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PETŐFIBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

23/2022.(XI.24.) RENDELETE 

A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 

Petőfibánya Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 

Általános rendelkezések 

1.§ 

(1) Petőfibánya település közigazgatási területén köztemetőt, temetőt fenntartani, 

temetkezési szolgáltatást végezni a hatályos jogszabályok alapján és az e rendeletben 

foglaltak szerint lehet. 

(2) A rendelet hatálya Petőfibánya Községi Önkormányzata tulajdonában és 

fenntartásában lévő temetőre terjed ki. 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed az eltemettetőre, eltemettetőkre a temetőkben 

temetkezési szolgáltatást, valamint a temetőkben egyéb temetői munkát végző 

természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre, valamint a 

temetőt látogatókra. 

(4) Petőfibánya község területén a Petőfibánya 401 hrsz alatti címen lévő temetőben lehet 

temetni. 

(5) A temetőben koporsóban és urnában történő temetkezésre van lehetőség. 

(6) A rendelet szabályait kell alkalmazni a megváltott, de a megváltás időtartama alatt be 

nem temetett temetési helyekre is.                                              

A temető üzemeltetése 

2. § 

(1) A temető és létesítményei fenntartásáról, üzemeltetéséről, valamint e rendelet szerinti 

egyéb tevékenység végzéséről Petőfibánya Községi Önkormányzat temetőgondnok 

útján gondoskodik. 

(2) A temetkezési szolgáltatásokat az eltemettető által megbízott, arra jogosult 

temetkezési vállalkozó végezheti, az üzemeltető köteles beengedni és részére a 

temetés feltételeit biztosítani, melynek feltételeit együttműködési megállapodásban 

kell rögzíteni. 

(3) A ravatalozó rendszeres takarításáról és fertőtlenítéséről a temető üzemeltetője 

gondoskodik. 

(4) A temetőben a folyékony és szilárd hulladék gyűjtéséről, elhelyezéséről és 

elszállításáról Petőfibánya Községi Önkormányzat gondoskodik. 

(5) A temető nyitva tartását az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

Temetési helyek és temetkezési szabályok 

3. § 

(1) A temető parcellákra, a parcellák pedig sorokra osztottak, melyek táblával jelöltek. 

(2) Az egyes sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki. 

(3) A temető üzemeltetője a temető parcelláiról, sorairól térképet vezet. 

(4) A temetésre használt helyek a temetőben a következők lehetnek: 

a) koporsós temetésnél: 

https://njt.hu/jogszabaly/1999-43-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1999-43-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00
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aa) egyes sírhely, 

ab) kettes sírhely, 

ac) gyermek sírhely, 

ad) sírbolt, kripta, 

b) hamvasztásos temetésnél: 

ba) urnafülke, 

bb) egyes urnasírhely, 

bc) kettes urnasírhely, 

(5) A koporsós sírhelybe temethető urnák számát azok befogadó képessége határozza 

meg. 

(6) Egyes és kettős sírhelyen sírboltot kiépíteni nem lehet. 

 

4. § 

(1) A temetőben lévő sírhelyek méretei: 

a) egyes felnőtt sírhely: 1,90 - 2,10 m hosszú, 0,95 - 1,10 m széles, 2,00 m mély; 

b) kettős sírhely: 1,90 - 2,10 m hosszú, 1,90 - 2,10 m széles, 2,00 m mély; 

c) gyermeksírhely: 1,30 - 1,50 m hosszú, 0,65 - 0,80 m széles, 2,00 m mély; 

d) az építhető egyes sírbolthelyek mérete a kettős sírhely méretével azonos; 

e) felnőtt sírba elhelyezett kettő koporsón kívül még kettő urna is elhelyezhető. 

 

(2) A síremlék és tartozékai, továbbá az emlékoszlop tervét, vázrajzát az elhelyezés előtt a 

temető üzemeltetőjének be kell mutatni. 

(3) A temető üzemeltetője a hatályos jogszabályok keretei között magassági korlátozást is 

meghatározhat. 

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

sírjel nem helyezhető el. 

