
Raposka Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

 
a temetőről és a temetkezésről 

(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2018. december 24.) 
 

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján 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 az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában álló köztemetőre terjed 
ki. 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az eltemettetőre, a köztemetőben temetkezési 
szolgáltatást ellátó, valamint köztemetőben egyéb temetői munkát (p1: emlékkő állítás) 
végző természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre. 

(3) Köztemető létesítéséhez, bővítéséhez részben vagy egészben történő lezárásához, 
megszüntetéséhez a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. 

(4) A köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges személyi és tárgyi feltételek 
biztosítása az Önkormányzat feladata és kötelezettsége.  

(5) Az önkormányzat a temető fenntartásáról és üzemeltetéséről maga gondoskodik. A 
temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 16. § a), 
valamint d)-l) pontjaiban meghatározott üzemeltetési feladatok ellátásával a falugondnokot 
bízza meg. 

 
2. § 

 
(1) Raposka község területén az 1. hrsz-ú temetőben lehet temetni. 
(2)1 A temető egész évben 7.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. 
 

2. A köztemetők használatának és igénybevételének szabályai 
 
3. § 

 
(1)  A köztemetőkben mindenki a hely jellegének megfelelő, a kegyeleti jogokat tiszteletben 

tartó magatartást köteles tanúsítani. 
(2)  A köztemető területére gépjárművel behajtani — a halott és szemétszállító járművek 

kivételével – nem szabad. A síremlékek elemeinek gépjárművel történő helyszínre szállítása 
az önkormányzat hozzájárulásával lehetséges. 

(3)  A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozó a temetések időpontját (nap, óra) köteles 
legalább 24 órával előtte az önkormányzatnak bejelenteni. 

(4)  A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább 1 órával ki kell nyitni. 
(5)  A felravatalozott koporsót a búcsúztatás, szertartás megkezdéséig nyitva lehet tartani.  
(6)  Az elhaltak tetemét a szállítás során, a ravatalozásnál, az eltemetésnél a legnagyobb 

körültekintéssel, kímélettel, a kegyeleti szabályok szigorú betartásával kell kezelni. 
 
4. § 

1 Módosította a 8/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
  Hatályba lépés napja: 2018. december 22. 

                                                 



 
(1)  A köztemető területén lévő sírhelyek gondozását a sírhely felett rendelkezni jogosult saját 

maga, vagy megbízottja útján végzi. 
(2)  A köztemető látogatásáért és a sírgondozáshoz igénybevett vízért díj nem szedhető. 
(3) A sírgondozás során keletkezett szerves hulladékot az erre rendszeresített hulladéktárolóban 

kell elhelyezni. Kő, beton, továbbá egyéb nem kommunális hulladék elhelyezése tilos. A 
hulladék elhelyezéséért díj nem szedhető. 

 
5. § 

 
(1) A köztemető területén tüzet rakni nem szabad. Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél 

fokozott körültekintéssel kell eljárni, ügyelve arra, hogy tűz ne keletkezzen.  
(2) 12 éven aluli gyermek a köztemető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. 
(3) A köztemetőben a sírokat, az azokon levő tárgyakat, a síremlékeket, a fákat, a bokrokat, 

továbbá a temetők területén található bármilyen más tárgyat megrongálni vagy 
beszennyezni, a virágokat letépni és a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül 
elvinni tilos. 

(4)  A temetések alkalmával vagy javítás céljából megbontott síremléket, sírkeretet 6 napon 
belül eredeti állapotába vissza kell állítani. A megbontott síremlék egyes darabjait idegen 
sírokon tárolni nem szabad, elszállításukról az eltemettető köteles gondoskodni. 

(5)  A köztemető területén csak a sírok, sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat, (koszorú, 
virágcsokor, dísznövény, váza, mécses, sírlámpa stb.) szabad elhelyezni. Ezek a tárgyak 
(növények) a sírhely méreteit nem haladhatják meg. 

 
3. A temetési hely gazdálkodás szabályai 

 
6. § 

 
(1)  A köztemetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A 

sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki. 
(2)  A sírhelytáblákban, sírhelysorokban a temetkezést az üzemeltető általi meghatározott 

temetkezési rend szerint kell végrehajtani. 
(3)  A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés után le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba temetni, 

rátemetni csak a következő nyugvási időre szóló sírhelydíj befizetése ellenében lehet. 
(4)  Külön sírhelytáblát kell kijelölni a halvaszületettek, az elvetélt magzatok, valamint a 

csonkolt testrészek eltemetésére. 
(5)  A köztemetőről térképet kell készíteni, amelyen folyamatosan fel kell tüntetni a betelt és 

szabad sírhelytáblákat, sorokat, illetve sírhelyeket. 
(6)  A köztemetők részletes térképét azok bejáratainál ki kell függeszteni és a változásokról 

legalább félévenként ki kell egészíteni. 
(7)  A térkép elkészítése és folyamatos vezetése az üzemeltető feladata.  
 

