
TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete 

 

a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről 

 

 

Tabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 40. § (3) bekezdésében, és a 41. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 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 rendelkezés 

 

1.§ 

 

(1) A rendelet hatálya Tabdi Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 

kizárólagos tulajdonában lévő köztemetőre, az ott végzett temetkezési és temető-fenntartási, 

üzemeltetési tevékenységre és azok folytatóira terjed ki. 

 

(2) A köztemető helye és területe: Tabdi 0207/2 hrsz. 8164 m2. 

 

(3) Az önkormányzat látja el a köztemető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos 

feladatokat. 

 

2. A temető tárgyi és infrastrukturális létesítményei 

 

2.§ 

 

(1) Az önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához a következő létesítményekkel 

és közművekkel rendelkezik: 

a) ravatalozó, 

b) gépjárműparkoló, 

c) kijelölt utak, 

d) kerítés, 

e) kutak, 

f) hulladéktároló. 

 

(2) Az infrastrukturális létesítmények, közművek igénybevétele díjtalan. 

 

(3) A temető naponta 6 órától 21 óráig látogatható. 

 

3. A temetkezési helyekre és a temetkezésre vonatkozó szabályok 

 

3.§ 

 

(1) A temető igénybevételét, az eltemetés módját – a temetésről gondoskodó személynek vagy 

az általa megbízott temetkezési szolgáltatónak – a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban (a 

továbbiakban: hivatal) kell bejelenteni. 

 



(2) A hivatal a bejelentés alapján: 

 

a) a temetésről gondoskodó személlyel egyeztetve kijelöli a temetési helyet, 

gondoskodik a ravatalozás feltételeiről, 

b) egyezteti a temetés időpontját, összehangolja a temetői létesítmények 

használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket. 

 

(3) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti 

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

temetni, kivéve, ha az elhunyt életében tett rendelkezése vagy a temetésről gondoskodó 

személy (korábban elhunyt hozzátartozó temetési helyére tekintettel, vagy egyéb 

méltányolható okból) más temetési helyet jelöl meg és ez teljesíthető. 

 

(4) Az elhunyt a kijelölt temetési helyen koporsóban földbe temetéssel, hamvasztásos temetés 

esetén az urna urnafalban lévő urnafülkében helyezhető el. 

 

(5) Urnát urnatartóban a sír felületére is el lehet helyezni. A koporsós temetési helyre 

rátemetéssel az egyes sírhelyre kettő, a kettős sírhelyre négy urna temethető el. 

 

(6) A temetési helyek szélességi és hosszúsági méretét, egymástól való távolságát, a temetési 

hely feletti rendelkezési jog időtartamát, megváltási, újraváltási díját a rendelet 1. melléklete 

tartalmazza. 

 

(7) A sírhelyek közötti terület nem fedhető le. A sírkő mellett lévő lefedett szegélynek is a 

sírhelyen belül kell lennie. 

 

(8) Történelmi esemény vagy elhunytak emlékének méltó megőrzésére egyedi építmény vagy 

sírjel, emlékoszlop, emlékmű, emlékjel – a benyújtott terv vagy vázrajz alapján – a 

Képviselő-testület hozzájárulásával helyezhető el. 

 

4. Díszsírhelyre temetés feltételei 

4.§ 

 

(1) Díszsírhely adományozására a Képviselő-testület jogosult. Díszsírhely adományozható 

annak az elhunyt személynek, aki a község társadalmi, gazdasági, kulturális életében végzett 

tevékenységével kiemelkedő eredményt ért el, díszsírhely illeti meg azt az elhunyt személyt, 

aki „Tabdi község díszpolgára” cím elismerésben részesült. 

 

(2) A díszsírhelyért megváltási vagy újraváltási díjat fizetni nem kell. 

 

(3) Díszsírhelyre csak az adományban részesült, illetve házastársa temethető.  

 

5. Szociális temetés 

 

5.§1 

 

                                                 
1 Az 5. §-t a 9/2015.(IV.7.)önk. rendelet 1. §-a módosította. Hatályos 2016. január 1. napján. 



(1) Az önkormányzat a koporsós szociális temetés számára szociális parcellát, az urnás 

szociális temetés számára szociális urnafalban elkülönített szociális temetkezési helyet jelöl 

ki. 

 

(2) A szociális temetéssel kapcsolatos önkormányzati feladatokat a hivatal kijelölt ügyintézője 

és a temetőgondnok közreműködésével a polgármester látja el. 

 

(3) A szociális temetési hely méreteit a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 

(4) A szociális temetés esetén az önkormányzat a 2. melléklet szerinti eszközöket biztosítja az 

eltemettető részére. 

 

(5) Az eltemettető az önkormányzat által kijelölt temetési helyen és időpontban végezheti el a 

temetést. 

 

(6) Az eltemettető köteles a temetéshez átvett eszközök állagát megóvni, azt a munkavégzés 

befejezését követően az önkormányzat részére hiánytalanul visszaszolgáltatni. 

 

6. A temető rendje 

 

6.§ 

 

(1) A temetőben és annak közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a 

kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja. 

