
Igal Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete   

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 

 

Igal Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország önkormányzatokról szóló 2011. 

évi CLXXXIX (továbbiakban: Mötv.) és a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről 

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

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

Város területén lévő önkormányzati tulajdonú temető fenntartásával és a temetkezési 

tevékenységgel kapcsolatosan az alábbiakat rendeli el:  

                               

                                                       Általános rendelkezések 

1. §.  

 

(1) Jelen rendelet célja a temetőnek és a temetkezés rendjének a helyi sajátosságokkal  

összhangban történő szabályozása. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed Igal város közigazgatási területén lévő önkormányzati 

tulajdonú működő és kegyeleti parkként működő temetőkre.  

(3) Igal  1210 hrsz alatt működő köztemető tulajdonosa a városi önkormányzat. 

(4) Az önkormányzat a 1304, valamint a 2024/4 hrsz-ú temetőket kegyeleti parkként tartja 

fenn.  

(5) Igal Város Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú köztemetők fenntartásáról és 

üzemeltetéséről az R-Horváth Kft-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés 

keretében gondoskodik.  

 

A köztemetők tárgyi és infrastrukturális létesítményei 

2. §.  

 

(1) A 1210 hrsz-ú (Szent István utcai) temetőben:  

- ravatalozó 

- halott hűtő berendezés 

- kerítés 

- temetőhöz vezető szilárd burkolatú út 

- illemhely 

- vízvételi lehetőség 

- hulladéktárolás és szállítás 

- temetőhöz vezető gépjárművel járható út és parkolóhely 

 

Temető használat és igénybevétel szabályai 

3. §.  

 

(1) A temetőben mindki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az etnikai 

vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti érzést 

valamint a szertartások rendjét sértő tevékenységtől, vagy magatartástól.  

(2) Minden látogató kötelessége a temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának 

megőrzése.  

(3) A köztemetőkben polgári és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt 

lebonyolítható.  

(4) A temetőt nyitva tartási időben bárki látogathatja.  
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(5) A látogatók számára a temető bejáratánál az üzemeltető tájékoztató táblát függeszt ki a 

temető nyitva tartásáról, vázlatos térképéről és rendjéről. 

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

- a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó jármű, 

- a mozgásukban korlátozott személyeket szállító jármű, 

- azon látogatók járművei, akik sírgondozáshoz szükséges, nagy méretű 

eszközöket, anyagokat szállítanak. 

A behajtást az üzemeltető engedélyezi és ellenőrzi.  

  (7) Tilos a temetési szertartás ideje alatt az anyagszállítás és a zajjal járó munka  

        végzése.  

 

                                                                   Temetői rend 

4. §.  

 

(1) A temetőben végzendő minden munkát (pl. pad elhelyezés, faültetés) a temető 

üzemeltetőjének be kell jelenteni – kivéve a hozzátartozók részéről történő 

sírgondozást, a temetési hely beültetését és díszítését.  

(2) A temetőben 10 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhat.  

(3) A temetőben gyertyát, mécsest égetni a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. A 

temetőben avart, elszáradt koszrút és virágmaradványt égetni- tilos.  

(4) A temető területére állatot bevinni – a vakvezető kutya kivételével – tilos.  

(5) A temetőben lévő síremléket, sírjelet felállítani, bontani, temetőből sírkövet, fejfát, 

síremléket, vagy ezek egy részét kivinni csak a temető üzemeltetőnek történő előzetes 

bejelentés után, a rendelkezési jogosulttól származó írásbeli nyilatkozat birtokában 

lehet. 

Felállítást és bontást szakirányú végzettséggel rendelkező személy végezhet.  

(6) A temetőben elhelyezett kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítésére szolgáló 

anyagokat megrongálni tilos.  

(7) A sírhelyek gondozásával kapcsolatosan keletkezett szemetet a sírhelyek között tárolni 

tilos, azt az arra kijelölt tároló helyre kell szállítani.  

 

Temetési helyek és azok gazdálkodási szabályai 

5. §.  

 

(1) A temető területén koporsós temetésre szolgáló temetési helyek:  

- egyes sírhely 

- kettes sírhely 

- kettes sírbolt 

- négyes sírbolt 

(2) Hamvakat tartalmazó urnákat temetőn belül az alábbi temetési helyekre lehet 

elhelyezni. 

- koporsós sírhelybe – rátemetéssel 

- sírboltba – rátemetéssel 

(3) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jog legrövidebb időtartama: 

- a koporsó betemetés, illetve koporsós rátemetés napjától számított 25 év, 

- sírbolt esetén 60 év, 

- urnafülke és urnasírhely esetén 10 év, 

- urnasírbolt esetén 20 év. 
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6. §.  

 

(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, azaz a temetési hely 

újraváltható. A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az 5. §. (3) bekezdésben 

foglaltak az irányadók.  

(2) A megváltott, de fel nem használt temetkezési helyet – a rendelkezésre jogosult 

kérelmére a temető üzemeltetője köteles visszaváltani a megváltáskori érvényes 

díjtétel megfizetése mellett.  

(3) Temetési hely előre váltható, de másra nem ruházható át.  

(4) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek vagy az elhunytnak nincs a temetőben meglévő 

temetési hely feletti rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerinti sorrendben 

következő temetési helyre kell temetni.  

(5) Sírhelybe vagy sírboltba történő urna rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely 

használati idejét nem hosszabbítja meg.  

(6) Egy koporsós sírhelybe 1 koporsós rátemetés és 2 urna rátemetés vagy 4 urna 

rátemetés történhet.  

