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TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2011.(X. 21.) számú 

 r e n d e l e t e 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 

 

 Tard Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Ttv.) 40.§., 41.§. (3) bekezdésében, 42.§-ában és a 

szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. 1.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, figyelembe véve a Ttv. végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Vhr.) rendelkezéseit, az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Általános rendelkezések 

 

1.§. 

 

A rendelet hatálya kiterjed: Tard község területén lévő önkormányzati köztemetőre, valamint 

a fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre. 

 

2.§. 

 

(1) A köztemető a tardi 1 helyrajzi számú ingatlan területén helyezkedik el. 

(2) A tulajdonosa a Római Katolikus Egyházközség Tard, fenntartója Tard község 

Önkormányzata, 3416 Tard Rózsa Ferenc út 1. 

(3) A köztemető üzemeltetője szerződés alapján az önkormányzat. 

 

3.§. 

 

(1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a temetőben 

létesített temetési helyen szabad. 

 

4.§. 

 

Temetési helyek, sírhelyek 

 

(1) A temetőt sírhely – táblákra lehet felosztani. 

(2) A sírhely- táblák olyan temető részeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével – 

szabályszerű eljárás mellett – ki lehet üríteni és temetés céljából igénybe, lehet venni. 

(3) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal sírhelyekre kell 

felosztani. A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki.  

(4) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely – táblákban – fő szabályként – folytatólagosan, 

sorrendben kell felhasználni. 

(5) A betelt sírhely – táblákat az utolsó temetés napján le kell zárni. A lezárt táblába csak 

rátemetéssel lehet temetni. 

(6) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben 

(rátemetéssel), urnasírban lehet elhelyezni.  

(7) A lezárt temetőben temetkezési tevékenységet nem lehet folytatni. A lezárt temetőt 

mindaddig kegyeleti helyként kell gondozni, amíg felszámolásáról döntés nem születik. 

(8) Lezárt temetőből és sírhely – táblából a holttest maradványokat exhumálás útján lehet 

áthelyezni a használatban lévő temetőbe (sírhely – táblába). Az exhumálást csak az illetékes 
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ÁNTSZ engedélye és előírásai szerint lehet elvégezni, lezárt temetőből történő elszállításhoz 

az üzemeltető külön engedélye is szükséges. 

(9) A sírfelnyitását az elhalt közeli hozzátartozója vagy az kérheti, aki az eltemetésről 

gondoskodott. Ezt indokolt esetben az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

illetékes intézete engedélyezheti. 

(10) Temető (temetőrész) kiürítésével összefüggésében szükséges áttemetés esetén a sírnyitási 

engedély az eltemettető illetőleg bármely hozzátartozó részére megadható. 

 

5.§. 

 

(1) Az egyes temetkezési helyekért megváltási-díjat e rendelet 1. sz. melléklete szerinti 

összegben kell fizetni. 

(2 ) A temetési hely használati időtartama sírhely esetén 25 év. 

(3) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – külön tiltó rendelkezés hiányában – 

újabb ciklusra is díj nélkül adható a (2) bekezdés szerinti használati időtartamra. 

(4) Ha a használati idő leteltét követően 3 éven belül ismételten nem váltják meg, az 

üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni. 

(5) Sírhely tábla, vagy az egész temető lezárásáról és/vagy kiürítéséről az önkormányzat 

képviselő-testülete dönt. 

(6) Ha a használat a (4) és (5) bekezdésben foglalt okok miatt szűnik meg, a temetkezési hely 

feltárásakor a kiürített sírokból származó holttestmaradványokat közös sírhelyben kell 

elhelyezni, amelyről az elhunyt hozzátartozói, az ő rendelkezésük hiányában a kegyeleti 

szokások, valamint a közegészségügyi előírások betartása mellett az üzemeltető köteles 

gondoskodni. 

(7) A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet, de 

a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó használati jogot szerez. 

(8) Kiürítés során a temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni 

csak a fenntartónak történt előzetes bejelentés után szabad. 

 

6.§. 

 

(1) A temetőben lévő sírhelyek méretei: 

a.) Felnőtt sírhely: 

egyes sírhely mérete: 90 cm széles x 2,20 m hosszú és 2,00 m mély 

kettős sírhely mérete: 180 cm széles, 2,20 m hosszú 2,00 mély, 

(két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör) 

b.) Urna földbe temetésénél: 0,80 m hosszú, 1,00 m mély, 0,60 m széles. 

 (2) A sírok egymástól való oldaltávolsága 60 cm. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm 

lehet. 

(3) Mélyített felnőtt sírhelybe (220 cm) tisztiorvosi engedély alapján még egy koporsó 

temethető. 

(4) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető.  

(5) A sírhelyeken sírdomb kialakítása ( felhantolás) nem kötelező 

(6) Rátemetés esetén – a balesetek elkerülése végett – a síremléket a temettetőnek le kell 

bontania és újból, biztonságosan fel kell állíttatnia. 