 

(2) A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. A temetőbe 12 éven 

aluli gyermek csak felnőtt személy felügyeletével tartózkodhat.  

 

(3) A temetési helyre, valamint a temetési helyhez tartozó útra fát, cserjét, bokrot ültetni, 

padot elhelyezni, a temetési helyre 150 cm-nél magasabbra növekedő növényzetet ültetni nem 

szabad. 

 

(4) Kutyát – vakvezető kutya kivételével – a temetőbe bevinni tilos. 

 

(5) A koszorú- és virágmaradványt, valamint a nem építésből vagy bontásból származó 

hulladékot csak a hulladéktárolóba lehet lerakni. A keletkezett hulladék elszállításáról az 

önkormányzat gondoskodik. 

 

(6) A temetőbe a látogatók járművel való behajtása és közlekedése tilos. A 

mozgáskorlátozottakat parkolási engedélyük feljogosítja a temetőbe való behajtásra. 

 

 

7. A temetőben végzett vállalkozói tevékenység folytatásának feltételei 

 

7. § 

 

(1) A temetőben végzett temetkezési szolgáltatást, építési vagy bontási munkát, kőfaragást, 

emlékkészítést, kertészeti, vagy egyéb sírgondozói vállalkozói tevékenységet a munkavégzés 

megkezdését megelőzően a hivatalba be kell bejelenteni. 

 



(2) Az eltemettető a temetkezés lebonyolítására szabadon választhat temetkezési szolgáltatót. 

 

(3) Az elhunytat a temetkezési szolgáltatók a helybeni hűtési lehetőség hiánya miatt csak a 

ravatalozás kezdetére szállíthatják ki. 

 

(4) A temetkezési szolgáltató a bejelentést – az elhunyt átvételét – követően a ravatalozót, 

annak berendezési tárgyait, illetve a ravatalozáshoz, búcsúztatáshoz szükséges infrastruktúrát 

(víz, elektromos energia) a temetéshez szükséges mértékben használhatja. 

 

(5) A vállalkozó köteles a munkát úgy végezni, hogy az 

 

a) ne sértse a temetőlátogatók kegyeleti érzését, ne akadályozza az elhunyt 

elbúcsúztatását, a temetési helyek látogatását, 

b) más temetési helyekben, a temető létesítményeiben kárt ne okozzon, eredeti 

állapotuk ne változzon, 

c) a szertartást – a munkavégzéssel keletkezett zaj vagy egyéb hatás miatt – ne 

zavarja. 

 

(6) Építési vagy bontási munka során keletkezett hulladékot a vállalkozó a hulladék 

keletkezésétől számított 3 napon belül köteles elszállítani. 

 

(7) A temetőben végzett vállalkozói tevékenység folytatása után temető-fenntartási 

hozzájárulást, illetve a temetkezési szolgáltatónak a temetői létesítmények igénybevételéért 

külön díjat fizetni nem kell. 

 

 

8. Záró rendelkezés 

 

8.§ 

 

(1) Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti 

a) Tabdi Község Képviselő-testületének a köztemető fenntartásáról és a temetkezésről 

szóló 10/2005. (IX. 15.) Kt. rendelete, 

b) Tabdi Község Képviselő-testületének  a köztemető fenntartásáról és a temetkezésről 

szóló 10/2005. (IX. 15.) Kt. rendelete módosításáról szóló 11/2011. (VI. 30.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 Fábián Sándor Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2014. december 19. 

 

Filus Jánosné jegyző 

 

 



1. melléklet a 17/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelethez 

 

A temetési helyek mérete, a rendelkezési jog időtartama, a díjak mértéke 

(általános forgalmi adó nélkül) 

 
 A B C D E F 

 Temetési hely 

megnevezése 

Mérete A temetési 

helyek 

egymástól 

való távolsága 

cm 

A rendelkezési 

jog (megváltás és 

újraváltás) 

időtartama 

év 

A megváltás és 

 újraváltás díja 

 

Ft 

 Széles-

sége 

 

cm 

Hosszú-

sága 

 

cm 

   

1. Egyes sírhely 120 230 30 25 5.000 

2. Kettős sírhely 210 230 30 25 12.000 

3. Gyermeksírhely 60 130 30 25 3.000 

4. Urnafülke 30 30 - 10 10.000 

5. Sírbolt (kripta) 400 300 150 60 40.000 

6. Szociális sírhely 90 210 50 25 - 

7. Szociális 

urnafülke 

30 30 - 10 - 

 

 

2. melléklet a 17/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelethez2 

 

 

Szociális temetés esetén az önkormányzat által biztosított eszközök 

 

Koporsós temetés esetén: 

 2. db. ásó, 

 2. db. lapát, 

 2. db. 2,5 m-es palló, 

 1. db. 2,5 m-es létra, 

2. db. legalább 6 m-es leeresztő kötél 

 

 

                                                 
2 A rendelet 2. sz. mellékletét a 9/2015.(IV.7.)önk. rendelet módosította. Hatályos 2015. április 8. napján.  


