Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2012. (XII.1.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezésről

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a
helyi önkormányzatok és szerveik, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladatés hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 18. §-ában meghatározott feladatkörre – az 1999.
évi XLIII. törvényben, valamint az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm.
rendeletben, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal
kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő
eljárásról szóló 34/1999. (IX.24.) BM-EüM-IM együttes rendeletben foglaltakra az alábbi
rendeletet alkotja:
I.
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Pilisszentkereszt község közigazgatási területén található
temetőre és létesítményeire, valamint az ott végzett temetkezési tevékenységekre és
temetkezési szolgáltatásokra. A rendelet hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik a
temető területén tartózkodnak, illetve fenntartásában és üzemeltetésében közreműködnek.
(2) A köztemető létesítéséről fenntartásáról az Önkormányzat és pilisszentkereszti Római
Katolikus Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) gondoskodik. A temető
üzemeltetéséről az Egyházközség gondoskodik. A feladat ellátásához szükséges pénzügyi
fedezet összegét a felek a kegyeleti közszolgáltatási megállapodás alapján határozzák meg.
(3) A temetőben felekezetre, vagy más egyéb megkülönböztetésre való tekintet nélkül kell a
temetést elvégezni. A temetőben polgári vagy egyházi gyászszertartás (temetés, búcsúztatás)
szerint történhet a temetés.
(4) Temető létesítéséről, bővítéséről, egészben vagy részbeni lezárásáról, megszüntetéséről,
esetleg újra használatba vételéről a képviselő-testület a helyi építési szabályzat
figyelembevételével, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
véleményének kikérésével határoz.
(5) A működő köztemető az Egyházközség tulajdonát képező Pilisszántói úton ….. helyrajzi
számú ingatlanon lévő temető.
II.
Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) temető: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerint
zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi
rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és
használnak, vagy használtak
b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati
tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat –a temető tulajdonosával kötött
megállapodás alapján- a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettséget teljesít.
d) temető fenntartása: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények,
közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek
karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása;

e) temető üzemeltetése: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és
infrastrukturális létesítmények működtetése, valamint az igénybevételhez szükséges egyéb
feltételek biztosítása;
f) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló
egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunytak emlékeinek megőrzésére irányuló
önkormányzati tevékenységek összessége;
g) temetkezési szolgáltatások: a temetésfelvétel, a halottszállítás, az elhunyt temetésre való
előkészítése és a temetéshez szükséges eszközökkel való ellátása, a ravatalozás, a
búcsúztatás, a halottszállítás, a sírhelynyitás és visszahantolás, a sírba helyezés, a
hamvasztás és az urnakiadás, az urnaelhelyezés, a hamvak szórása, a sírnyitás, az
exhumálás és az újratemetés;
h) temetkezési szolgáltató: a temetkezési szolgáltatásokat együttesen, vagy önállóan végző
szolgáltató.
III.
Általános rendelkezések
3. §
(1) Halottat elhelyezni, elhamvasztott halott maradványait elhelyezni csak a működő
temetőben és temetkezési emlékhelyeken létesített temetési helyen lehet.
(2) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem
alkalmazhat.
(3) Az üzemeltető temetkezési szolgáltatást sem közvetlenül sem más gazdálkodó szervezet
megbízásából nem végezhet.
4. §
A temetők működésének ellenőrzése:
(1) A temetők fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a jegyző
ellenőrzi.
(2) A jegyző ellenőrzési jogkörében eljárva jogszabálysértés, vagy a temető szabályzat
megsértése esetén felhív a rendelkezések betartására.
(3) A jegyző ellenőrzi a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak maradéktalan
teljesítését, szerződésszegés esetén kezdeményezi a szerződés felmondását.
(4) A köztemetőben vezetett nyilvántartásokba a jegyző betekinthet az ellenőrzés során, és
vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát.
IV.
A kegyeletgyakorlás rendje és a temetési helyek gondozásának szabályai
5. §
(1) A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az
etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti
érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól.
(2) A megváltott temetési helyek gondozásáról, fenntartásáról a temetési hely fölött
rendelkező köteles gondoskodni.
(3) Minden látogató kötelessége a temetőnek a környezetének védelme, rendjének és
tisztaságának megőrzése.
A temető használatának és igénybevételének szabályai
6. §
(1) A köztemetőben világi és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt
lebonyolítható.

