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Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2006. (I.30.) rendelete 

a köztemetőről  és a temetkezés rendjéről  
 

 
Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a helyi 
önkormányzatok és szerveik, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 18. §-ában meghatározott feladatkörre – a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Kormány 
rendelet rendelkezéseivel  összhangban, a helyi sajátosságokra tekintettel az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

A rendelet hatálya 
1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Tahitótfalu község közigazgatási területén lévő köztemetőre, annak               
tulajdonosára, az ott tartózkodó magánszemélyekre, továbbá temetkezési szolgáltatást végző 
természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra. 
(2) E rendelet tekintetében köztemető a Református Egyház (a továbbiakban: Tulajdonos) 
tulajdonában lévő 1541. helyrajziszámú temető (a továbbiakban: temető) északi része, amelyben az 
Önkormányzat - a temető tulajdonosával kötött külön megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 
alapján - a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti. 
(3)  A tulajdonossal kötött Megállapodást jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
 

A köztemető használatának és igénybevételének szabályai 
2. § 

(1) A köztemetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az etnikai 
vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő 
tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól. 

(2) Minden látogató kötelessége a köztemetőnek, környezetének védelme, rendjének és tisztaságának 
megőrzése. 

 
3. § 

(1) A köztemetőben polgári és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt 
lebonyolítható. 

(2) A köztemetőbe – bármely egyéb megkülönböztetés nélkül – az elhalálozásuk idején tahitótfalui 
lakosokat lehet eltemetni. 

(3) Tahitótfalui lakos hozzátartozó kérelmére, egyedi elbírálás alapján a polgármester engedélyt 
adhat más településen lakott elhunyt temetésére. Közeli hozzátartozó (Ptk. 685. §) esetén a 
hozzájárulást mindenképpen meg kell adni. 

 
4. § 

A temetői rend: 
(1) A temető nyitvatartását a Megállapodásban kell rögzíteni. 
(2) A látogatók számára a temető mindkét bejáratánál a Tulajdonos az Önkormányzattal közösen 

tájékoztató táblát függeszt ki a temető nyitvatartásáról, vázlatos térképéről és rendjéről. A 
tájékoztató tábla kifüggesztésének módját, a költségviselés szabályait a Megállapodásban kell 
rögzíteni. 

(3) A temető területére kizárólag a következő járművek hajthatnak be: 

 a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó jármű, 
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 a mozgásukban korlátozott személyeket szállító jármű, 

 azon látogatók járművei, akik sírgondozáshoz szükséges nagyméretű eszközöket, anyagokat 
szállítanak. 

     Motorkerékpárral a temető területére behajtani tilos. 
(4) A temetőben 10 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhat. 
(5) A temetőbe állatot bevinni tilos, a vakvezető kutya kivételével. 
(6) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani olyan körültekintő gondossággal lehet, amellyel a 

tűzveszély elkerülhető. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt elégetni a temetőben tilos. 
(7) A temető területén a szemetelés tilos, bármely hulladékot az arra kijelölt gyűjtőhelyen kell 
elhelyezni. 
 

A temetési helyek gazdálkodásának szabályai 
5. § 

A köztemetőben a temetésre használt helyek a következők: 
a) egyes sírhely, 
b) kettős sírhely, 
c) díszsírhely,  
d) sírbolt (kripta), 
e) urnasírhely, 
f) urnasírbolt, 
g)   hősi temetési hely. 
 

6. § 
A temetési helyek megváltási díját, valamint az újraváltás díját a 2. számú melléklet tartalmazza. A 
díjak összegét a Képviselő-testület minden év december 31-ig felülvizsgálja.   
 
 

7. § 
A sírhelyek elhelyezése: 
(1) A sírhelytáblák (parcellák) között legalább 4,0 méter széles utat kell hagyni. 
(2) A parcellákon belüli sorok közötti távolság 0,6 méter. 
(3) A felnőtt és gyermek sírhelyek egymás közötti távolsága 0,5 méter. 
 

8. § 
A díszhelyek: 
(1) Díszsírhelyek és dísz-urnahelyek a köztemető központi fekvésű területén kijelölt temetési helyek, 

valamint a hősi temetési hely. 
(2) A díszsírhelyeket és dísz-urnahelyeket a polgármester, a Képviselő-testület bizottságai, és a 

községi civil szervezetek javaslata alapján a Képviselő-testület adományozhat díjmentesen a 
díszpolgároknak, valamint azon személyeknek, akik a haza, a község, a közélet javára, valamint a 
kultúra, az oktatás, a művészet, a tudomány területén végeztek kiemelkedő tevékenységet. 

