
Mindszentkálla község Önkormányzati Képviselő-testületének

11/2005. (XII.23.) ÖK számú rendelete

a temetőkről és a temetkezésekről

Mindszentkálla község Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló  1999.  évi  XLIII.  törvény  41.  §  (3)  bekezdésének  felhatalmazása  alapján  az  alábbi
rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet  hatálya Mindszentkálla  község Önkormányzat tulajdonában álló 049
hrsz-ú ingatlanán lévő temetőre terjed ki. 

(2)  Az önkormányzat  a  tulajdonában álló  temetők  fenntartásáról  és  üzemeltetéséről  –  a
falugondnok közreműködésével gondoskodik.

(3)  A temetkezési  szolgáltatásokat  erre  engedéllyel  rendelkező  temetkezési  szolgáltatók
látják el.

Temetési helyek és szabályok

2. § (1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A
sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki.

(2) 1

(3) A sírboltok,  a gyermek,  a kettős  és az urnasírhelyek számára az egységes gondozás
céljából külön táblát vagy sorokat lehet kijelölni.

(4)  A  hamvasztásos  temetés  esetén  az  urnába  helyezett  hamvak  temetési  helye  lehet:
urnafülke  (kolumbárium),  urnasírhely,  urnasírbolt.  Az  urna  a  koporsós  temetési  helyre
rátemethető.

(5) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet: egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt.
3. § (1) A temetés időpontjáról az eltemettető és az üzemeltető közösen állapodnak meg.
(2) Az elhunytat az eltemetésre kötelezett kérelmére az általa megjelölt temetési helyre kell

temetni, ha a fölött rendelkezési joga van.
(3) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetkezési hely felett

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

(4) A sírboltba temetés rendjét a sírbolt könyv határozza meg.
(5) A ravatalozót legalább egy órával a temetés előtt ki kell nyitni.
(6) 2

(7)  Az  elhaltak  szállítását,  ravatalozását,  eltemetését  a  legnagyobb  körültekintéssel,
kímélettel, a kegyeleti szokások megtartásával kell végezni.

4. § A működő köztemető infrastrukturális létesítményei: ravatalozó, üzemeltetést szolgáló
épület, vízhálózat és úthálózat.

1 Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelet, 2013. október 6. napjától
2 Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelet, 2013. október 6. napjától



A temetési helyek használati ideje, a használati díjak

5.  § (1)  Az  egyes  temetési  helyeket  –  a  díszsírhelyek  kivételével  –  az  eltemettetést
végző(k)nek,  illetve  hozzátartozóiknak meg kell  váltaniuk (egyszeri  megváltás)  és ezzel  a
temetési hely felett rendelkezési jogosultságot szereznek.

(2) A rendelkezési jogosultság kezdő napja a megváltás napja.
(3) Az egyszeri megváltás időtartama:
a) egyes sírhelyek esetén 25 év, 
b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év
c) sírbolt esetén 60 év
d) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év
e) urnasírbolt esetén 25 év
(4)  A  rendelkezési  jog  a  (3)  bekezdés  szerinti  időtartammal  meghosszabbítható

(újraváltható) akkor, ha a temető vagy a sírhelytábla nem kerül lezárásra vagy átrendezésre.
(5) 3

(6)  A  használati  idő  korlátozása  esetén,  továbbá  akkor,  ha  a  rendelkezésre  jogosult  a
holttestet  más  temetési  helyen  kívánja  eltemetni,  a  jogosult  részére  a  megváltási  díj
időarányos részét vissza kell téríteni.

(7) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha
a) a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár
b) a temetési hely megszűnik
c) a holtest új temetési helyre történő áthelyezésével (áttemetés)
d) a holttest elhamvasztásával, kivéve az esetben, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre

rátemetéssel visszahelyezik.
(8) A megváltott, de fel nem használt temetkezési hely megváltáskori díját – a megváltástól

számított  egy éven belül  – a  kezelési  költség levonásával  az ügyfél  kérelmére  vissza kell
téríteni.

(9) A temetési helyek használati joga nem ruházható át, az nem örökölhető.
(10)4 A megváltási díjakat jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. A díjakat a temettetőnek

előre kell megfizetni.

