
Felgyő Község Önkormányzata 

13/2002. (XII.16.) Kvt. sz. rendelete 

a temetőről és a temetkezésről 

 

 

 (Egységes szerkezetben) 

 

 

Felgyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. tv., valamint ennek végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.01.) Korm. 

rendelet alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

  

  

Általános rendelkezések 

 

 

 1.§ (1) A rendelet hatálya Felgyő Község Önkormányzata köztemetőjére terjed ki, amely a 

0267/9 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el. 

(2) A temető fenntartásáról, üzemeltetéséről az önkormányzat maga és a polgármesteri 

hivatala által gondoskodik, de a szakszerű üzemeltetéssel a képviselő-testület mást is 

megbízhat, aki rendelkezik a tevékenység végzésére jogosító jogszabályi feltételekkel. 

(3) A fenntartó feladatait az 1999. évi XLIII. tv. 9. § (1) bekezdésben foglaltak biztosításával 

látja el. 

  

A temető használatának, igénybevételének szabályai 

  

2.§ (1) A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az 

etnikai és vallási szabályokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő 

tevékenységtől, hanghatástól, vagy magatartástól. 

(2) Minden látogató köteles a temető rendjét, tisztaságát megőrizni. 

(3)Járművel behajtani, közlekedni csak a temető fenntartó engedélyével lehet. Engedély 

nélkül hajthatnak be a temetkezési szolgáltatást ellátók és a mozgáskorlátozottakat szállító 

járművek. 

(4) A temető területére vakvezető kutya kivételével állatot bevinni tilos. 

(5) A temető területén a temető fenntartójának engedélyével, az általa kijelölt helyen lehet 

temetkezési szolgáltatást reklámozni. 

 A hirdetések díja A/4-es méretig 300 Ft/hó+áfa, A/3-as méretig 500 Ft/hó+áfa, A/3-as 

méretnél nagyobb hirdetést elhelyezni nem lehet. 

(6)A temető területén a szemetelés tilos, hulladékot elhelyezni, csak a kijelölt hulladék 

gyűjtőhelyen lehet. 

(7)A temetőben gyertyát, mécsest csak olyan körültekintő gondossággal lehet, amellyel a 

tűzveszély elkerülhető. Szemetet égetni a temetőben tilos. 

 

 

3.§ A köztemető nyitva tartása: egész évben folyamatos. 

  

4.§ (1) A temető üzemeltetőjén kívül személy építési, karbantartási munkavégzése esetén az 

üzemeltető vízdíjat és áramszolgáltatási díjat számolhat fel, a tényleges fogyasztás alapján 

(temető fenntartási hozzájárulást). 



(2)A temetkezési szolgáltató a temető létesítményeit (ravatalozó, tároló stb.) az (1) 

bekezdésben foglaltak kivételével térítésmentesen veheti igénybe. 

(3)A létesítmények igénybevételét 1 munkanappal előtte be kell jelenteni az üzemeltetőnek. 

(4)Az üzemeltető az igényekről nyilvántartást vezet. 

(5)A temetkezési szolgáltatók és a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők (sírgondozó, 

kőfaragó, temetkezési szolgáltató) tevékenységüket térítésmentesen láthatják el az (1) 

bekezdésben foglaltak kivételével. 

  

 

5.§ (1) A kegyeleti tárgyakat és növényeket úgy kell elhelyezni, hogy az megfeleljen a 

helyben szokásos közízlésnek, és ne akadályozza a sírok közötti közlekedést, megfeleljen a 

hatályos egészségügyi és tűzvédelmi szabályoknak. 

(2) A sírok közötti utakra növényzetet ültetni nem lehet. 

  

A sírhelyek méretezése 

  

6.§ (1) Sírgödör mélysége: 2,2 m, úrna földbe temetés esetén 1 m. 

(2) Egy koporsó rátemetésére van lehetőség, ebben az esetben a felső koporsó aljzatának 1,6 

m mélységbe kell kerülnie. 

(3) Felnőtt sírhely hosszúsága 2,1 m, mélysége 0,9 m. 

(4) Gyermek sírhely hosszúsága 1,5 m, mélysége 0,7 m. 

(5) Urnafülke hosszúsága 0,3 m, mélysége 0,3 m. 

(6) Urnasírhely hosszúsága 0,9 m, szélessége 0,6 m. 

(7) Sírboltok esetén legalább 2 koporsó, illetve urna számára kell helyet biztosítani, 

egyebekben irányadóak az (1)-(6) bekezdésben foglaltak. 

  

A sírhelyek megváltási, újraváltási ideje, díja: 

  

7.§  
Egyes sírhely 30 év 5.000 Ft + [1]15 % Áfa   

Gyermek sírhely 30 év ingyenes   

Sírbolt 60 év 15.000 Ft + [1]15 %Áfa   

Urnafülke 30 év 3.000 Ft + [1]15 % Áfa   

Urnasírhely 30 év 2.500 Ft + [1]15 % Áfa   

Urnasírbolt 60 év 5.000 Ft + [1]15 % Áfa   

  

A sírjel alkalmazásának szabályai 

  

8.§ (1) A temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve létesíthető. 

(2) A rendelet hatályba lépése után létesítendő sírjelek nem foglalhatnak el temetési helyeknél 

nagyobb méretet. Magassága nem haladhatja meg műkő, terméskő esetén az 1,5 m-t, kopjafa 

esetén a 2,2 m-t. 

(3) A sírjel vagy az azon szereplő felirat, ábra nem sértheti a közízlést, a kegyeleti érzéseket. 

  

9.§ (1) [3] 

 

Vegyes és záró rendelkezés 

  

10.§ (1) A rendelet 2003. 01.01-én lép hatályba, amelynek kihirdetéséről a helyben szokásos 

módon – a községi hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik. 



(2) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1999. évi XLIII. tv-t, valamint a 

végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletét kell alkalmazni. 

  

 

 

  

Ábel István Petkovné Tápai Márta 

polgármester jegyző 

  

 

 

A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 2002. december 16-án kihirdetést nyert. 

 

 

[2] Záradék: „ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a 

Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

  

 

   

  Petkovné Tápai Márta 

  jegyző 

  

 

 

 

 

 

A rendelet egységes szerkezetben hiteles. 

Felgyő, 2014. október 6. 

 

           Dr. Faragó Péter 

                            jegyző 

 

 

 

 

 

[1]Módosította a 13/2003.(XII.29.) Kvt.sz. rendelet 1.§ -a. Hatályos: 2004. január 1-jétől 

[2]Módosította a 15/2009.(XII.22.) Kvt. rendelet 1.§ -a. Hatályos: 2009.december 22-től 

[3]Módosította a 6/2012.(V.29.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdés. Hatályát vesztette: 

2012. május 30-tól 


