
IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete 
a temetőről és a temetkezési tevékenységről 

 
Ivánc község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
Ivánc községben lévő köztemető fenntartásával és a temetkezési tevékenységgel 
kapcsolatosan az alábbi rendeletet alkotja.  
 

 
Általános rendelkezések 

 
1.§ (1) E rendelet hatálya az Ivánc község közigazgatási területén fekvő temetőre, az ott 

végzett temetkezési és temető-fenntartási tevékenységre terjed ki. 
 

(2) A temető címe: 9931 Ivánc (hrsz: 207). 
  
(3)  A temető tulajdonosa és fenntartója Ivánc község Önkormányzata (a továbbiakban: 

„Önkormányzat”). 
 
 

Az Önkormányzat feladatai 
 

2.§ (1) Az Önkormányzat gondoskodik a jogszabályi előírásoknak és a helyi viszonyoknak 
megfelelően az 1. §-ban megjelölt temető fenntartásáról és üzemeltetéséről. 

 
(2) Az Önkormányzat által fenntartott temető köztemető, abban az Önkormányzat köteles 

az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji, 
nemzeti, etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre 
tekintet nélkül lehetővé tenni a halottak eltemetését. 

 
(3) A köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről az 

Önkormányzat gondoskodik. 
 

A temető és a temető létesítményei 
 

3.§ (1) A temetőnek és létesítményeink alkalmasnak kell lennie az elhunytak 
felravatalozására, gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre. 

 
(2) A temetőhöz, a ravatalozóhoz, valamint a sírhelytáblákhoz vezető utak kialakítását, 

azok folyamatos karbantartását az Önkormányzat végzi.  
 
(3) A temetőben keletkezett hulladékot kizárólag az Önkormányzat által erre a célra kijelölt 

helyen, hulladékgyűjtőben lehet elhelyezni.  
 
(4) A hulladék kezeléséről, rendszeres elszállíttatásáról az Önkormányzat gondoskodik. 
 



(5) A temetőben a vízvételi lehetőséget az Önkormányzat tulajdonában levő közkút útján 
biztosítja az Önkormányzat. 

 
(6) A temetőben a fű kaszálásáról, hó eltakarításáról az Önkormányzat, mint üzemeltető 

gondoskodik. 
 

Temetési hely 
 

4.§ (1) A temetőket sírhelytáblákra, a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a 
temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki. A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési 
helyeket számozni kell. 

 
(2) A temetőben temetési helyként koporsós sírhelyek biztosítottak, továbbá az 

Önkormányzat lehetőséget biztosít urnás temetésre is. 
 
(3) Halottat eltemeti csak a temető területén szabad, a fenntartó által meghatározott helyen. 
 

 
A temetési helyek mérete 

 
5.§ (1) A temetési helyek mérete az eltemethető személyek száma szerint a következők: 

 
(a)   egyes sírhely: 110 cm x 210 cm területű 
        mélysége: 200 cm 
        egy koporsó helyezhető el benne, 
 
(b) kettős sírhely: 200 x 210 cm területű 
 mélysége: 200 cm 
 kettő koporsó helyezhető el benne, 
 
(c )  sírbolt: legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító,  al- és felépítményből  

álló temetési hely. A sírbolt méretét a koporsók száma határozza 
meg. Sírbolt az Önkormányzat hozzájárulásával, a külön 
jogszabályokban előírtak betartásával létesíthető. A sírbolt temetőn 
belüli elhelyezését az Önkormányzat jelöli ki.  

 
(2) A sírgödröt koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó 

aljazat legalább 160 cm mélységbe kerüljön.  
 
(3) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetése koporsós temetési 

helyre történő temetéssel vagy rátemetéssel történik. 
 
(4) Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni. 
 
(5) A temetési hely közötti távolság 60 cm, a sorok közötti távolság 80 cm. 
 
(6) A síremlék, sírjel vagy szegélykő nem terjedhet túl az (1) a.) - b.) pontban megjelölt 

területen. 
 
(7) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos magassága 2 méter. 
 



6.§ (1) A temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető. 
 
(2) A síremlék és tartozékai, emlékoszlop tervét (vázrajzát) az elhelyezés előtt az 

Önkormányzatnak – mint a temető üzemeltetőjének - be kell mutatni. A síremlék 
magasságát a helyi építési szabályzat illetve az építési hatóság korlátozhatja. 

 
(3) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott 

sírjelet elhelyezni nem szabad. 
 
(4) A sírjel, síremlék felújítása, helyreállítása vagy lebontása a temetkezési hely felett 

rendelkezni jogosult kötelezettsége. Megrongálódott, düledező, közvetlen veszélyeztető 
állagú síremlékek vonatkozásában az Önkormányzat felhívást ad ki a helyreállítás 
teljesítésére. Amennyiben a jogosult ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik, a 
felhívást a temető hirdetőtábláján ki kell függeszteni, mely időtartam elteltét követő 
napon a felhívás kézbesítettnek tekintendő. 

 
 

7.§ (1)  A temető területén a sírokon csak a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorút, 
dísznövényeket, virágot, sírlámpát, virágcserepet, vázát) szabad elhelyezni. 

 
(2) A temetőben elhelyezett tárgyakért a temető fenntartója felelősséggel nem tartozik. 
 
(3)  Fát ültetni a sírra valamint a temető területén tilos, mely alól a fenntartó kivételt képez. 
 