A temetési helyek mérete

6. § (1) A felnőtt sírhelynek
a) 5egyes sírhely esetén 220 cm hosszúnak, 100 cm szélesnek 
b)6 kettős sírhely esetén 220 cm hosszúnak, 200 cm szélesnek  kell lennie.
(2) 7A gyermeksírhelynek 160 cm hosszúnak, 100 cm szélesnek  kell lennie.
(3)8 Az urnasírhelynek 60 cm hosszúnak, 60 cm szélesnek kell lennie.

A rátemetés

7. § (1) Egy felnőtt sírhelyre az üzemeltető engedélyével és az időarányos használati díj
megfizetése mellett
a) még egy gyermek koporsó

3 Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelet, 2013. október 6. napjától
4 Módosította  a 14/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelet, 2013. október 6. napjától 
5 Módosította a 14/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelet, 2013. október 6. napjától
6 Módosította  a 14/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelet, 2013. október 6. napjától
7 Módosította a 14/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelet, 2013. október 6. napjától
8 Módosította a 14/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelet, 2013. október 6. napjától
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b) a sír mélyítése mellett még egy felnőtt koporsó temethető.
(2) A kettős sírhely egy-egy részébe az (1) bekezdésben meghatározottak szerint történhet

rátemetés.
(3) A rátemetésre vonatkozó engedélyt  az üzemeltető a  sírnyitásra  vonatkozó szabályok

betartása mellett adhatja meg.
(4) Sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, kideszkázni, más el nem bomló anyaggal kibélelni

tilos.

Sírboltba temetés

8. § (1) 9

(2) 10

(3)  A  sírbolt  felett  rendelkezőnek  az  tekinthető,  aki  a  megállapított  sírbolthely  díját
megfizette és rendelkezői minőségét a sírbolt könyvbe bejegyeztette.

(4)  Ha a sírbolt  létesítője  nem rendelkezett  arról,  hogy kik  temetkezhetnek  a  sírboltba,
annak  házastársát,  egyenes  ági  rokonait,  továbbá  az  utóbbiak  házastársait  lehet  benne
eltemetni.

A síremlék

9. § (1) A temetési hely megjelölésére sírjel (síremlék) használható, illetőleg létesíthető.
(2) A sírjel (síremlék) tervét (vázlatát) vagy leírását az üzemeltetőnek az elhelyezés előtt be

kell mutatni.
(3) 11

(4) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal  ellátott
sírjelet  (síremléket)  elhelyezni  nem  szabad,  a  polgármester  az  ilyenek  lebontását
kezdeményezheti az építésügyi hatóságnál.

(5) Sírjel (síremlék) közé szilárd burkolatú kísérő járda építhető a sírhely határain belül.
(6) A sírhely használati  ideje  alatt  a  sírjelet  (síremléket)  eltávolítani  vagy arról a  halott

nevét törölni tilos.
(7) A meglévő sírjelet (síremléket) kicserélni csak a kegyeleti igények tiszteletben tartásával

a (2) bekezdésben foglaltak betartásával lehet.
(8) A sírjel (síremlék) szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását a temető üzemeltetője

ellenőrzi.

Temetkezési szolgáltatások

10. § (1) 12

(2)13 A  temetkezési  szolgáltatást  végzőknek  az.  1.  mellékletben  meghatározott
létesítmény igénybevételi díjat kell fizetnie.

9 Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelet, 2013. október 6. napjától
10 Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelet, 2013. október 6. napjától
11 Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelet, 2013. október 6. napjától
12 Hatályon kívül helyezte a 14/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelet, 2013. október 6. napjától
13 Módosította a 14/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelet, hatálybalépés 2013. október 6. napján
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10/A. §14, 15 

A temetők rendje

11. § (1) A működő köztemető nyitva tartása nem korlátozott. 
 (2)  A  nyitva  tartás  rendjét,  valamint  a  temető  rendjére  vonatkozó  rendelkezéseket  az

üzemeltető a temető bejáratánál kifüggeszteni köteles.
(3) Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik. Ezen

kívül miden temetői tevékenységet (pad elhelyezése, fa ültetése stb.) be kell jelenteni a temető
üzemeltetőjének.  A  sírhely  birtokosa  köteles  a  sírhely  és  környékének  gondozásáról,
gyomtalanításáról gondoskodni.

(4) A temetőben munkát végző vállalkozók (kőfaragó, kertész, temetkezési szolgáltató stb.)
tevékenységük  során  az  e  rendeletben  foglaltakat  kötelesek  betartani.  Tevékenységük
gyakorlása során a temető-látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban,
a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat
nem zavarhatják

(5) A temetőkben és azok közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a
kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.