 

7.§. 

 

 (1) A holttest elhamvasztásához – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a tiszti főorvos 

engedélye szükséges. 
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(2) A kórházban elhunyt személy, valamint rendőri intézkedéssel boncolásra szállított holttest 

elhamvasztását a boncorvos engedélyezi. 

 

8.§. 

 

A temető infrastrukturális létesítményei 

 

(1) Az önkormányzat a köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket 

biztosítja: 

a) ravatalozót, 

b) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt, 

c) a temetőhöz vezető utat, a temető előtti területen parkolót, temetői utakat, 

e) a temető bekerítését, élő sövénnyel való lehatárolását, 

f) hulladék gyűjtését, kezelését, 

g) vízvételt (közkifolyó üzemeltetését), 

h) a temető területének – rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő – parkosítását  

i) a ravatalozó közvilágítását 

(2) Az (1) bekezdés szerinti infrastruktúra karbantartásáról, a hulladék elszállításáról a 

fenntartó gondoskodik. 

(3) A ravatalozó alkalmas az elhunyt ravatalozására, kegyelet lerovására,valamint az elhunyt 

elbúcsúztatására. 

(4) A ravatalozó rendszeres takarításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről a temető 

üzemeletetője gondoskodik. 

 

9.§. 

 

(1) A sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot, 

koszorú és virágmaradványt az erre kijelölt szemétgyűjtő helyen köteles elhelyezni. A 

temetőben kiépített utakat gépjárművel használni nem lehet, kivéve: 

- a halottszállító járművet, 

- a mozgássérülteket, egészségi állapotuk, vagy életkoruk miatt mozgásukban korlátozott 

személyeket, 

- a sírjelet elhelyező, építő tevékenységhez történő szállítást. 

A temetőben végzett vállalkozási tevékenység során keletkezett hulladék elszállításáról a 

vállalkozó köteles gondoskodni, a tevékenység végzése során igénybevett területet az eredeti 

állapotának megfelelően helyreállítani. 

 

A sírhelyek kertészeti kialakítása, gondozása 

 

10.§. 

 

(1) A temetőben a sírok növényzettel való beültetését és gondozását a temetkezési hely feletti 

rendelkezési joggal rendelkező(k) végzik, vagy végeztetik. 

A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák: 

a.) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása, 

b.) cserepes, vágott-, és művirág, koszorú elhelyezése, 

c.) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 2 m-es 

magasságot  

(2) A sírhely rendelkezési jogával bíró személy köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását 

rendszeresen elvégezni, vagy elvégeztetni vegyszerhasználat tiltásával. 
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Temetkezési szolgáltatások 

 

11.§ 

 

(1) Temetkezési szolgáltatások: 

a) temetésfelvétel, 

b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való – az egészségügyi 

szolgáltató halott kezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén 

kívül végzett – előkészítése, 

c) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, 

d) a ravatalozás, 

e) a búcsúztatás, 

f) sírhelynyitás és visszahantolás, 

g) a sírba helyezés, 

h) a halottszállítás, 

(2) A köztemetőben a temetési szolgáltatásokról az üzemeltető temetkezési szolgáltató útján 

köteles gondoskodni 

(3) A temetkezési szolgáltató az e rendelet 2 sz. melléklete szerinti díjakat köteles megfizetni 

a létesítmények, és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért. 

 

Temető üzemeltetőjének feladatai 

 

12. §. 

 

(1) A temetőben lévő, a rendeltetésszerű használathoz szükséges, önkormányzati tulajdonú 

épületek, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények állagának megóvása. 

(2) A ravatalozó épület, valamint technikai berendezései, a tároló és a hűtő karbantartására és 

működtetésére kiemelt figyelmet fordít. 

(3) A ravatalozó helyiségeinek rendszeres takarítása, szükség szerinti fertőtlenítése, tisztasági 

meszelése. 

(4) A temető területén a locsoló víz folyamatos biztosítása. 

(5) Nyilvántartó könyvek vezetése, megőrzése, nyilvántartások naprakész tartása. 

6) A temetőben lévő sírhelyek dokumentálása. 

 

13.§. 

 

(1) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett nyilatkozata, ennek 

hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó személy rendelkezése az irányadó. 

(2) A rendelkezésre jogosultságot az üzemeltető csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal 

kapcsolatos kifogást jelentettek be. Ha a jogosultságot az üzemeltető nem tudja megállapítani, 

akkor a bíróság vagy a gyámhatóság döntését kell kérni. A vita lezárásáig a halott nem 

temethető el. A többlet hűtési díj a temettetőt terheli. 

 

14.§. 

(2) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára – a búcsúztatás (szertartás) 

megkezdéséig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlási, vagy roncsolt 

állapotban lévő holttest koporsóját. 

(3) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell 

felravatalozni és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek 
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Nyilvántartások vezetése 

 

15.§. 