(2) A köztemetőt üzemeltető köteles a temető rendjét, nyitvatartási idejét, az elhelyezhető
síremlékek méretét szabályozó hirdetményeket és a temető részletes térképét a temető
bejáratánál jól látható helyen kifüggeszteni.
7.§
(1) A köztemető útjain tilos gépjárművel közlekedni, kivéve:
- a súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító járművet,
- a temetkezési tevékenységben részt vevő járművet,
- azon látogatók járműveivel, akik sírgondozáshoz szükséges nagy méretű eszközöket,
anyagokat szállítanak,
- a temető üzemeltetéséhez szükséges járművet.
8. §
(1) A köztemető tisztántartása az üzemeltető feladata, az önkormányzat erre vonatkozó
részletes előírásait az üzemeltetővel kötendő szerződésben kell rögzíteni.
(2) A köztemetőben csak az üzemeltető által engedélyezett és meghatározott időben
végezhető munka a sírgondozás és a sírok beültetése kivételével. A munka megkezdésének és
befejezésének idejét az üzemeltetőnek be kell jelenteni. Padot, ülőhelyet elhelyezni csak az
üzemeltető engedélyével és az üzemeltető által kijelölt helyre lehet.
(3) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési és bontási munkát megkezdeni, vagy bontási
anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot
keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani. Az építéshez szükséges ömlesztett
anyagot (pl. betont) csak vaslemezen lehet előkészíteni.
(4) A köztemetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások
betartásával szabad.
(5) A köztemető területéről sírkövet, síremléket, sírjelet (fejfát) kiszállítani csak az üzemeltető
írásos engedélyével lehet.
(7) Fát, cserjét a köztemető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez a
sírra ültetett azon örökzöld, - melyet az üzemeltetőnek be kell jelenteni - amely teljes
kifejlettségében nem magasabb 1,5 m-nél és átmérője nem több 0,6 m-nél.
(8) A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő
tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét megzavaró,
illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására az üzemeltető jogosult.
(9) Tilos a temetési helyen, mellette, vagy mögötte a gondozáshoz használatos szerszámok és
egyéb eszközök tárolása.
9. §
(1) A köztemetőben 12 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Az általa
okozott kárért a felügyelő tartozik felelősséggel.
(2) A köztemetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani.
Tilos a temetőben minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a kegyeleti érzést
sértheti.
(3) A köztemetőben elhelyezett tárgyakért, valamint a sírok és síremlékek esetleges
megrongálásáért sem az önkormányzatot sem az üzemeltetőt anyagi felelősség nem terheli.
10. §
(1) A köztemetőben a sírhelyek bekerítése tilos, erre engedély nem adható.
(2) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.
(3)A temetési helyek gondozása során a következő körültekintő gondossággal kell eljárni:
a) a tevékenység ne sértse mások kegyeleti érzéseit;
b) a tevékenység mások sírgondozási tevékenységét ne akadályozza;
c) a tevékenység az utakon való közlekedést ne akadályozza;
d) a tevékenység búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást;

