
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

7/2003.(IV.25.)  

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

a temetőkről és a temetkezésről 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a temetőkről 

és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. és a végrehajtásra kiadott 145/1999. (X.01.) 

Korm. Rendelet rendelkezéseinek megfelelően az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

A rendelet célja 

 

1 §. 

 

A rendelet célja, hogy Bátonyterenye Városban  

 

 

(1) biztosítsa az elhunytak emlékének méltó megőrzését, a kegyeleti szolgáltatás 

kulturált ellátásának feltételeit, az elhunytak nyughelye előtti tiszteletadást az 

elhunyt személyére, vallási, lelkiismereti meggyőződésére, faji csoporthoz, 

nemzeti-nemzetiségi hovatartozásához, a halál okára, vagy bármely más 

megkülönböztetésre tekintet nélkül. 

 

(2) szabályozza az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel a temetők létesítésének, 

kezelésének, lezárásának, valamint a temetkezéseknek rendjét. 

 

 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 

2.§ 

 

E rendelet alkalmazásában 

a.) temető: a település igazgatási területén belüli, zöldfelület jellegű különleges 

terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet 

az elhunytak eltemetésére, hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy 

használtak. 

 

b.) köztemető: az Önkormányzat tulajdonában lévő temető, illetőleg a temetőnek az a 

része, amelyben az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó 

kötelezettségét teljesíti. 

 

c.) egyházi temető: egyházak, felekezetek, vallási közösségek tulajdonában, 

kezelésében lévő működő, vagy lezárt temető. 

 

 



 2 

d.) temetkezési emlékhely: a temetőn kívül, különösen templomban, altemplomban, 

templomkertben, urnacsarnok-házban vagy más építményben és területen lévő, az 

elhunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak szétszórására szolgál. 

 

e.) temetési hely: a temetőben vagy a temetési emlékhelyen létesített sírhely, kripta, 

sírbolt, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztó-üzemi építmény területén, 

ingatlanán létesített urnafülke, urnasírhely, továbbá az elhunytak hamvainak 

szórására, bemosására szolgáló parcellák. A temetési helyek egyes formái, a 

temetés módja, továbbá a földben vagy építményben történő elhelyezkedése 

alapján különböznek egymástól 

 

f.) kifalazott sírhely: koporsós temetésre szolgáló kifalazott sírgödör 

 

g.) sírbolt (kripta): legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és 

felépítményből álló temetési hely. 

 

h.) Sírjel /síremlék/: a temetési hely megjelölésére használt különféle eszközök, 

építmények, tárgyak. 

 

i.) hősi temető, hősi temetési hely: háborúban, vagy békeidőben alkotmányos 

kötelezettség teljesítése közben elesettek eltemetésére, hamvaik elhelyezésére 

szolgáló temető (temetőrész), temetési hely, ha nemzetközi szerződés másként nem 

rendelkezik. 

 

j.) díszsírhely: olyan a temetők központi részén elhelyezkedő temetési hely, melyben 

a város díszpolgárai vagy más kiemelkedő személyiségek hamvai helyezhetők el. 

Díszsírhely adományozásáról a Polgármester dönt. 

 

k.) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését 

magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunytak emlékeinek 

megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége; 

 

l.) temetkezési szolgáltatások: a temetésfelvétel, a halott-szállítás, az elhunyt 

temetésre való előkészítése és a temetéshez szükséges eszközökkel való ellátása, a 

ravatalozás, a búcsúztatás a sírba helyezés, az urnaelhelyezés a hamvak szórása, a 

sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés; 

 

m.) temetkezési szolgáltató: a temetkezési szolgáltatásokat együttesen, vagy önállóan 

végző szolgáltató. 

 

n.) temető fenntartása: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges 

építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint 

közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása és 

ezek feltételeinek biztosítása. 

 

o.) temető üzemeltetése: az eltemetésre, a temető és létesítményei igénybevételére, 

működésének és rendjének biztosítására irányuló összehangolt tevékenységek 

összessége, melyet a temető üzemeltetője – rendeletbe foglalt szabályozás keretei 

között – a kegyeleti közszolgáltatási szerződésnek megfelelően köteles ellátni és 

harmadik személyek felé meghatározni. 
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p.) 4
temetési hely megváltási (újraváltási díja): a temető fenntartóját 

(önkormányzat) a temetkezési hely meghatározott módon és ideig történő 

igénybevételéért megillető díj, melyet a rendelkezésre jogosult személy fizet meg 

egy összegben. 