(4) A sírok rendszeres gondozása, a temetkezési hely felett rendelkezési joggal bíró 

személyek feladata. 
 

 
Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 

 
8.§ (1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. 
 
(2) A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének 

meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki. 
 
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 25 év. 
 
(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog a fenti (3) bekezdésben meghatározott határidő 

elteltét követő naptól kezdődően újabb megváltással hosszabbodik meg a 8.§ (3) 
bekezdésben meghatározott időtartamra.  

 
(5) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás 

hiányában lejár, illetve ha a temetési hely megszűnik. 
 
(6) Az Önkormányzat temető fenntartási hozzájárulási díj megfizetési kötelezettséget nem 

állapít meg a rendelkezési jog gyakorlója számára.  
 
 
 
 



Temetés, temetkezési szolgáltatás 
 

9.§  Az elhunytat - ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti 
rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerinti sorrendben a következő temetési helyre 
kell temetni. 

 
10.§ Temetkezési szolgáltatást csak az végezhet a temetőben, aki megfelel a temetkezési 

szolgáltatókra vonatkozó feltételeknek, telephellyel, halottszállító járművel és a 
szolgálat ellátásához szükséges személyzettel, a szolgáltatás végzéséhez szükséges 
engedélyekkel rendelkezik. 

 
 

Temetési helyek megváltási díja 
 

11.§ (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog díja: 
 

(a)  egyes sírhely esetén sírhelyenként 8.000,- Ft, 
(b)  kettes sírhely esetén sírhelyenként 16.000,- Ft, 
(c)  sírbolt esetén 8.000,- Ft/koporsó 
(d)  urna elhelyezése esetén 5.000,-Ft/urna.  
 
Fenti díjakat a kérelmező az írásbeli igénybejelentéssel egyidejűleg köteles megfizetni. 
Amennyiben kérelmező ennek nem tesz eleget, úgy a sírhely díja az elhunyt személy 
hagyatéki leltárában hagyatéki teherként kerül feltüntetésre. 

 
(2)  A temetési hely feletti rendelkezési jog díja a 8.§ (3) bekezdésében eltelt időtartamot 

követően: 
 

(a) egyes sírhely esetén sírhelyenként 8.000,- Ft, 
(b) kettes sírhely esetén sírhelyenként 16.000,- Ft, 
(c ) sírbolt esetén 8.000,- Ft/koporsó 
(d ) urna elhelyezése esetén 5.000,- Ft/urna.  
 
Fenti díjakat legkésőbb a 8.§ (3) bekezdésben eltelt időtartamot követő 15 napon belül 
kell megfizetnie az Önkormányzat részére a rendelkezési jog jogosultjának. Amennyiben 
e fizetési kötelezettségének a rendelkezési jog jogosultja határidőben nem tesz eleget, úgy 
a sírhely feletti rendelkezési joga azonnali hatállyal megszűnik és a sírhely 
megszüntethető. 

 
12.§ (1) A temetőben végzendő minden munkát - kivéve a sírgondozást – az 

Önkormányzatnak be kell jelenteni. 
 
(2) A munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti 

érzéseit, ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos 
temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapot ne változzon. 
A szertartás alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.  

 
(3) Búcsúztatás, temetés ideje alatt kizárólag zajhatással nem járó olyan munka végezhető, 

mely a hozzátartozók kegyeleti érzését nem sérti. 
 
 



A temető rendje 
 

13.§ (1) A temető nyitva tartása állandó. 
 
(2) A temetőbe állatot bevinni, beengedni tilos. 
 
(3) A sírokat, azokon levő tárgyakat, síremlékeket, temetőben levő építményeket, egyéb 

tárgyakat megrongálni, a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül eltávolítani 
tilos. 

 
(4) Tilos a temetőben minden olyan magatartás, mely a temetőket látogató közönség 

kegyeleti érzéseit sérti vagy sértheti. 
 
(5) A hulladékot, koszorú- és virágmaradvány a kijelölt gyűjtőhelyen kívül egyéb helyen 

lerakni. 
 
(6) A síremlékek felújítását követően a rendelkezési jog jogosultja köteles a felújítás során 

keletkezett hulladékot saját költsége terhére a temetőből elszállíttatni. 
 

 
Záró rendelkezések 

 
14.§ (1) Új sírhelyek kialakításakor e rendeletben 5.§-ban meghatározott méreteket kell 

alkalmazni, a már meglévő sírhelyek méreteit pedig nem lehet megnövelni az oda 
történő temetés, síremlék felújítás során. Amennyiben a meglevő sírhely méreteinek 
megnövelésére kerül sor e rendelet hatálybalépése után, úgy annak észlelését követően 
az Önkormányzat kötelezi a rendelkezési jog jogosultját – e személy költsége terhére - 
az eredeti állapot visszaállítására. 

 
(2) A rendelet 2013. szeptember 1. napján lép hatályba.  
 
(3) Hatályát veszti Ivánc község Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a 

temetkezésekről szóló 8/2001. (V.8.) valamint 11/2012. (V.31.) önkormányzati 
rendelete. 

 
Ivánc, 2013. június 29. 
 
        
          Gyarmati Tibor          Hollósiné Botka Ildikó 
           polgármester               jegyző 
 
 
Záradék: 
E rendelet kihirdetésre került Ivánc község Önkormányzat hirdetőtábláján 2013. június 29. 
napján történt kifüggesztéssel. 
 
Ivánc, 2013. június 29. 
       Hollósiné Botka Ildikó 
                          jegyző 