4. A sírhelyek méretezése, a sírjelek alkalmazásinak szabályai 
 

7. § 
 

(1)  A sírhelyek méretezése: 
a) egyszemélyes sír hossza 210 cm, szélessége 90 cm, 
b) kettős sírhely hossza 210 cm, szélessége 190 cm, 
c) rátemetéses sír hossza 210 cm, szélessége 90 cm. 

(2)  A sírok egymástól lévő távolsága 60 cm. A sorok között távolságnak 0,60 — 1,0 méternek 
kell lenni. 

(3)  A sírhelytáblák között legalább 2 m-es utat kell hagyni. 
 

5. A kegyeleti közszolgáltatások feltételei, a temetési hely megváltási díja, a temető 



fenntartási hozzájárulás díja, a ravatalozó használati díja 
 
 
 

8. § 
 

(1)  A településen működő köztemetőben a kegyeleti közszolgáltatásokat az önkormányzat 
biztosítja a hozzátartozók által megbízott temetkezési vállalat útján. Az önkormányzat az 
eltemetettekről nyilvántartó könyvet vezet. A bejegyzések nem tartalmazhatják a halál okát. 

(2)2  A Nyilvántartó könyv a Ttv-ben meghatározott adatokat tartalmazza. 
(3)3  A temető fenntartásának és üzemeltetésének biztosítására az eltemettetőnek temetési 

hely megváltási díjat kell fizetni az Önkormányzatnak. A díjat – amely az Önkormányzat 
bevétele – minden esetben a temetés, rátemetés időpontja előtt, készpénz-átutalási 
megbízáson kell befizetni Raposka Község Önkormányzata költségvetési elszámolási 
számlájára. A befizetést az Általános Igazgatási Csoportnál igazolni kell. Az Általános 
Igazgatási Csoport a megváltás tényét nyilvántartásában rögzíti. A sírhelyekért fizetendő 
megváltási, újraváltási díjakat, valamint a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát 
(használati idő) a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 (4)  A köztemetőben üzletszerű tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozások rendelet 
mellékletében meghatározott mértékű temető fenntartási hozzájárulást kötelesek az 
önkormányzat részére befizetni. A tevékenység csak a hozzájárulás befizetése után 
kezdhető meg. 

(5)  A köztemetőben temetkezési szolgáltatást végző vállalkozások a (4) bekezdésben 
meghatározott temető fenntartási hozzájáruláson felül a ravatalozó használatáért az 1. 
mellékletben meghatározott mértékű térítést fizetnek. 

(6)  A (3) és (4) bekezdésben meghatározott díjakat minden esetben a temetés, illetve a 
munkálatok megkezdése előtt készpénz-átutalási megbízáson kell befizetni Raposka Község 
Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára. 

 
6. A temetési szolgáltatás, a temetőkben végzett egyéb vállalkozói 

tevékenységek ellátásnak temetői rendje 
 

9. § 
 

(1)  A temetési szolgáltatásokat a temetkezési szolgáltatók végezhetik.  
(2)  A köztemető területére csak kész síremlék, valamint sírbolt és a sírboltkeret építéséhez 

szükséges építőanyagot szabad bevinni. Az anyag tárolási helyet az önkormányzat jelöli ki. 
(3)  A köztemetőben végzendő minden munkát - kivéve a hozzátartozók részéről történő 

sírgondozást, a temetési hely növényekkel való beültetését és díszítését — az 
önkormányzatnak kell bejelenteni. 

 
7. Záró rendelkezések4 

 
10. § 

 
(1)  A rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 
(2)  Hatályát veszti a 2/2007. (II. 19.) sz. rendelet. 
 
Raposka, 2013. november 28. 
 

2 Módosította a 8/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
  Hatályba lépés napja: 2018. december 22. 
3 Módosította a 8/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a 
  Hatályba lépés napja: 2018. december 22. 
4 A 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 23. § (3) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg 

                                                 



 
                             Bolla Albert sk.                                      dr. Rozgonyi Viktória sk. 
                               polgármester                                                       aljegyző 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2018. december 24. 
 
 
              dr. Németh Mária Anita sk. 
                              jegyző 



1. melléklet a 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 
 
 

DÍJAK MEGHATÁROZÁSA 

1. Raposka község területén működő köztemetőkben a sírhelyek és sírboltok megváltási díja: 
1 személyes sírhely: 5.000,- Ft 
2 személyes sírhely: 8.000,- Ft 

1 személyes sírbolt: 15.000,- Ft 

2 személyes sírbolt: 20.000,- Ft  
2. A sírhely használat időtartama 25 év, a sírbolt használati időtartama 100 év. Az urnafülke 

használati időtartama 25 év. 

 
3. Raposka község területén működő köztemetőben üzletszerűen végzett vállalkozási 

tevékenység gyakorlása esetén alkalmanként fizetendő temető fenntartási hozzájárulás 
mértéke: 

0.- Ft + ÁFA/alkalom 

4. Ravatalozó használati díj mértéke:  

10.000,- Ft + ÁFA/alkalom 

 

 
 