 

(1) Halottat csak halott-vizsgálati bizonyítvány és halotti anyakönyvi kivonat alapján szabad 

eltemetni, vagy elhamvasztani. A halott-vizsgálati bizonyítvány egy példányának 

megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik. 

(2) A temető üzemeltetője az új sírparcella megnyitása előtt köteles gondoskodni a 

sírnyilvántartási térkép elkészítéséről és annak a jegyző által történő jóváhagyásáról. 

A temetőtérképet a temető-nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. 

A temetési rend megváltoztatása (sírok átminősítése) csak a jegyző engedélyével történhet a 

térkép módosításával. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az 

üzemeltetőnek meg kell őriznie, azt követően pedig átadnia a Megyei Levéltárnak. 

(3) A nyilvántartó könyvbe minden temetést ( urna elhelyezést ) időrend szerint a következő 

adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés napja, az elhalt neve, születési ideje, utolsó 

állandó lakcíme, az elhalálozás napja, fertőző betegségben elhunytaknál a halál oka, a 

sírhelytábla sor-, hely- száma, valamint a síremlékre vonatkozó bejegyzések. A nyilvántartó 

könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét, és sírhelyeik 

pontos megjelölését tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a megváltásra jogosult 

személy nevét és címét. 

(4) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást – a halott nevének, a temetés időpontjának és a 

temetkezés helyének kivételével – csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni. 

 

A temetők rendje 

 

16 .§. 

 

(1) A köztemető nyitva tartása: 07.00 – 20.00 óráig 

(2) A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat 

gondozhatja. 14 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett 

tartózkodhat. 

(3) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni. 

(4) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni. 

(5) A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles 

tanúsítani. 

(6) A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok 

díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos. 

(7) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a temető területén az erre a célra 

kialakított gyűjtő helyen tárolható. 

(8) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres elszállításáról az üzemeltető gondoskodik. 

(9)A temetőkben gyertya égetésekor ügyelni kell arra, hogy gyertyagyújtás tűzveszélyt nem 

okozzon. 

(10) A temetők területére kutyát bevinni – a vakvezető kutyák kivételével – tilos. 

(11) A közízlést sértő virágtartók, díszítések vagy feliratok nem helyezhetők el. 

 

17.§. 

 

(1) A temetőben történő munkavégzést - a hozzátartozó részéről történő sírgondozás, a 

temetési helyi növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – a temető üzemeltetőjének  a 

munkavégzése megkezdését megelőzően be kell jelenteni. 
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(2) A temetőben munkáját végző vállalkozók (pl. sírkőkészítők) működésük során e 

rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem 

zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető 

infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak. 

(3) Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, 

építési vagy bontási munkák elvégzéséhez. 

(4) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak a 

temető üzemeltetőjének történő előzetes bejelentése után szabad kivinni. 

 

18.§. 

 

(1) A köztemetőbe gépjárművel, motorkerékpárral (és kerékpárral) behajtani és ott azokkal 

közlekedni tilos. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat 

végzőkre és – esetenként – a láthatóan idős betegre nem vonatkozik. 

(3) Tilos: 

a) a fenntartó ( üzemeltető) előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot 

beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani, 

b) hulladékot, koszorút és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyén helyen lerakni, 

c) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti 

érzéseit megsérteni, 

 (5) Aki a rendeletben foglaltakat megszegi, harmincezer forint pénzbírsággal sújtható. 

(6) A panaszügyintézés az üzemeltető feladata.  

 

19.§. 

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit azonban 2012 január 1-ét  

követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni. 

 

Tard, 2011 okt. 21 

 

 

Derekas Sándor 

jegyző 

 

Gál János 

polgármester 

 

 

Záradék:  

 

A rendelet 2011.október 22.-án kihirdetésre került.  

 

Derekas Sándor 

jegyző 
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1. sz. melléklet 

 

A Tard község Önkormányzatának kezelésében lévő köztemetőben temetkezési helyek 

megváltási díjai: 

 

(1) Temetési helyek megváltási díjai: 

Egyszemélyes:.   0     - Ft 

Kétszemélyes:.   0     - Ft 

Családi sírhely:    0     - Ft 

Az újraváltási díj összege megegyezik a mindenkor érvényben lévő első megváltási díj 

összegével, rá vagy mellétemetés estén annak 50 %-ával. 

 

 

 

 

2 sz. melléklet 

 

A Tard község Önkormányzatának kezelésében lévő köztemető létesítményeinek, és az 

üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról 

 

Ravatalozó épületének szertartási célú használati díja 0             Ft/ alkalom 

Halott ravatalozóban történő elhelyezési díja  0  Ft/ alkalom 

Hűtési és tárolási díj      0  Ft/nap 

Ravatalozásban történő közreműködés   0  Ft/ alkalom  

 

 

A szolgáltatást végző a díjjegyzéket a temetőben jól látható helyen köteles kifüggeszteni. 

 


