
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
11/2005. (IX. 30.) rendelete 

a temetőről és a temetkezési tevékenységről 
 
 

 
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a végrehajtására kiadott 145/1999. 
(X. 1.) Kormányrendeletben foglaltak szerint az alábbi rendeletet alkotja a Jobbágyi Köz-
temető fenntartásával és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatosan: 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

(1) E rendelet hatálya a Jobbágyi község közigazgatási területén lévő köztemetőre, az 
ott végzett temetkezési és temető-fenntartási tevékenységre terjed ki. 

 A köztemető címe: Jobbágyi Köztemető Jobbágyi Petőfi Sándor út 15. (továbbiak-
ban: temető). 

(2) A temető tulajdonosa az Önkormányzat, fenntartásáról és üzemeltetéséről költség-
vetése keretén belül gondoskodik, a Polgármesteri Hivatal bevonásával. 

 
2. § 

 
(1) Az Önkormányzat köteles az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meg-

győződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, 
a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni a 
halottak eltemetését. 

(2) Temető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszűntetéséről az Önkormányzat 
gondoskodik. 

 
3. § 

 
(1) Az Önkormányzat a temető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kötelezettsé-

gét az általa foglalkoztatott temetőgondnok alkalmazásával látja el.  
(2) A temetőgondnok feladatait e rendelet, valamint a munkaszerződése mellékletét 

képező részletes munkaköri leírás szerint végzi. 
 

A temető 
 

4. § 
 
(1) A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozá-

sára, gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felel-
nie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek, és lehetővé kell tennie a temetkezési tevé-
kenység, temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását. 
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(2) A temetőt az épített és a természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakí-
tani és meg kell őrizni kert jellegét. 

(3) A temetőbejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környe-
zetét parkszerűen kell kialakítani és gondozni. 

(4) A temető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást, és 
ne akadályozza a közlekedést. 

(5) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezelésé-
ről az Önkormányzat gondoskodik. 

(6) A vízvételt az Önkormányzat vízvezetékről kiépített nyomókút útján biztosítja. 
(7) A temetőt körülkerítő kerítés (sövény) állapotát az önkormányzat műszaki  előadója 

a temetőgondnok bevonásával félévente ellenőrzi, amennyiben a kerítés állagának 
romlását észleli, gondoskodik annak kijavításáról, illetve arról értesíti a Polgármeste-
ri Hivatalt. 

(8) A temetőbe illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hűtéséről, - halott hűtő beren-
dezésben - a ravatalozásig folyamatosan gondoskodni kell. 

 
A temető üzemeltetése 

 
5. § 

 
(1) A temetőgondnok köteles  

a) gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, 
b) biztosítani a temető nyitását, zárását, 
c) tájékoztatni a temetőlátogatókat, 
d) megjelölni a temetési hely méretét, 
e) elvégezni a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak síkosság-

mentesítését és a hóeltakarítást, 
f) összegyűjteni és elszállítatni a hulladékot, 
g) gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról, 
h) szervezési intézkedésekkel elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökkenő-

mentes és zavartalan lefolytatását, 
i) a ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább másfél órával kinyitni és a gyászo-

lók rendelkezésére bocsátani. 
(2) Az Önkormányzat 

a) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való 
első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást, 

b) a halott hűtésével összefüggő szolgáltatásokat, és az elhunyt ravatalozása céljából 
a köztemetőben lévő ravatalozó terem igénybevételét a temetkezési szolgáltatók 
részére, 

c) gondoskodik a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, 
közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöld-
területek karbantartásáról, felújításáról. 
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Temetési helyek 
 

6. § 
 
(1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A 

sorokban a temetési helyeket az Önkormányzat jelöli ki. 
(2) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek 

nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a 
helyszínen is fel kell tüntetni. 

(3) A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni. 
(4) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti 

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

 
7. § 

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

Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás 
melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör. 

 Párhuzamosan kialakított sírhelysorokban létesített sírhelyek: 
 Méretei:   szélesség x hosszúság 

Egyes sírhely:     150 cm x 200 cm 
 Kettős sírhely:     250 cm x 200 cm 
 A sírhelyek közötti távolság  60 cm. 

Gyermek sírhely:    130 cm  x   60 cm 
 A sírhelyek közötti távolság 50 cm. 
 Urnasírhelyek:     150 cm x 200 cm 
 A sírhelyek közötti távolság 60 cm. 
(2) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. 
(3) A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a 

felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt az 
üzemeltető hozzájárulásával természetes - a talajban lebomló - anyaggal burkolni le-
het. 

(4) Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni. 
(5) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet. A rendelkezési jogosult igénye alap-

ján a koporsó felett fa, nád vagy szövet rögfogó elhelyezhető. 
(6) A sírhelyeken sírdomb kialakítása, felhantolás nem kötelező. A hant nélküli parcellák 

értékesítésére kijelölt területen sírdomb nem alakítható ki. 
(7) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből 

álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. 
Sírbolt a temető tulajdonosának hozzájárulásával, építési engedéllyel építhető. A sír-
bolt, temetőn belüli elhelyezését az Önkormányzat jelöli ki. A hozzájárulást meg kell 
adnia, ha az építtető a sírbolt helyét megváltotta. 