(3) Az adományozott díszhelybe az elhalt együtt élő házastársa az egyéb előírások betartásával 
rátemethető. 

(4) Az adományozott díszhelyek gondozási kötelezettségéről az adományozással egyidejűleg kell 
határozni. 

9. § 
Építési szabályok a köztemető területén: 
(1) Ülőhely, pad, egyéb, nem kegyeleti célú tárgy kihelyezése csak a Tulajdonos és az Önkormányzat 

hozzájárulásával lehetséges. 
(2)  A köztemetőben végzendő munka időpontját be kell jelenteni a Tulajdonosnak, aki az építési 

munkákról nyilvántartást vezet, és amennyiben a munka búcsúztatást, szertartást zavarna, a 
hozzájárulást megtagadhatja. 
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(3)  Az építéshez szükséges építőanyag beszállításához, az építési és bontási munkák megkezdéséhez 
a Tulajdonos és az Önkormányzat írásbeli engedélye szükséges. 

(4) Az építéskor keletkezett hulladékot, törmeléket a keletkezéstől számított 3 naptári napon belül az 
építőnek el kell szállítania. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, az elszállításról a 
felszólítást követő 1 napon belül az Önkormányzat a kötelezett terhére és veszélyére 
gondoskodik. 

(5) Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot (pl. beton) csak vaslemezen lehet előkészíteni, a 
maradékot a temetőből el kell szállítani. 

 
 

A sírhelyek méretezése, a sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak és a növényzet 
elhelyezése, a sírgondozás szabályai 

10. § 
A sírhelyek méretezése: 
(1) A sírgödör mélysége első koporsó esetén 2,0 méter, urna földbetemetése esetén 0,50 méter. 
(2) Egy koporsó rátemetésére van lehetőség (kettős sírhelynél egymás mellett kettő), ebben az 

esetben a felső koporsó(k) aljzatának 1,6 méter mélységbe kell kerülnie. 
(3) A koporsós rátemetés után még kettő darab, egymás mellé helyezendő urnarátemetésre van 

lehetőség, ekkor a mélység 0,50 méter. 
(4) A gyermekkoporsós sírhely mélysége 1,30 méter. 
(5)  A sírhelyek további méretezése 

a) a felnőtt egyes sírhely hosszúsága 2,1 méter, szélessége 0,9 méter; 
b) a felnőtt kettős sírhely hosszúsága 2,1 méter, szélessége 1,9 méter; 
c) a gyermek sírhely hosszúsága 1,3 méter, szélessége 0,6 méter; 
d) az urnasírhely hosszúsága 0,9 méter, szélessége 0,6 méter. 

 
11. § 

A sírboltok méretezése: 
(1) A rendelet hatályba lépése után építendő sírboltokban legalább kettő koporsó, illetve urna 

számára kell helyet biztosítani, egyebekben az irányadó az elhelyezendő koporsók, illetve urnák 
száma. 

(2) A koporsósírbolt belső méretei: mélysége 2,0 méter, hosszúsága 2,1 méter, szélessége 
koporsónként 0,9 méter. 

(3) Az urnasírbolt belső méretei: mélysége 0,5 méter, hosszúsága 0,9 méter, szélessége legalább 0,6 
méter. 

 
12. § 

A sírjelek alkalmazásának szabályai: 
(1) A temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve létesíthető. 
(2) A rendelet hatályba lépése után létesítendő sírjelek vázrajzát a Tulajdonosnak és az 

Önkormányzatnak be kell mutatni, akik azt ellenjegyzéssel jóváhagyják, vagy az előírásoknak 
megfelelő módosításra hívnak fel, vagy elutasítják. 

(3) A sírjel nem foglalhat el a temetési helyeknél nagyobb méretet, magassága anyagától függően: 

 műkő, terméskő legfeljebb 1,5 méter lehet; 

 kopjafa legfeljebb 2,2 méter. 
(4) Egyedi formájú, egyedi anyagú sírjel létesítésére építésiengedély-kérelmet kell benyújtani, 

mellékelve a vázrajzot és az anyag jellemzését. 
(5) A sírjel, vagy az azon szereplő feliratnak, ábrának meg kell felelnie a kegyeleti érzés elvárásainak,  

nem lehet a közízlést, emlékezést sértő. 
 