e) a keletkező hulladékot a kijelölt gyűjtőedényekben kell elhelyezni;
f) tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.
11. §
A sírjelek alkalmazásának szabályai:
(1) A temetési hely jelölésére sírjel, síremlék használható, illetve létesíthető.
(2) A rendelet hatályba lépése után létesítendő sírjelek vázrajzát az üzemeltetőnek be kell
mutatni, aki azt ellenjegyzéssel jóváhagyja, vagy az előírásoknak megfelelő módosításra
hív fel, vagy elutasítja.
(3) A sírjel nem foglalhat el a temetési helyeknél nagyobb méretet, magassága anyagától
függően:
• műkő, terméskő legfeljebb 1,5 méter lehet;
• kopjafa legfeljebb 2,2 méter.
(4) A sírjel, vagy az azon szereplő felirat, ábra, meg kell feleljen a kegyeleti érzés
elvárásainak, semmiképpen nem lehet a közízlést, emlékezést sértő.
V.
A temetési helyek gazdálkodásának szabályai és a temetkezés rendje
12. §
A temetőben a temetésre használt helyek a következők:
a) egyes sírhely,
b) kettős sírhely,
d) sírbolt (kripta),
e) urnasírhely,
f) urnafülke (kolumbárium),
g) urnasírbolt,
h) hamvak szétszórására kijelölt terület,
i) hősi temetési hely.
13. §
(1) A sírokat egymástól minimum 60 cm, maximum 1 méter távolságra kell elhelyezni.
A sírhelyek mérete:
a.) az egyszemélyes sírhely mérete 210 x 90 cm-es, mélysége 160 cm –ig mélyített sírhelynél
250 cm-ig terjedhet
b.) a kétszemélyes sírhely mérete 210 x 190 cm-es, mélysége 160 cm-ig mélyített sírhelynél
250 cm-ig terjedhet
c.) a gyermek sírhely mérete 130 x 60 cm-es, mélysége 160 cm-ig mélyített sírhelynél 250
cm-ig terjedhet
d.) az urnafülke (kolombárium) 30 x 30 cm-es,
e.) urnasírhely 80 x 60 cm-es, mélysége legalább 100 cm-ig terjedhet
f.) közös sírhelyek mérete az egyes sír mérete x eltemetendők száma, mélysége 160-250
méterig terjedhet,
(2) A sírgödröt kifalazni tilos. Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó aljának
legalább 160 cm mélyre kell kerülnie (mélyített sír) a felszíntől.
(3) A sírboltok méretei:
- kétszemélyes 260 x 150 cm, mélysége: 230 cm,
- négyszemélyes 260 x 300 cm, mélysége: 230 cm,
- hatszemélyes 260 x 300 cm, mélysége: 310 cm,
- (3) Az urnasírbolt belső méretei: mélysége 0,5 méter, hosszúsága 0,9 méter, szélessége
legalább 0,6 méter.

14. §
A sírhelyek elhelyezése:
A felnőtt és gyermek sírhelyek egymás közötti távolsága legalább 0,6 méter.
15. §
(1) A parcellákban és a sorokban az elhalálozás sorrendjében kell a temetési helyeket
kijelölni.
(2) Előre megváltani csak a kettős sírhely második helyét lehet.
(3) A rendelkezési jogosultság a megváltás napjával kezdődik, a használati idő a
következőképpen alakul:
a) egyes és kettős sírhely
25 év
b) sírbolt az üzemeletetővel kötött megállapodástól függően
60-100 év
c) urnafülke és urnasírhely
10 év
d) urnasírbolt az üzemeltetővel kötött megállapodástól függően
20-60 év
(4) A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető, vagy a
sírtábla nem kerül lezárásra, átrendezésre.
(5) A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem
lehet.
(6) A rátemetés során az eltemetett halott részére koporsós temetés esetén legalább 25 év,
urnás földbetemetés esetén pedig legalább 10 év nyugvási (porladási) időt kell biztosítani.
16. §
Építési szabályok a temető területén:
(1) Sírbolt, kripta és kolumbáriumfal építése építési engedély köteles, az engedélyeztetési
eljárás lefolytatása az idevonatkozó érvényben lévő előírások szerint történik. Az
engedélyezési terv készítése során a helykijelölést és a létesítmény tervét egyeztetni kell a
Főépítésszel, az Üzemeltetővel. Csak az ő hozzájárulásukkal lehet az építési engedély
kérelmet az építésügyi hatósághoz benyújtani.
(2) Üzemeltető jogosult minden engedélyköteles munkánál a munka elvégzésére jogosító
engedély bemutatását kérni, melynek hiánya esetén a munkavégzést megtilthatja, valamint
jogosult az elkészült létesítményt ellenőrizni, hogy az valóban a kiviteli terv szerint
készült-e el.
(3) A sírbolt építése során biztosítani kell, hogy a koporsó aljzata a talajjal érintkezzen.
(4) A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával a földben lebomló anyaggal burkolni lehet,
azonban a koporsó aljzatának a talajjal érintkeznie kell.
(5) Ülőhely, pad, egyéb, nem kegyeleti célú tárgy kihelyezése csak az üzemeltető
hozzájárulásával lehetséges.
(6) A temetkezési hely műszaki állapotának nagymértékű megromlása esetén a helyreállítás a
rendelkezni jogosult kötelezettsége. Ezen kötelesség elmulasztásakor az üzemeltető
jelzése alapján a jegyző a kötelezettet felszólíthatja, majd veszélyelhárítás végett
elrendelheti a síremlék, sírbolt eltávolítását, illetve a sírboltba a további temetkezést
megtilthatja.
(7) A temetőben végzendő munka időpontját be kell jelenteni az üzemeltetőnek. Az
üzemeltető az építési munkákról nyilvántartást vezet, és amennyiben a munka
búcsúztatást, szertartást zavarna, az építéstől való tartózkodásra hívhatja fel a bejelentőt.
(8) Az építéshez szükséges építőanyag beszállításához, az építési és bontási munkák
megkezdéséhez az üzemeltető írásbeli engedélye szükséges.
(9) Az építéskor keletkezett hulladékot, törmeléket a keletkezéstől számított 3 naptári napon
belül az építőnek el kell szállítania. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, az
elszállításról a felszólítást követő egy napon belül az üzemeltető a kötelezett terhére és
veszélyére gondoskodik.
(10) Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot (pl. beton) csak vaslemezen lehet előkészíteni,
a maradékot a temetőből el kell szállítani.