(6) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.
(7) Kutyát – vakvezető kutya kivételével – a temetőbe bevinni tilos.
(8) Építőanyagot  a temetőbe beszállítani,  építési  vagy bontási  munkát  megkezdeni  vagy

bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot
a keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani.

(9)  A  temetőbe  járművel  behajtani  és  azzal  közlekedni  –  a  mozgáskorlátozottak  és  a
bejelentett, illetve engedélyezett munkálatokat végzők kivételével – tilos.

(10)  A  temetőben  szemetelni,  a  kegyeleti  tárgyakat,  a  növényeket  és  egyéb  díszítő
anyagokat bepiszkítani, rongálni, eltávolítani tilos.

12. § (1) A temetőben avart, elszáradt koszorút, virágmaradványt és egyéb anyagokat égetni
tilos.

(2) A temetőben keletkezett hulladékot csak az üzemeltető által arra kijelölt helyre lehet
lerakni.

(3) A sírok, urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.
13. § (1) 16A temetőfenntartási hozzájárulás díját az 1. mellélet tartalmazza.
(2) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát kiszállítani – vagyonvédelmi okokból

– csak az üzemeltetőhöz történő előzetes bejelentés után szabad.
14. § (1) A temetői munkák során (így különösen: rátemetés, exhumálás, áthelyezés) talált

értékekről  (pld.  ékszer,  nemesfémből  készült  protézis  stb.)  és  a  találás  körülményeiről  az
üzemeltetőnek  jegyzőkönyvet  kell  felvennie  és  a  jogosult  részére  történő  átadásig
gondoskodnia kell a talált érték biztonságos megőrzéséről.

(2) Az elhalttal eltemetett és a sír felnyitásakor előkerült értéket képező dolgokra hagyatéki
eljárás lefolytatása céljából az üzemeltető értesíti a jegyzőt.

14 Kiegészítette a 17/2014. (XII. 08.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. január 1-től 
15 Hatályon kívül helyezte a 2/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatálytalan 2015. március 1-től
16 Módosította a 14/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelet, hatálybalépés 2013. október 6. napján
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Záró rendelkezések

1517. § 
16. § (1) Ez a rendelet – a 1. számú melléklet kivételével – kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet 1. számú melléklete 2006. január hó 1. napján lép hatályba. 

(3)  A temető  használatának  rendjére  vonatkozó  egyéb  szabályokat  a  temető  szabályzat
állapítja meg.

Mindszentkálla, 2005. december 23. 

Csombó Zoltán Dr. Miklósy Gábor

polgármester körjegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2005. december 30.

Dr. Miklósy Gábor

körjegyző

Záradék:
Egységes szerkezetbe foglalva:  2017. november 30. 
Hatályos:  2017. december 1-től

Tóthné Titz Éva
  jegyzőt helyettesítő aljegyző

Záradék:
Egységes szerkezetbe foglalva: 2022. december 1. 
Hatályos: 2022. december 2-től

Dr. Szabó Tímea
          címzetes főjegyző

17  Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (VI. 09.) rendelet; hatályos 2012. június 10-től
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1.18;19, melléklet a 11/2005. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

Mindszentkálla település temetői díjak

1.Temetési helyek megváltási díjai:

1.1 Sírbolt 60 évre
1.1.1.  2 személyes 150.000 Ft
1.1.2.  4 személyes 240.000 Ft

1.2 Felnőtt sírhely 25 évre
1.2.1.  1 személyes 24.000 Ft
1.2.2.  2 személyes 36.000

1.3 Gyermeksírhely (18 éves korig) 25 évre 0 Ft
 
2. A temető fenntartási hozzájárulás:

2.1. Vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetett 1.000 Ft/alkalom

2.2. Új síremlék felállítása esetén 10.000Ft/emlékmű

3.A temetkezési szolgáltatók által fizetendő létesítmény igénybevételi díj
 5000 Ft/ alkalom

4.A temetőbe való behajtás díja
 0 Ft

5.20 

18 Módosította a 14/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelet, hatálybalépés 2013. október 6. napján
19 Módosította a 17/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. december 1-től.
20 Hatályon kívül helyezte a 16/2022. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatálytalan 2022. december 2-től
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