 Sírbolt méretei (belső) szélesség x hosszúság 
2 személyes:     250 cm x 150 cm 

 4 személyes:     250 cm x 250 cm 
6 személyes:     250 cm x 400 cm 
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 8 személyes:     250 cm x 500 cm 
A sírboltok közötti távolság 100 cm. 

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

(9) A koporsós temetésre szolgáló egyes sírhelyre sírnyitási engedéllyel – a sír megfelelő 
mélyítésével – további, legfeljebb egy elhalt vagy  legfeljebb kettő, az ÁNTSZ által 
engedélyezett számú, 25 évnél régebben elhunyt holttestmaradvány rátemethető. 

 
Urnaelhelyezés, - kiadás, hamvak szórása 

 
8. § 

 
(1) A hamvakat tartalmazó urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírba temetni vagy sírhely-

be, sírboltba rátemetni egyaránt szabad. Az urnát a talaj szintjétől legalább 0,5 méter 
mélységbe kell elhelyezni. Rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati 
idejét nem hosszabbítja meg. 

(2) Urnát urnatartóban a sír felületére is el lehet helyezni. Az urnafülkébe egy, urnasírba 
legfeljebb két urna helyezhető. 

(3) Az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát az átvétel 
igazolásával ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell jegyezni. 

(4) Az urnafülke (kolumbárium) és az urnasírbolt építésügyi hatósági engedéllyel építhe-
tő. 

(5) Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret 30x30 cm lehet. Urnafülke 
építmények kialakításánál az Önkormányzat előírhatja a természetes anyagok és mű-
vészi formák alkalmazását. Az urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi 
díszítése biztosítható legyen. 

(6) Az Önkormányzat – az eltemettető igénye esetén – a hamvak szétszórásához és be-
mosásához külön temetőrészt jelöl ki, amelyet parkszerűen kell kialakítani. 

 
9. § 

 
(1) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető. 
(2) A sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi 

építési szabályzat, ennek hiányában az építésügyi hatóság korlátozhatja. 
(3) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető üze-

meltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni. 
 

10. § 
 
(1) Az önkormányzatnak a temetőről térképet (vázrajzot) kell készíteni, amelyen fel kell 

tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok, milyen temetési helyek céljára vannak fenn-
tartva. 

(2) A temető részletes térképét annak bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokat 
legalább évenként ki kell egészíteni. 

(3) A temető bejáratánál a temetőt látogatók részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a 
nyitva tartás idejéről, a temető rendjéről. 
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Temetési helyek használati ideje 
 
11. § 

 
(1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A rendelkezési jogosultság 

kezdő időpontja a megváltás napja. A temetkezési hely feletti rendelkezési jogot 
másra átruházni nem lehet. A temetkezési hely felett rendelkezni jogosulttal a temet-
kezési hely feletti rendelkezési jog gyakorlásával kapcsolatban az önkormányzat 
szerződést köt.1 

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog használati ideje: 
 sírbolt, urnasírbolt esetén:  60 év, 
 sírhely, urnasírhely esetén:  25 év,  
 urnafülke esetén:   10 év. 
(3) A használati idő eltelte után a temetkezési helyet – külön tiltó rendelkezés hiányában 

– újabb ciklusra megváltható (meghosszabbítható). A meghosszabbítás időtartamára 
a (2) bekezdésben foglaltak az irányadóak. 

(4) Ha a használati idő leteltét követően a sírbolt 5, az egyéb temetkezési helyek 3 éven 
belül ismételten nem váltják meg, az Önkormányzat jogosult minden megtérítési 
igény nélkül újból felhasználni. 

(5) A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyről kikerült holttest új 
temetési helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivé-
ve, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik. 

(6) Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési 
helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza 
kell téríteni. 

(7) A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meg-
határozása, síremlék, sírjel állítása és mindezek gondozására terjed ki. 

(8) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig 
a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. 

 
Temetői munkák 

 
12. § 

 
(1) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részről történő 

sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését –  a Polgár-
mesteri Hivatalban be kell jelenteni.  

(2) A sírhely birtokosa, köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen el-
végezni.  

(3) Fák, cserjék csak az üzemeltető engedélyével lehet ültetni és kivágni. 
(4) Az üzletszerű tevékenység során a vállalkozó köteles betartani e rendeletben megha-

tározott feltételeket. 
(5) Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti 

érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szom-

                                                        
1 Módosította: 14/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 1. §; hatályos: 2016. november 1-től 
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szédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne 
változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni. 

(6) Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavar-
hatja a szertartást. 

 
A temető rendje 

 
13. § 
 

(1) A temető nyitvatartási rendje: 
 nyári időszámítás esetén: 6.00 - 20.00 óráig, 
 téli időszámítás esetén:    7.00 - 18.00 óráig. 
(2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el  kell távozni. 
(3) A nyitva tartás rendjét, a temető bejáratánál ki kell függeszteni. 
(4) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köte-

les tanúsítani.  
(5) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot a hulladékgyűjtő konténerbe kell 

elhelyezni. 
(6) A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. 

Ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon. A temető területén 
tüzet rakni és szemetet égetni tilos. 

(7) A temetőbe kutyát bevinni – a vakvezető kutya kivételével – tilos. 
(8) A temető épületeinek és azok tartozékainak (sírok és síremlékek, parkok és azok 

növényzetének, stb.) rongálása, beszennyezése tilos. 
(9) A temetőben 14 éven aluli gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak. Az 

általuk okozott esetleges károkért, a felügyelet hiányában esetlegesen bekövetkezett 
baleset következményeiért, a felügyeletükre hivatott személy anyagilag és erkölcsi-
leg felelős. 

(10) A temető területén csak a temetési helyek díszítésére szolgáló tárgyak, koszorúk, 
sírlámpák, virágok, cserepes virágok, stb. helyezhetők el külön engedély nélkül. 

(11) A temetőben elhelyezett tárgyak, sírok, sírjelek, síremlékek megrongálása, illetve 
eltulajdonítása esetén a károk rendezésére a Ptk. előírásai irányadóak. 

 
Temetési helyek megváltási és újraváltási díjai,  

temető-fenntartási hozzájárulás 
 

14. § 
 
(1) A temetési helyek megváltási és újraváltási díját e rendelet 1. számú melléklete tar-

talmazza. 
(2) A díjakat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába vagy költségvetési bankszámlájára 

kell befizetni. 
(3) A temetkezési szolgáltatók által vállalt temetés esetén, a ténylegesen igénybevett 

szolgáltatások után a szolgáltató köteles a 2. számú rendeletben meghatározott te-
mető-fenntartási díjat megfizetni. 

 
 



 7

 
 

Ügyintézés, nyilvántartások vezetése 
 

15. § 
 

(1) Temetkezéssel, a temetőben végzett – bejelentéshez vagy engedélyhez kötött – tevé-
kenységgel, észrevétellel, javaslattal, panasszal, temetési hely újraváltással kapcso-
latban az ügyintézés a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben történik. 

(2) Temetési hely megváltására a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási időn kívüli mun-
kaidőben is lehetőséget biztosít. 

(3) A nyilvántartó könyvek vezetése a Polgármesteri Hivatal feladata. 
 

Szabálysértési rendelkezések 
 

16. §2 
 

Záró rendelkezések 
 

17. § 
 

(1) E rendeletet alkalmaznia kell a temető fenntartását, üzemeltetését, valamint temetke-
zési szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi személyeknek, illetőleg 
azoknak, akikre nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek 
hárulnak. 

(2) Ezen rendelet 2005. október 1-jén lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző 
gondoskodik a helyben szokásos módon. 

(3) A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti a temetőkről és temetkezési tevékeny-
ségről szóló 5/2003. (VII. 11.) rendelet és a módosításáról szóló 21/2004. (XII. 17.) 
rendelet. 

 
 
Jobbágyi, 2005. szeptember 20. 
 
 Majoros László Tóth Renáta 
 polgármester   jegyző 
 

                                                        
2 Hatályon kívül helyezte: 11/2012. (V.25.) önkormányzati rendelet 1. § c) pont; 2012. május 26-tól 
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1. számú melléklet3 

 
 

Jobbágyi Köztemetőben alkalmazott sírhelydíjak 
 

SZJ 93.03.11.0 
 
 
1. A temetési helyek megváltási díja  
 
  Használati idő      Nettó     ÁFA (27 %)      Bruttó 
Egyes sírhely 25 év 3.543 Ft 957 Ft 4.500 Ft 
Kettős sírhely 25 év 7.087 Ft 1.913 Ft 9.000 Ft 
Gyermek sírhely 25 év 1.181 Ft 319 Ft 1.500 Ft 
Urna sírhely 25 év 3.543 Ft 957 Ft 4.500 Ft 
   

 
 

2. A temetési helyek újraváltási díja  
 
   Használati idő      Nettó                ÁFA (27 %)       Bruttó 
Egyes sírhely 25 év 3.543 Ft 957 Ft 4.500 Ft 
Kettős sírhely 25 év 7.087 Ft 1.913 Ft 9.000 Ft 
Gyermek sírhely 25 év 1.181 Ft 319 Ft 1.500 Ft 
Urna sírhely 25 év 3.543 Ft 957 Ft 4.500 Ft 
 
 
 

2. számú melléklet4 
 

Jobbágyi Köztemetőben alkalmazott  
temető-fenntartási hozzájárulás díja 

 
 
 
A temető-fenntartási hozzájárulás 
 
    Nettó                ÁFA (27 %)      Bruttó 
Temetkezési szolgáltató által  3.779 Ft 1.021 Ft 4.800 Ft 
fizetendő temető-fenntartási 
hozzájárulás ravatalozásonként 
 
                                                        
3 Módosította: 21/2011. (XII. 16.) rendelet, hatályos: 2012. január 1-től 
4 Módosította: 21/2011. (XII. 16.) rendelet, hatályos: 2012. január 1-től 
 