A ravatalozás szabályai
17. §
(1) Az elhunytat a ravatalozóban a szertartás megkezdése előtt legfeljebb 3, de legalább 1
órával korábban kell elhelyezni. Az elhunytat a ravatalozásig halotthűtőben kell tárolni.
(2) A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább egy órával, de minden esetben a
ravatalozás megtörténte után azonnal ki kell nyitni.
(3) A temetést végző temetési szolgáltató köteles a ravatalozásra vonatkozó szabályokat
megismerni és betartani.
18. §
Az Üzemeltető közszolgáltatási kötelezettségei:
1) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását,
zárását;
2) kijelöli a temetési helyeket, összehangolja a temetéseket, és gondoskodik a temető
rendjének betartásáról és betartatásáról;
3) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket, sírboltkönyvet;
4) gondoskodik a temetőben történő vállalkozói és fenntartási tevékenységek
összehangolásáról, mely tevékenységek nem zavarhatják a temető kegyeleti rendjét.
5) biztosítja a ravatalozó és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető
egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;
6) ellátja a szükséges köztisztasági, növényvédelmi, gyommentesítési feladatokat,
összegyűjti és elszállítja a hulladékot;
7) elkészíti a temető gazdálkodására vonatkozó pénzügyi elszámolásokat
8) egyéb, amelyre vonatkozóan az Önkormányzat a Tulajdonos/Üzemeltető külön szerződést
köt
A temetői nyilvántartások vezetése
19. §
(1) A köztemető üzemeltetője köteles nyilvántartó- és helyparcella könyvet vezetni.
(2) A nyilvántartókönyvnek a kötelező adatokon kívül tartalmaznia kell az elhalálozás helyét.
(3) A nyilvántartó könyvek mellett betűsoros névmutatót is kell vezetni.
(4) A temetői nyilvántartásokba az adott temetési helyről az eltemettető(k) és a temetési hely
felett rendelkezni jogosult személy(ek) betekinthet(nek), részé(ük)re az üzemeltető köteles
ingyenes adatszolgáltatást nyújtani.
20.§
Az Üzemeltető jogosult:
(1) a szolgáltatóktól és vállalkozóktól temető-fenntartási hozzájárulást beszedni, melynek
díjtételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) a temetőben végzett szolgáltató és vállalkozási tevékenységekre vonatkozóan terület- és
létesítményhasználati díjat felszámolni, melynek részletezését és díjtételeit a 1. számú
melléklet tartalmazza.
(3) a temetői rendeletek elkészítésében részt venni.
VI.
A temetkezési szolgáltatások, vállalkozói tevékenységek feltételei
21. §
(1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban előírt engedéllyel rendelkező
vállalkozók végezhetnek.
(2) A temetkezési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének megfelelő viseletben, a

