
Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2004. (VI.8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ófehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 

      

A R. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 

1.§ 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed az Ófehértó Község Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) tulajdonában lévő 3002 hrsz-ú köztemetőre, annak létesítményeire, 
valamint az ott végzett temetkezési tevékenységekre és temetkezési szolgáltatásokra.  

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott köztemetőre vonatkozó fenntartási 
és üzemeltetési kötelezettségét a RÉSZVÉT PLUSZ KEGYELET Temetkezési 
szolgáltató Kft. - vel (székhely: Demecser, Széchenyi u. 24.) (a továbbiakban: 
Üzemeltető) kötött kegyeleti közszolgáltatás szerződés útján teljesíti.  

(3) Az Önkormányzat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés végrehajtásának tapasztalatait az 

Üzemeltető beszámolója alapján évente értékeli. 

(4) A kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítését a jegyző ellenőrzi, 

szerződésszegés esetén jelzéssel él a Képviselő-testület felé.  

(5) A köztemetőben az önkormányzat a temetkezési szolgáltatásokról az Üzemeltető, illetve a 
temetkezési vállalkozók útján gondoskodik. A temetkezési szolgáltatások közül a temetőn 
belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló 
berendezéssel történő szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, 
sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok 
ellátására az Üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező. 

 

2.§  

 

A R. 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 
2.§ 

 

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

(2) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke, 

urnasírhely, urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre is temethető. 

(3) A sírhelynek 

a) egyes sírhely esetén 220 cm hosszúnak, 100 cm szélesnek és 200 cm mélynek, 

b) kettős sírhely esetén 220 cm hosszúnak, 200 cm szélesnek és 200 cm mélynek kell 

lennie.  



(4) Az urnasírhelynek 60 cm hosszúnak, 60 cm szélesnek és 80 cm mélynek kell lennie. Az 

urnafülkét lezáró táblának 43 cm szélesnek, 38 cm magasnak, továbbá világos színűnek 

kell lennie, aranyozott betűkkel készült felirattal. 

(5) A sírhelyek egymástól való távolsága legalább 60 cm, úttól való távolsága legalább 5 

méter. 

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

sorokban a temetési helyeket az Üzemeltető jelöli ki. 

(7) A sírboltok, a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek számára az egységes gondozás 

céljából külön táblát vagy sorokat lehet kijelölni. 

(8) A temetési helyek nyilvántartását az Üzemeltető a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény előírásai alapján vezeti. 

 

3.§ 

 

A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 

 
4.§ 

 

(1) A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama: 

a) a koporsós betemetés, illetve az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 50 év;  

b) az urnafülke estén 25 év,  

c) urnasírhely esetén 50 év, 

d) sírbolt és urnasírbolt esetén a temető tulajdonosával (üzemeltetőjével) kötött 

megállapodástól függően 60 vagy 100 év. 

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejárta előtt legalább 6 hónappal az Üzemeltető 

köteles írásban tájékoztatni a rendelkezésre jogosultat a lejárat időpontjáról, az újraváltás 

lehetőségéről, az újraváltás díjáról, illetve arról, ha a terület átalakításra kerül. 

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jogot átruházni nem lehet. 

(4) A rendelkezési jog időtartamának lejártát követően – amennyiben a temetési hely felett 

rendelkező rendelkezési jogát megújítani nem kívánja vagy személye nem ismert és a 

temetési hely állapotából arra lehet következtetni, hogy a rendelkező a temetési helyet 

gondozni nem kívánja – a temetési hely újra hasznosítható.  

(5) Újrahasznosítás előtt az érdekelteket a helyben szokásos módon értesíteni kell – a 

temetési hely megjelölésével – a rendelkezési jog lejártáról.  

(6) Az urnafülke használata díjköteles. Az egy személyes urnafülke díja 20 ezer forint, a két 
vagy több személyes urnafülke díja 25 ezer forint.” 

 

4.§ 

 

A R. 4/A. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A sírjel nem foglalhat el a rendeletben meghatározott temetési helynél nagyobb 

 területet, magasságát a helyi építési szabályzat korlátozhatja.” 

 

5.§ 

 



A R. 4/B.§ (1) bekezdésében az „ÁNTSZ” szövegrész helyébe a „járási népegészségügyi” 

szövegrész lép. 

 

 

 

6.§ 

 

A R. 4/B.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A sírnyitáshoz a temetési hely felett rendelkezni jogosult hozzájárulása szükséges. Nem kell 

hozzájárulás a nyomozóhatóság részéről kezdeményezett sírbontáshoz.” 

 

7.§ 

 

A R. 6.§ (1) bekezdés a) pontjában a „vizet” szövegrész helyébe a „vízvételi lehetőséget” 

szövegrész lép. 

 

8.§ 

 

A R. 7.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„ (2) A temető nyitvatartási ideje: 

a) nyári időszámítás idején:  7.00 órától – 20.00 óráig 

b) téli időszámítás idején:  7.00 órától – 17.00 óráig” 

 

9.§ 

 

A R. 10.§-a helyébe a következő rendelkezés és alcím lép: 

 

„ 

Az üzemeltető jogai és kötelezettségei 

 

10.§ 
(1) Az Üzemeltető  

a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb 
vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét; 

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

c) megállapítja a temetőlátogatók kegyelgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt; 
d) biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, 

tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) 
karbantartását és működteti azokat; 

e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről és biztosítja a temető 
nyitását, zárását; 

f) megőrzi a nyilvántartó könyveket; 
g) tájékoztatja a temetőlátogatókat; 
h) kijelöli a temetési helyeket; 
i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, 

síkosságmentesítését és a hóeltakarítást; 
j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot; 
k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; 
l) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával 



kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel 
elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását; 

m) gondoskodik az ügyfélfogadásról. 
(2) Az Üzemeltető jogosult: 

a) saját nevében temetkezési szolgáltatást nyújtani, 

b) a temető fenntartására, üzemelésére, fejlesztésére vonatkozó feladatok 

előkészítésére, ill. az azokban történő együttműködésre, 

c) a temetői rendeletek elkészítésében részt venni. 

 

 

10.§ 

 

A R. a következő 11.§-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: 

 

„ 

 

Záró rendelkezések 

 
11.§ 

 

 
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg Ófehértó 

Községi Tanács 1979. évi I. számú rendelete hatályát veszti. A 4.§-t az 1999. évi XLIII. 
törvény hatályba lépését követő időpontban eltemetett személyekre kell alkalmazni.” 

 

 

11.§ 

 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 1.§ (6) bekezdése, 9.§ (1) 

bekezdés f) pontja, a R. 1. melléklete. 

 

Ófehértó, 2013. november 29. 

 

 

  Simon József    Dócsné dr. Görömbei Gréta 

  polgármester          jegyző 

 

A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve:  

Ófehértó, 2013. november 29. 

        Dócsné dr. Görömbei Gréta 

            jegyző 