(7) Urnát urnatartóban – kizárólag zárt és rögzített állapotban a sír felületére is el lehet 

helyezni.  

(8) Újra betemetés esetén az eltemettetőnek a megtalált csontmaradványokról való 

rendelkezés lehetőségét a „Kr” 19. §. (5) bekezdésében meghatározottak szerint 

biztosítani kell.  

 

                                       Sírhelyek méretezése, sírjelek alkalmazása, 

7. §.  

 

A temetési helyek méretei:  

 

(1) Sírhely mérete 

- Egyes sírhely: szélessége 150 cm, hosszúsága 250 cm 

- Kettős sírhely: szélessége 250 cm, hosszúsága 250 cm 

 

      (2) Meglévő sorokban a temetési helyek egymástól való távolsága:     60 cm 

            Meglévő sorok közti távolság:                                                        100 cm 

             

      (3) Sírbolt                                   külső mérete                          belső mérete  

            - kettes:                 szélesség 180 cm, hossz 310 cm      szélesség 100 cm, hossz 230 cm   

            - négyes:               szélesség 240 cm, hossz 310 cm      szélesség 160 cm, hossz 230 cm 

            - hatos:                  szélesség 320 cm, hossz 310 cm      szélesség 240 cm, hossz 230 cm     

 

       (4) Urnasírhely mérete:  szélessége 60 cm,    hossza 80 cm           

 

                                         A kegyeleti közszolgáltatás feltételei és díjai 

                                                                          8. §.  

 

 

(1) Igal Város köztemetőjében a temető üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos – 

kegyeleti közszolgáltatási szerződésben rögzített – feladatokat az R-Horváth Kft (Igal, Szent 

István u. …) látja el.  

(2) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jog megváltásáért és újraváltásáért díjat kell 

fizetni, melynek mértékét a rendelet melléklete tartalmazza.  
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(3) A temetőkben vállalkozásszerűen munkát végzőknek (sírköves, közműves, stb.) temető 

fenntartási hozzájárulási díjat nem állapít meg az önkormányzat.  

(4) A temetőkben temetkezési szolgáltatást végző vállalkozóknak a rendelet mellékletében 

meghatározott mértékű díjat kell fizetni a temetői létesítmények és üzemeltetői szolgáltatások 

igénybe vételéért. E díjfajtát a temetkezési szolgáltatást végző üzemeltető is köteles 

megfizetni. A temetőben a temető üzemeltetőjének szakszemélyzetét kell igénybe vennie a 

temetkezési szolgáltatóknak a sírhelynyitáshoz.  

(5) A díjak mértékét Igal Város Önkormányzat Képviselőtestülete a temető fenntartásával és 

üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg 

– és évente felülvizsgálja.  

 

Temetési szolgáltatás és a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek rendje 

                                                         9. §. 

 

(1) A temetőben munkáját végző vállalkozó tevékenysége során az e rendeletben valamint a 

temetőkről és temetkezésről szóló törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben 

foglaltakat köteles betartani.  

(2) A temetőben munkát végzők tevékenységének összehangolásáról, a temető rendjének 

betartásáról az üzemeltető gondoskodik, a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben rögzítettek 

szerint.  

(3) Építőanyagnak a temetőben való beszállításához, építési, vagy bontási munkák 

elvégzéséhez az üzemeltető engedélye szükséges. Az üzemeltető jogosult minden engedély 

köteles munkánál a jogerős hatósági engedély bemutatását kérni, amelynek hiánya esetén a 

munkavégzést megtiltja.” Az építési és bontási hulladékot a keletkezésétől számított 1 napon 

belül a temetőből el kell szállítani.  

(4) Az üzemeltető és a szolgáltató tevékenysége során a temetőt látogatók kegyeleti érzéseit 

nem sértheti, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatja.  

(5) A temetői munkák – különösen rátemetés, exhumálás, áthelyezés – során talált 

értéktárgyakról – pl: ékszer, nemesfémből készített protézis – és a megtalálás körülményeiről 

az üzemeltető jegyzőkönyvet köteles felvenni és 3 napon belül az önkormányzatnak a feltalált 

értékekkel együtt átadni.  

(6) A talált értékek biztonságos megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik a jogosultnak 

történő átadásáig.  

 

        Záró rendelkezések 

10. §. 

 

(1)Ez a rendelet 2013. április 30. napján lép hatályba.  

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Igal Nagyközségi Önkormányzat 12/2000. 

(X.17.), valamint az azt módosító 6/2010. (VI.29.) rendelet hatályát veszíti.  

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvének való megfelelését szolgálja.  

 

 

 

 

                       Fülöp László                                                          Obbás Gyula 

                           jegyző                                                                 polgármester 

 

 



 5 

                           

A rendelet kihirdetve:  

 

 

I g a l, 2013. április 30.      

                                                        Fülöp László  

                                                             jegyző 
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1. számú melléklet az 5/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 
A temetési helyek, temetői létesítmények és üzemeltetői szolgáltatások 

 díjai 

 

    
A temetési helyek megváltásának és újraváltásának díjai 

 

 

a.) Sírhely – egyes                        5.000 Ft                             25 évre 

b.) Sírhely – kettes                      10.000 Ft                             25 évre 

c.) Sírbolt – kettes                       25.000 Ft                             50 évre 

d.) Sírbolt –négyes                      50.000 Ft                             50 évre    

e.) Sírbolt – hatos                        60.000 Ft                             50 évre 

               