(5) A sírok egymástól való oldaltávolsága legalább 60 cm, a gyermek síroknál pedig 30 

cm. A sorok között 0,60-1,0 m távolságot kell hagyni. 

(6) A sírdombok magassága legfeljebb 30 cm lehet, a sírhelyeken a sírdomb felhantolása 

nem kötelező. 

 

5. § 

(1)  Koporsós rátemetés esetén a sírhelyet úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő 

koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. 

(2)  Az urnasírhely az urna földbe történő elhelyezését szolgálja. Az urnahelyek külön 

parcellába kerülnek, melynek helyét az üzemeltető jelöli ki. 

(3)  Az urnát befogadó urnafülke belső mérete legalább 30x30 cm. Az urnasírhely mérete 

60x80cm, mélysége 100cm. 

(4) Urnasírba a jogosult döntése szerint legfeljebb 4 urna helyezhető el. 

 

A temetési helyek, sírjelek fenntartására vonatkozó szabályok 

6. § 

(1) A sírok fölé épített szegélykő, síremlék, sírbolt, sírjel és temetői pad nem terjedhet túl 

a rendelkezési jog jogosultja által megváltott temetési hely területén.  

(2) A temetési helyen csak az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával ültethető 1 

méternél magasabbra növő fa, cserje, bokor.  

(3) Az engedély nélkül ültetett, illetőleg e rendelet hatályba lépése előtt ültetett és 

veszélyessé vagy a temető rendjét akadályozóvá vált 1 méternél magasabbra növő 

fákat, cserjéket, bokrokat a temetőgondnok – a tulajdonos tájékoztatását követően, a 

fakivágásra vonatkozó szabályok szerint – eltávolíthatja.  
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(4) A pad állítására vonatkozó előírásokat az 4. számú melléklet tartalmazza. 

(5) A temető tulajdonosa a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a biztonságos 

használatot veszélyeztető sírjel, sírbolt helyreállítására köteles felhívni. A felhívást a 

temető hirdetőtábláján, illetve a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni, továbbá 

erről a tényről a rendelkezésre jogosult ismert lakcímére is meg kell küldeni a 

felhívást. 

(6) A temető tisztasága és rendje érdekében a feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok 

elszállításáról a temetési hely felett rendelkezési jog jogosultja 1 hónapon belül 

köteles intézkedni. 

 

7. § 

(1) A sírbontás megkezdése előtt a rendelkezési jog jogosultja vagy a megbízásából eljáró 

sírköves vállalkozó köteles a Polgármesteri Hivatalban bejelentést tenni. Amennyiben 

a síremlék elbontása mellett új síremléket kívánnak állítani, ezt be kell jelenteni, és az 

új síremlék felállításakor, de legfeljebb 1 hónapon belül kell intézkedni a 

sírkőmaradvány, törmelék elszállításáról. 

(2) Amennyiben a sírkőmaradvány, törmelék elszállításáról az arra kötelezett nem 

gondoskodott, azok elszállításáról a rendelkezési jog jogosultjának költségére és 

kárveszélyére az üzemeltető gondoskodik. 

(3) Az üzemeltető joga, hogy az elhanyagolt, elgyomosodott és ezáltal a környezetet is 

veszélyeztető sírhelyeknél a rendelkezési jog jogosultjának eredménytelen írásbeli 

felszólítását követően a szükséges munkálatokat a rendelkezési jog jogosultjának 

költségére elvégeztesse.  

(4) Az üzemeltető a környezetet veszélyeztető sírjelek esetén azok eltávolításáról a 

jogszabályi előírások figyelembevételével gondoskodik. 

(5) A rátemetéskor lebontott síremlék egy éven belül visszaállítandó.  

(6) A lejárt és újra nem váltott sírhely a sírhely lejártát követően értékesíthető.  

 

Sírhelygazdálkodás 

8. § 

(1) Az üzemeltető feladata, hogy kijelölje a temetésre előkészített és használható temetési 

helyeket. 

(2) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A rendelkezési jog kiterjed a 

temetési hely használata mellett a temetési helyre helyezhető személyek körének 

meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására. 

