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Hatályos: 2013-07-15 -tól 

Marcalgergelyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési 

tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

2013-07-15 

I. fejezet 

 Általános rendelkezések 

 

1.§ (1) A rendelet hatálya az Önkormányzat tulajdonában lévő köztemetőkre terjed ki. 

 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az eltemettető(k)re, a köztemetőben temetkezési szolgáltatást, 

valamint a köztemetőkben egyéb temetői munkát (pl. síremlék-állítás) végző természetes és jogi 

személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre. 

 

(3) Köztemető létesítéséhez, bővítéséhez, részben vagy egészben történő lezárásához, 

megszüntetéséhez a Képviselőtestület hozzájárulása szükséges. 

 

(4) Az önkormányzat feladata és kötelezettsége a temetők fenntartása, működtetése, az üzemeltetés 

személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. 

 

2. § (1) Marcalgergelyi község területén egy köztemetőben lehet temetni, a Kossuth utcai 

köztemetőben. 

 

 (2) Köztemető létesítéséhez, bővítéséhez, részben vagy egészben történő lezárásához, 

megszüntetéséhez a Képviselőtestület hozzájárulása szükséges. 
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II. Fejezet 

A köztemető használatának és igénybevételének szabályai 

 

3. § Az eltemetés módja szerint a temetés koporsóval, vagy hamvasztással történik, egyházi vagy 

világi szertartás szerint. 

 

4. § (1) A köztemetőben mindenki a hely jellegének megfelelő, a kegyeleti jogokat tiszteletben tartó 

magatartást köteles tanúsítani. 

 

(2) A köztemető területére gépjárművel behajtani - a halott és szemétszállító, valamint 

mozgáskorlátozottak járművei kivételével - nem szabad. 

(3) A síremlék elemeinek, sírkeret építéséhez szükséges építőanyag gépjárművel történő helyszínre 

szállítását a munkák elvégzéséhez indokolt gépjárműbehajtást az üzemeltető engedélyezi. 

5. § (1) Az üzemeltető a temetési vállalkozóknak a temetési napokon igény szerint és bejelentési 

sorrend alapján biztosítja a temetés lebonyolítását. 

 

(2) Temetési időpontok a köztemetőben hétfőtől szombatig nyári időszakban 10.00 - 18.00 óráig, téli 

időszakban 10.00-16.00 óráig 

 



(3) A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók a temetés időpontját (nap, óra) kötelesek legalább 48 

órával előtte az üzemeltetőnek bejelenteni. 

 

(4) A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább 1 órával ki kell nyitni. 

 

 (5) Az elhunytak ravatalozásához – kegyeleti okokból – kizárólag a ravatalozó, illetőleg annak 

előterét lehet és kell igénybe venni. 

 

6. § (1) A köztemető területén lévő sírhelyek gondozását, újrahantolását, beültetését a sírhely felett 

rendelkezni jogosult maga, vagy megbízottja végzi. 

 

(2) A sírgondozás során keletkezett szerves hulladékot, elszáradt koszorút, virágot, szemetet csak a 

kijelölt hulladékgyűjtő helyre, konténerbe szabad tenni és az elszáradt koszorúk is csak itt bonthatók 

szét. Kő, beton, továbbá egyéb nem kommunális hulladék elhelyezése tilos! 

 

(3) A sírgondozáshoz igénybe vett vízért, a hulladék elhelyezéséért díj nem szedhető. 

 

7. § (1) A köztemető területén tilos a tűzrakás. Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél fokozott 

körültekintéssel kell eljárni, ügyelve arra, hogy tűz ne keletkezzen. 

 

(2) A temető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. 

 

(3) A köztemetőben a sírokat, az azon lévő tárgyakat, a síremlékeket, fákat, bokrokat, növényzetet, a 

tájékoztató táblákat, az épületeket, általában bármilyen más tárgyat megrongálni, beszennyezni, a 

virágokat letépni, a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül elvinni tilos. 

 

(4) A temetések alkalmával, vagy javítás, felújítás céljából megbontott síremlékeket a fagymentes 

időszak kivételével 6 napon belül eredeti állapotába vissza kell állítani. A megbontott síremlék egyes 

darabjait idegen sírokon tárolni nem szabad, elszállításáról az eltemettető és megrendelő köteles 

gondoskodni. 

 

(5) A köztemető területén csak a sírok, sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorú, virágcsokor, 

dísznövény, váza, mécses, sírlámpa, stb.) szabad elhelyezni. Ezek a tárgyak (növények) a sírhely 

méreteit nem haladhatják meg. 
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III. fejezet 

A temetési hely gazdálkodás szabályai 

 

8. § (1) A köztemetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat sorokra kell osztani. A sorokban a 

temetési helyeket a temető fenntartója jelöli ki. 

 

(2) A sírhelytáblákat, a sorokat és temetési helyeket számozni kell. 

 

(3) A sírhelytáblákban, sírhelysorokban a temetkezést a temetőfenntartó és üzemeltető által 

meghatározott temetkezési rend szerint kell végrehajtani. 

 

(4) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. 

 

(5) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési 

hely. 

 

(6) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye urnafülke. Az urna 

koporsós temetési helyre is rátemethető. A rátemetést a temető üzemeltetője engedélyezi. 

 



 (7) Külön sírhelytáblát kell kijelölni a díszsírhelyekre. A díszsírhelyekre történő temetés 

engedélyezéséről a képviselőtestület dönt. 

 

(8) A köztemetőről térképet kell készíteni, amelyen folyamatosan fel kell tüntetni a betelt és szabad 

sírhelytáblákat, sorokat, illetve sírhelyeket, hogy mely sírhelytáblák milyen temetési helyek céljára 

vannak fenntartva.  
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IV. fejezet 

A sírhelyek méretezése, a sírjelek temetési helyfeletti rendelkezési jog 

 

9. § A sírhelyek méretezését és a sírok közötti távolságot az 1. melléklet tartalmazza. 

 

(2) A sírboltok létesítése építési engedély köteles. 

 

10. § (1) A temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető. 

 

(2) A sírjelek alkalmazásának szabályaira a hatályos központi jogszabályban foglalt rendelkezések az 

irányadók. 

 

11. § (1) A településen működő köztemetőben a sírhelyekért megváltási díjat nem kell fizetni, a 

temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 25 év. 

 

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható). 

 

 (3) A köztemetőben koporsósan temetkezni a korábban megváltott, illetve jogfolytonosan újraváltott 

sírhelyekbe lehet.  
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V. fejezet 

Záró rendelkezés 

  

12. §  Ez a rendelet 2013. július 15-én lép hatályba. 

  

Léránt Károlyné sk.                                          dr. Szabadics Zsuzsanna sk. 

polgármester                                                          jegyző 
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