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Sály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezés rendjéről 

Sály Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. XLIII. 

törvény 6. § (4) bekezdésében és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el:  

1. Általános rendelkezések 

1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Sály község közigazgatási területén lévő, 144/3. hrsz-ú „kivett temető”-

re melynek területe 2.0780 m2, tulajdonosa a Református Egyházközség, valamint a Sály, 150/1. hrsz-

ú, „kivett temető”-re , melynek területe 1479 m2, tulajdonosa a Magyarországi Zsidó Hitközségek 

Szövetsége, azok fenntartásával, üzemeltetésével, és azok területén folytatott közszolgáltatásokkal 

kapcsolatos tevékenységekre, a közszolgáltatást igénybe vevőkre, a vállalkozásszerűen munkát 

végzőkre, a temetőlátogatókra. 

(2) Az e rendeletben használt fogalmak alatt a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvényben (továbbiakban: Ttv.), valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm.rendeletben használt fogalmakat kell érteni. 

(3) ) Az önkormányzat a (1) bekezdésben felsorolt temetőkre vonatkozó fenntartási kötelezettségét a 

temetők tulajdonosaival kötött, a köztemető fenntartására vonatkozó megállapodás alapján teljesíti. 

2. Temető üzemeltetése 

2. § 

Az önkormányzat gondoskodik: 

a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és 

infrastrukturális létesítmények megóvásáról, 

b) a zöldfelület gondozásáról, 

c) ) a kizárólag sírgondozással összefüggésben keletkezett, a hulladékgyűjtő-helyeken 

felhalmozódott hulladék folyamatos elszállíttatásáról, 

d) a temetőhöz vezető utak, temető utak síkosság mentesítéséről, és a hó eltakarításáról, 

e) a temető rendjének betartásáról és betartatásáról. 

3. § 

A temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális szolgáltatások: 

a) vízvételi lehetőség a temetők területén elhelyezett közkifolyóról, 

b) hulladéklerakó hely használata, a sírgondozás kapcsán keletkezett szemét elhelyezése céljából, 

c) ravatalozó használata, 

d) illemhely, 

e) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és kegyeleti hűtő használata, 
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f) temető előtti kialakított gépjármű várakozó hely, parkoló igénybevétele, temetőbe történő 

behajtás. 

3. Ravatalozó használatára vonatkozó szabályok 

4. § 

A ravatalozók az önkormányzat tulajdonában vannak, melyet az önkormányzat vállalkozó útján 

üzemeltet és gondoskodik annak fenntartásáról. 

4. Temetési helyek és szabályok 

5. § 

(1) A temetőt sírhelytáblákra, a számozott sírhelytáblákat sorokra, a sorokat számozott sírhelyekre 

kel osztani. 

(2) A temetési helyek méretei: 

a) felnőtt egyes sírhely hosszúsága 210 cm, szélessége 90 cm; 

b) felnőtt kettős sírhely hosszúsága 210 cm, szélessége 190 cm; 

c) felnőtt hármas sírhely hosszúsága 210 cm, szélessége 270 cm; 

d) felnőtt négyes sírhely hosszúsága 210 cm, szélessége 440 cm; 

e) családi sírhely hosszúsága 210 cm, szélessége egyedi; 

f) gyermeksírhely hosszúsága 210 cm, szélessége 90 cm; 

g) urnasírhely hosszúsága 100 cm, szélessége 100 cm; 

h) urnasírbolt (kripta) hosszúsága 100 cm, szélessége 100 cm, mélysége 100 cm; 

i) urnafülke (kolumbárium) hosszúsága 30 cm, szélessége 30 cm, mélysége 30 cm. 

(3) A sírok közötti közlekedők 60 cm szélesek, a sírsorok közötti távolság 60 cm. 

(4) A sírhelyek környezete, a sírhelyek körüli 30 cm széles sáv burkolható. 

(5) A sírhelyeken a sírdomb magassága, melynek kialakítása nem kötelező, legfeljebb 50 cm lehet. 

6. § 

(1) A sírhelyek eredeti befogadóképesség alapján: 

a) egyes sírhelybe egy, 

b) kettes sírhelybe kettő nagy koporsó, 

c) gyermek sírhelybe egy 10 éves vagy fiatalabb gyermek koporsója helyezhető el. 

