszúsága 0,5 m, egymástól való távolsága 1 m, 

temetési helyen elhelyezett sírjel maximum magassága 2 m. 

(5) Urnasírbolt szélessége 1,5 m, hosszúsága 1 m, egymástól való távolsága 1 m, temetési 

helyen elhelyezett sírjel maximum magassága 2 m. 

(6) Díszsírhely szélessége 5 m, hosszúsága 5 m, egymástól való távolsága 1 m, temetési 

helyen elhelyezett sírjel maximum magassága 3 m, a sírgödör mélysége 2 m. 



(7) Díszurna sírhely szélessége 3 m, hosszúsága 3 m, egymástól való távolsága 1 m, 

temetési helyen elhelyezett sírjel maximum magassága 3 m. 

(8) A sírgödröt koporsós rátemetés esetén úgy kell megnyitni, hogy a felülre kerülő 

koporsó aljzata legalább 1,6 m mélységbe kerüljön. 

(9) A díszsírhelyek a temetőben esetenként kijelölt temetési helyek, melyet Tiszagyenda 

Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete örök temetkezési hely céljára 

adományoz. 

(10) A Képviselő-testület a díszsírhelyen síremlék felállításáról külön döntést 

hozhat. 

(11) A díszsírhelyért megváltási díjat nem kell fizetni. A Képviselő-testület 

engedélyével az elhalt házastársa a díszsírhelyre temethető. 

(12) A díszsírhely gondozása a hozzátartozók, azok hiányában a temető 

üzemeltetőjének a feladata. 

 

Temetési hely feletti rendelkezési jog 

 

4. § 

 

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

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama a koporsós betemetés, illetve 

rátemetés napjától számított 25 év. 

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható), kivéve, ha a 

temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja, vagy más célra kívánja 

felhasználni. 

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog adásvétel, csere, vagy más jogügylet tárgyát 

nem képezheti. Az igénybe nem vett, vagy újonnan meg nem váltott sírhely felett a 

temető fenntartója rendelkezik. 

 

 

Díjmegállapítások 

 

5. § 

 

(1) A temetési helyek megváltási és újraváltási díjait a rendelet 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

(2) A temetési helyek megváltási és újraváltási díjak mértékét az önkormányzat évente 

felülvizsgálja. 

 

 

Sírjel elhelyezés szabályai 

 

6. § 

 

(1) A temetőben a temetési helyek megjelölésére síremlék, kereszt, fejfa (továbbiakban: 

sírjel) használható, illetőleg létesíthető. 

(2) A sírjel tulajdonosa köteles gondoskodni annak állagmegóvásáról, környezetének 

tisztántartásáról. 

(3) A sírjel nem foglalhat el nagyobb területet a sírhelyek méreténél, magasságának a 

parcella méretéhez kell igazodnia. 

(4) A síremlék helyét minden esetben a temetőgondnok tűzi ki. 



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

sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni 

kell. 

(6) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs meglévő temetési hely felett rendelkezési 

joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni. 

 

 

A temető fenntartása és üzemeltetése 

 

7. § 

 

(1) A temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokat Tiszagyenda 

Községi Önkormányzat saját maga, illetve kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 

láthatja el. A kegyeleti közszolgáltatási szerződés tartalmát a Képviselő-testület külön 

szerződésben állapíthatja meg. A feladat ellátásához kapcsolódó pénzügyi fedezetet a 

Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja. 

 

 

Temetkezési szolgáltatások 

 

8. § 

 

(1) A temetőben temetkezési szolgáltatást jogszabály által meghatározott feltételeknek 

megfelelő gazdálkodó szervezet végezhet. 

(2) A temetkezési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének megfelelő viseletben, a 

szertartások és búcsúztatások tiszteletben tartásával végezni munkájukat. 

(3) A temetkezési szolgáltatók minden olyan megkezdett nap után, amelyen e vállalkozási 

tevékenységüket végzik, az 1. számú mellékletben szereplő temető-fenntartási 

hozzájárulást kötelesek fizetni. 

(4) A temetkezési szolgáltatók a temető létesítményeit az 1. számú mellékletben szereplő 

bérleti díj ellenében vehetik igénybe. A ravatalozó esetén az igényt – lehetőség szerint 

– a használat előtt legalább 3 munkanappal be kell jelenteni. A bérleti díjat az 

igénybevételt megelőzően kell az üzemeltető számára megfizetni. 

(5) Az üzemeltető az igényekről nyilvántartást vezet. Az igénylő számára a létesítmény 

átadása nem tagadható meg, kivéve a más vállalkozó részéről történő korábbi 

lefoglalást. 

(6) A temető területén szolgáltatást nyújtó vállalkozók kötelesek a tevékenységük során 

keletkező hulladék elszállításáról gondoskodni. 

 

 

A temető használatának a szabályai 

 

9. § 

 

(1) A temetőben a temetési helyek gondozásáról, a sírok közötti területek 

gyomtalanításáról a temetési hely felett rendelkező személy gondoskodik. 

(2) A síremlék az építtető tulajdona, annak karbantartásáért, balesetveszélytől mentes 

állapotának megőrzéséért az építtető felel. 

(3) A temetőben csak a sírok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak (virágok, 

koszorúk, vázák, mécsesek, gyertyák, stb.) helyezhetőek el. Fát, cserjét a temető 



területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez a sírra vagy attól 

maximum 30 cm távolságra ültetett az az örökzöld, mely teljes kifejlettségében nem 

magasabb 1,5 méternél és átmérője nem több 0,6 méternél. 

(4) A temetőben gyertyát vagy mécsest gyújtani csak megfelelő óvatossággal, 

ráfigyeléssel lehet. A tűzveszély elkerülése érdekében szükséges intézkedéseket 

annak kell megtenni, aki a gyertyát vagy mécsest meggyújtotta. 

(5) Szemetet, gazt, elszáradt növényzetet az arra kijelölt helyen szabad csak elhelyezni. 

 

 

10. § 

 

(1) A temető használata során mindenki köteles a hely méltóságának megfelelően 

viselkedni, a hozzátartozók gyászát, a szertartások rendjét, a kegyeleti érzéseket 

zavaró cselekményektől tartózkodni. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósulása érdekében tilos 

a. kegyeletet sértő módon hangoskodni, zenét hallgatni; 

b. olyan magatartást tanúsítani, tevékenységet végezni, amely sérti a kegyeletet és 

megbotránkozást válthat ki a temetőhasználók körében. 

(3) Tilos a temetőben bármilyen reklámtevékenységet folytatni. 

(4) Tilos a temetőben tüzet rakni, szemetet, elszáradt koszorúkat meggyújtani. 

(5) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat. 

(6) A temetőben tilos gépkocsival közlekedni, kivéve: 

a. mozgássérült szállító jármű, 

b. temetkezési szolgáltató gépjárműve, 

c. egyéb, temetőgondnoki engedéllyel rendelkező gépjármű (pl.: sírköves, 

kertész) esetén. 

(7) A temetőbe háziállatot bevinni – a vakvezető kutya kivételével – tilos. 

 

 

11. § 

 

 

(1) Ez a rendelet 2014. április 1. napján láp hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tiszagyenda Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2000. 

(VIII.28) számú és az azt módosító 8/2012. (II.15.) számú rendelete. 

 

Tiszagyenda, 2014. március 31. 

 

 

Pisók István     Balogh Henrietta 

      polgármester        aljegyző 

 

 

Kihirdetve: 

 

Tiszagyenda, 2014. április 1. 

 

Balogh Henrietta 

aljegyző 