(3)

(4)
(5)
(6)

szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat.
A temetkezési szolgáltatók a temető létesítményeit bérleti díj ellenében vehetik igénybe.
A ravatalozó esetén az igényt – lehetőség szerint – a használat előtt legalább 3
munkanappal előbb kell bejelenteni. A bérleti díjat az igénybevételt megelőzően kell az
üzemeltető számára megfizetni.
Az üzemeltető az igényekről nyilvántartást vezet. Az igénylő számára a létesítmény
átadása nem tagadható meg, kivéve a más vállalkozó részéről történő korábbi lefoglalást.
A temető-fenntartási hozzájárulás díjának és a létesítmények bérleti díjának összegét a 1.
sz. melléklet tartalmazza.
A temető területén szolgáltatást nyújtó vállalkozók kötelesek a tevékenységük során
keletkező hulladék elszállításáról gondoskodni.
VII.
Vegyes és záró rendelkezések

22. §
(1) E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő, még el nem bírált ügyekben is alkalmazni
kell.
(3) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Pilisszentkereszt, 2012. november 29.

Lendvai József
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

Kihirdetve: Pilisszentkereszt, 2012. december 1.

Baranyák Szilvia
jegyző

Mellékletek a 25/2012. (XII.1.)) önkormányzati rendelethez
1. sz. melléklet

A) A temetési helyek megváltási
pilisszentkereszti lakos:
a) egyes sírhely
aa) egyes sírhely újraváltás
b) kettős sírhely
bb) kettős sírhely újraváltás
c) gyermeksírhely
d) sírbolt
e) urnafülke (egyes)
f) urnafülke (kettős)
g) urnasírhely
h) urnasírbolt

és újraváltási díjai, amennyiben az elhunyt nem
25 év
25 év
25 év
25 év
25 év
60 év
10 év
10 év
25 év
25 év

60.000,–Ft + ÁFA
30.000,-Ft + ÁFA
120.000,–Ft + ÁFA
60.000,-Ft + ÁFA
35.000,–Ft + ÁFA
250.000,–Ft + ÁFA
25.000,–Ft + ÁFA
40.000,–Ft + ÁFA
20.000,- Ft + ÁFA
15.000,–Ft + ÁFA

B)
Pilisszentkereszti lakosoknak, akiknek elhunyt hozzátartozójuk a temetőben került eltemetésre évente
500,- Ft egyes sírhely/urnasírhely regisztrációs díjat köteles fizetni, ez kettős sírhely után 1.000,- Ft.
Új temetési hely kialakításakor fizetendő egyszeri 25 évre szóló egyes sírhelymegváltási díj 15.000,Ft., kettős sírhely 30.000,- Ft, urnasírhely megváltási díj 8.000,- Ft. A 25 év letelte után az újraváltási
díjként évente 500,- Ft egyes sírhely/urnasírhely, kettős sírhely után 1.000,- Ft regisztrációs díjat
köteles fizetni, aki a sírhelyet továbbra is újra megváltani kívánja.
a B pontban szabályozott díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A temetési szolgáltatók által fizetendő díjakról, valamint a temető-fenntartási hozzájárulás
díjairól
I. A temetési szolgáltatók által fizetendő díjak:
a.) ravatalozó
külső ravatalozási hely
b.) hűtő-tároló
c.) temetőregisztrációs díj

15.000,–Ft/temetés + ÁFA
10.000.- Ft + ÁFA
1.400,-Ft/nap + ÁFA
4.000,–Ft + ÁFA

II. A temető-fenntartási hozzájárulás díjai:
(temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő
díj)
Sírkőépítés, felújítás, sírbolt építés
2.000.-Ft/nap + ÁFA