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: 

a) egyes, kettes sírhely és urna esetén 25 év, illetőleg az utolsó rátemetés napjától 

számított 25 év, 

b) sírbolt esetén 60 év. 

(4) Ha a sírhely megváltásától számított 25 év alatt nem történik második betemetés a 

sírhely további használati jogát csak újra váltással lehet biztosítani. 

(5) A temetési hely feletti rendelkezési jog újraváltással meghosszabbítható. 

(6) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejárta előtt 6 hónappal a temető üzemeltetője 

köteles írásban tájékoztatni a rendelkezésre jogosultat a lejárat időpontjáról, az 

újraváltás lehetőségéről és díjáról. 

 

9. § 

(1) A temetési hely újraváltásának díja a temetési hely megváltási díjának 100-%-a. 

(2) A sírhelyváltás és rátemetés esetén a 2. számú mellékletben meghatározott 

mértékű díjak fizetendők. 
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A temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek rendje 

10. § 

(1) A temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységet előzetes bejelentési 

kötelezettség terheli. 

(2) Az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók a 3. számú mellékletében 

meghatározott díjat kötelesek fizetni a temetőn belüli szolgáltatások igénybevételéért.  

 

11. § 

(1) A rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Petőfibánya Községi 

Önkormányzat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 22/2015.(VIII.13.) 

rendelete. 

 

K.m.f. 

                                           

Juhász Péter sk.                    Dr. Gyirán Viktor sk. 

                            polgármester                                      jegyző 

 

 

Záradék:  

A rendeletet 2022.11.24. napján kihirdettem.  

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 
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1. számú melléklet  

a 23/2022.(XI.24.) rendelethez 

 

A temető nyitvatartási rendje 

 

Április - Szeptember  700-2000 

Október – Március  800-1700 

       Kivétel:  Október 30-31.                   07.00 - 21.00 óráig 

                       November 1-2.                       07.00 - 21.00 óráig 

 

Az ügyfélfogadás időtartama      

              

            Hétfőtől – péntekig                                            06.00 - 14.00 óráig 

 

                   2. számú melléklet  

a 23/2022.(XI.24.) rendelethez 

 

A temetési helyek és az újraváltás díjai 

(Ft-ban, mely az ÁFÁ-t is tartalmazza) 

 

Sírhely árak 25 évre 

 

Egyes sírhely 15.000Ft 

Kettes sírhely 25.000 Ft 

Gyermek sírhely 10.000 Ft 

Urnafülke 15.000 Ft 

Urnasírhely egyes 10.000 Ft 

Urnasírhely kettes 20.000 Ft 

Sírbolt (kripta) 60 évre 10.000 Ft/m2 

 

                                                     

3. számú melléklet  

a 23/2022.(XI.24.) rendelethez 

                                              

 

A temetőben a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 

igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak 

(Ft-ban, mely az ÁfÁ-t is tartalmazza) 

 

 

Ravatalozó igénybevételi, használati díja 8.000 Ft 

síremlék építése (új, első alkalommal) 2.000 Ft 

Egyszeri hulladékszállítási díj 1.000 Ft 

Sírkőállítással, bontással kapcsolatos 

egyszeri áramhasználati díj/nap 

1.000 Ft 
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4. számú melléklet  

a 23/2023.(XI.24.) rendelethez 

 

A temetőben elhelyezhető temetői pad méretei, állításának szabályai 

 

Temetői pad a temetői sírok közé a sírhely lábához helyezhető, amely csak lecsukható 

ülőfelületű lehet, hogy a lecsukott állapotában a lehető legkevesebb helyet 

foglalja, ezáltal ne zavarja a sírok között a közlekedést, a fűnyírást, takarítást, stb. 

Temetői padot csak a temetőgondnok személyes jelenléte mellett lehet felállítani, aki a 

padállítás alkalmával leméri a pad méreteit, illetve kijelöli a pad pontos helyét. 

 

A temetői sírok közé kihelyezhető pad maximális mérete: 

 

Ülőfelület:  legfeljebb 28cm x 76 cm 

Ülőmagasság:  legfeljebb 53 cm 

Fémváz hossza:  legfeljebb 83 cm 

 

 

 