13. § 
(1) A köztemetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő 



 4 

tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét megzavaró, 
illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására az Önkormányzat jogosult. 

(2) Tilos a temetési helyen, mellette, vagy mögötte a gondozáshoz használatos szerszámok és egyéb 
eszközök tárolása. 

(3) A sírokra olyan növények telepíthetők, amelyek kifejlett magassága legfeljebb 1 m, valamint nem 
terjed túl a temetési hely területén. A sírokra örökzöld és lombhullató fát ültetni nem lehet. 

 
14. § 

A temetési helyek gondozása során a következő körültekintő gondossággal kell eljárni: 
a) a tevékenység ne sértse mások kegyeleti érzéseit; 
b) a tevékenység mások sírgondozási tevékenységét ne akadályozza; 
c) a tevékenység az utakon való közlekedést ne akadályozza; 
d) a tevékenység búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást; 
e) a keletkező hulladékot a kijelölt gyűjtőedényekben kell elhelyezni; 
f) tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni. 
 
 

 
15. §1 

 
 

Záró rendelkezések 
16.§ 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba 
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő, még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. 
(3) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
 
 
 
Tahitótfalu, 2006. január 26. 
 
 
 
 
   Budai Mihály     Tóth János 
    polgármester        jegyző  
 
 
 
 
 
 
Kihirdetve 2006.01.30-án. 
 
 
 
 
 
 

Mellékletek az 1/2006. (I.30.) rendelethez 

                                            
1
 Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(V. 25.) rendelet 1. § f) pontja 
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1.számú melléklet 
 

Megállapodás 
 
A megállapodás létrejött egyrészről a tahitótfalui Református Egyház (2021 Tahitótfalu, 
………………………………………., képviseletében: ………………………………………….), 
mint tulajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos), másrészről Tahitótfalu Községi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala (2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 4., képviseletében: Budai Mihály 
polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat) között az alábbi helyen és időben a  köztemetőről és a 
temetkezés rendjéről szóló 1/2006.(I.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
kötelező mellékleteként. 
 
I. A temetői rend 
A temető nyitvatartása: 

 március 1. és október 28. között 6 órától 20 óráig, 

 október 28. és november 6. között 6 órától 22 óráig, 

 november 7. és február 28. között 7 órától sötétedésig. 
 
II. A tájékoztató táblák 
1.  A látogatók számára a temető mindkettő bejáratánál a Tulajdonos az Önkormányzattal közösen 
egy-egy tájékoztató táblát függeszt ki a temető nyitvatartásáról, vázlatos térképéről és rendjéről.  
2.  A tájékoztató táblák mérete …x… méter. 
3. A tájékoztató táblák elkészíttetéséről a Tulajdonos köteles gondoskodni, a költségeket a 
Tulajdonos és az Önkormányzat közösen, egyenlő arányban viselik.  
4. A Tulajdonos a tájékoztató táblákat legkésőbb 2006. …………………….-ig köteles kifüggeszteni. 
5. A tájékoztató táblák esetleges megrongálódása esetén a helyreállítás a Tulajdonos feladata,  a 
költségeket a Tulajdonos és az Önkormányzat közösen, egyenlő arányban viselik.  
 
  
III…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
IV. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 
évi XLIII. törvény és a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Kormány rendelet, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV.törvény rendelkezései irányadóak. 
 
V. A szerződés az aláírás napján lép hatályba. 
 
 
Tahitótfalu, 2006. ……………………………….. 
 
 
………………………………………….   …………..…………………………… 
………………………………………….   Budai Mihály, polgármester 
 
 

2. sz. melléklet 
A temetési helyek megváltási díjairól és az újraváltás díjáról 
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A temetési helyek megváltási és újraváltási díjai: 
 

a) egyes sírhely 25 év 25.000.–Ft + ÁFA 
b) kettős sírhely 25 év 50.000.–Ft + ÁFA 
c) gyermeksírhely 25 év 10.000.–Ft + ÁFA 
d) sírbolt 60 év 90.000.–Ft + ÁFA 
e) urnasírhely 10 év 7.000.–Ft + ÁFA 
f) urnasírbolt 25 év 20.000.–Ft + ÁFA 

 