(2) A temetési hely mélyítésével: 

a) egyes sírhelybe további egy nagy koporsó és egy gyermek koporsó vagy exhumált halott 

rátemethető, 

b) kettes sírhely egy - egy részébe rátemetés az egyes sírhely mértékének megfelelően végezhető, 

c) gyermek sírba a sor mélyítése mellett még további egy tízéves vagy ettől fiatalabb elhunyt 

gyermek koporsója rátemethető. 

(3) ) Urnák elhelyezhetősége: 

a) egyes sírhelybe négy urna helyezhető el, amennyiben rátemettetéssel az eredetin felül egy nagy 

koporsó került betemetésre, 
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b) kettes sírba oldalanként, négy- négy urna helyezhető el, amennyiben a rátemettetéssel az 

eredetin felül egy nagy koporsó került betemetésre, 

c) gyermek sírba az eredeti egy koporsó betemetésén felül két urna helyezhető el, 

d) urnasírba négy urna helyezhető el, 

e) családi urnahelyen kialakítástól függő, de legfeljebb négy urna helyezhető el, 

f) urnafülkébe urna a befogadóképességig helyezhető el, 

g) sírboltba, kriptába tetszés szerinti számú urna helyezhető el. 

(4) Az elhunytat, ha nincs a temetőben már meglévő temetkezési hely részére kiválasztva, a 

sorrendben következő temetkezési helyre kell temetni. 

7. § 

(1) Síremléket, sírjelet létesíteni, annak eredeti állapotát megváltoztatni az jogosult, aki e rendelet 

szerint rendelkezési joggal bír. Ha a síremléket vagy sírjelet létesítő vagy azt megváltoztatni kívánó 

nem azonos a rendelkezési jogosulttal a kiépítéshez vagy átépítéshez annak engedélyét meg kell 

szerezni. 

(2) Parcellánkként nem létesíthető olyan sírjel, amely az adott temetőrész jellegét megváltoztatná. 

(3) A sírjelen fel kell tüntetni az elhunytról a legfontosabb információkat: a betemetettek nevét, 

születési és halálozási évüket. 

(4) Síremlék állításakor, bontásakor, átalakításakor okozott kárért elsősorban a károkozó tartozik 

felelősséggel, ismeretlensége esetén a síremlék tulajdonosa felelős. 

5. A temetési helyek megváltására vonatkozó szabályok 

8. § 

(1) A temetés hely felett rendelkezési jogosultságot annak megváltásával lehet szerezni. 

(2) A temetési hely megváltása felett a vallási közösségek rendelkezik.  

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát a vallási közösségek határozzák meg.  

6. A temetkezési szolgáltatások 

9. § 

(1) A temetkezési szolgáltatások ellátása a temettető által megbízott vállalkozók igénybevételével 

történhet. 

(2) A kegyeleti közszolgáltatásokért a temettetőknek az általuk kiválasztott temetkezési szolgáltató 

részére kell a díjat megfizetni. 

(3) Temetkezési szolgáltatásként a törvényben meghatározott tevékenységek teljeskörűen vagy 

önállóan végezhetők. 

7. Egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának rendje 

10. § 
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(1) A köztemető területén vállalkozói tevékenységet csak az végezhet, aki az ahhoz szükséges 

hatósági engedélyekkel rendelkezik. 

(2) A temetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a temetőlátogatók kegyeletgyakorlását, a 

köztemető rendjét, nyugalmát, a temetkezési szertartásokat. 

(3) ) A temetőben munkát végezni úgy lehet, hogy a temetési hely gondozása során más temetési hely, 

valamint a környezet ne sérüljön meg, hogy annak eredeti állapota ne változzon. 

(4) ) Bármely létesített építményt, tárgyat vagy ültetett növényt a temetőben csak úgy lehet elhelyezni, 

hogy az ne akadályozza a terület fenntartását és ne okozzon balesetveszélyt. 

(5) A vállalkozó köteles az általa végzett munkák során visszamaradt földet, keletkezett törmeléket 

saját költségén legkésőbb a munka befejezésének lejelentéséig a köztemetőből elszállítani vagy 

elszállíttatni. Ennek elmaradása esetén a fenntartó megfelelő határidő tűzésével jogosult és köteles a 

temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját felszólítani kötelezettsége teljesítésére. A felszólítás 

eredménytelensége esetén a fenntartó a hulladék elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési 

jog jogosultjának költségére gondoskodik. 

(6) A temetkezési szolgáltatók és egyéb vállalkozók tekintetében temetőfenntartási hozzájárulási 

díjfizetési kötelezettség nincs. 

8. A temető használatának rendje 

11. § 

A temető nyitva tartása folyamatos. 

12. § 

(1) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik 

tanúsítani. 

(2) A sírhely fölé épített síremlék, sírbolt, sírjel, szegélykő, valamint a temetési helyre ültetett 

növényzet nem terjedhet túl a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja által megváltott 

temetési hely területén. 

(3) A (2) bekezdés szerinti kötelezettség megsértése esetén a tulajdonos megfelelő határidő tűzésével 

a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a jogszerű állapot helyreállítására írásban 

felszólítja, ennek eredménytelensége esetén a temetési hellyel rendelkezni jogosult költségére a 

túllógó növényzetet visszanyesni, eltávolítani. 

(4) A (2) bekezdés szerinti kötelezettség megsértése esetén a tulajdonos megfelelő határidő tűzésével 

a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a jogszerű állapot helyreállítására írásban 

felszólítja, ennek eredménytelensége esetén a temetési hellyel rendelkezni jogosult költségére a 

túllógó növényzetet visszanyesni, eltávolítani. 

(5) A temetési hellyel rendelkezni jogosult folyamatosan köteles gondoskodni: 

a) a temetési hely és környezetének — a sírhelyek körüli 30 cm sáv — gondozásáról, különösen 

gyomtalanításáról, 

b) a sírjel vagy sírbolt állagának megóvásáról, a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy 

a sírbolt helyreállításáról, 
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c) a temetési hely és környezetének gondozása során keletkezett hulladék kijelölt 

hulladékgyűjtőbe történő elhelyezéséről. 

(6) ) A temetési hely gondozását a temetési hellyel rendelkezni jogosult a szomszédos temetési helyek 

sérelme és szennyezése nélkül köteles elvégezni. 

13. § 

Tilos a köztemetőben 

a) reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése, 

b) a kegyeleti gyertya és mécses gyújtás kivételével égetési tevékenységet végezni, tüzet rakni, 

c) padokat, ülőhelyeket a tulajdonos előzetes engedélye nélkül elhelyezni, 

d) állatot pórázon vagy szabadon engedve bevinni, a vakvezető kutya, közfeladatot ellátó őrző- 

védőkutya és mentőkutya kivételével, 

e) a sírokat, a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni, 

f) hulladékot, koszorú-és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerakni, 

g) a köztemetőben, valamint a köztemető melletti, előtti közterületen bármilyen jellegű 

kereskedelmi tevékenységet folytatni. 

9. Záró rendelkezések 

14. § 

Ez a rendelet 2022. december 9-én lép hatályba. 

 

 

 

 

 

S á l y , 2022. december 8.  

 

 

 

Dr. Molnár Sándor  sk.     Fekete Jánosné   sk. 

 

           jegyző          polgármester 

 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. december 8.  

 

 

 

 

        Dr. Molnár Sándor sk. 

 

            jegyző
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Végső előterjesztői indokolás 

A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárának utasítása alapján a 

Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálta a közelmúltban a temetőkről és a 

temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeleteket. 

Sály Község Önkormányzata nem tulajdonosa a köztemetőnek, viszont rendelkezik a Sályi 

Református Egyházközséggel és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével kötött  - a 

köztemető fenntartására vonatkozó – megállapodással. 

A Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében felhívta az önkormányzatunk képviselő-

testületének figyelmét, hogy a települési önkormányzat jogszerű működésének elősegítése céljából 

szükség van a temető használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására, mivel az 

Mötv. 13. §. (1) bekezdés 2. pontja a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatként nevesíti a köztemetők kialakítását és fenntartását. 

A temető használatának rendjéről önkormányzati rendeletben kell rendelkezni. 

Köztemető alatt azt a nem önkormányzati tulajdonban lévő temetőt is érteni kell, amelyben az 

önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti. 

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló törvény 41. § (3) bekezdése előírja, hogy a települési 

önkormányzat a köztemetőre vonatkozóan köteles szabályozni különösen: 

„(3) A települési önkormányzat, fővárosban a közgyűlés rendeletben állapítja meg – a köztemetőre 

vonatkozóan – különösen 

a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi tárgyi és infrastrukturális 

feltételeket; 

b) a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait; 

c) a temetési hely gazdálkodási szabályait; 

d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a 

sírgondozás szabályait; 

e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és 

újraváltásának díját, a temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető 

által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját; 

f) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának 

temetői rendjét;” 

A fentiek figyelembe vételével az önkormányzati rendelet-tervezet elkészült a mulasztásban 

megnyilvánuló törvénysértés megszüntetése céljából. 

  

  