 

q.) 4
temető fenntartási hozzájárulás: a temetkezési szolgáltatók kivételével a 

temetőkben vállalkozásszerűen munkát végzők által az üzemeltető részére 

fizetendő díj, tekintettel arra, hogy a tevékenység végzését a temető üzemeltetője 

biztosítja számukra a temető területén. 

 

r.) 4
temetési hely feletti rendelkezési jog: a temetési hely megváltási (újraváltási) 

díja ellenében meghatározott időre szerzett azon jog, amely biztosítja a jogosult 

részére a temetési helyre temethető személyek meghatározását, a síremlék 

állítására való jogosultságot, valamint a hely gondozásának jogát és az ezekből 

adódó kötelezettségeket. 

 

 

A rendelet hatálya 

 

3.§ 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Bátonyterenye közigazgatási területén lévő temetőkre, a 

temetők fenntartására, üzemeltetésére, gondozására, valamint a temetők rendjére. 

 

 

(2) A városban lévő temetők felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

A temetők létesítése, fenntartása 

 

4.§ 

 

(1) a temetők létesítésével, bővítésével, fenntartásával, lezárásával, kiürítésével és újra 

használatbavételével kapcsolatos feladatokat az önkormányzat (továbbiakban: 

fenntartó) látja el, annak tárgyi és anyagi feltételeiről gondoskodik. 

 

(2) A temetők üzemeltetőjét a fenntartó jelöli ki. A kijelölt üzemeltető az üzemeltetői 

feladatokat a fenntartóval kötött üzemeltetési szerződés alapján látja el. 

 

(3) Az üzemeltetővel kötött szerződésnek tartalmaznia kell  

 

a.) a tevékenység gyakorlásának helyét,  

b.) az ellátandó tevékenységek elsorolását,  

c.) a teljesítés módját és idejét,  

d.) a feladat mennyiségi és minőségi követelményeit,  

e.) a szerződés érvényességi idejét, amely 5 évnél rövidebb és 15 évnél hosszabb 

nem lehet, de újbóli megkötése nem zárható ki,  
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f.) a szolgáltatás finanszírozásának rendjét,  

g.) a szolgáltatás ellenértékének mértékét és a megfizetés módját,  

h.) a közüzemi szerződési kötelezettség alanyait,  

i.) a szolgáltatáshoz szükséges eszközök mennyiségi és minőségi előírásait és 

rendelkezésre bocsátásának módját,  

j.) az önkormányzati vagyontárgyak használatának, karbantartásának, felújításának 

és pótlásának szabályait,  

k.) a szolgáltatást végző személyekkel kapcsolatos követelményeket,  

l.) a szerződés fennállása alatt az önkormányzatot megillető ellenőrzési 

jogosítványokat, m.) arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy ha a gazdálkodó 

szervezet a kegyeleti közszolgáltatás mellett temetkezési szolgáltatást is végez, a 

kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységtől, így a temetkezési 

szolgáltatástól számvitelileg elkülöníti,  

n.) a birtokbaadás feltételeit,  

o.) arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a szerződésre egyebekben a Polgári 

Törvénykönyv rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni,  

p.) a szerződés azonnali hatállyal felmondható, ha a gazdálkodó szervezet a bekezdés 

m pontjában meghatározott kötelezettségét megszegi. 

 

(4) A temető felügyelete a jegyző hatáskörébe tartozik. 

 

 

Temetés, a temetés rendje 

 

5. § 

 

(1) A halottvizsgálat után a halottat, elvetélt vagy halott magzat holttestét azonnal, de 

legkésőbb 16 órán belül a temető ravatalozójába kell szállítani. Az elhunyt 

kiszállításáról az adatok felvitele mellett a temető gondnokot minden esetben 

értesíteni kell. 

 

(2) Az elhunyt ravatalozóba történő szállításáról és eltemetéséről az elhunyt 

hozzátartozóinak, tartásra köteles hozzátartozóinak, vagy örököseinek kötelessége 

gondoskodni. 

 

(2a)
4
 Hozzátartozó, örökös, vagy egyéb tartásra kötelezett személy hiányában a temetésről 

az elhalálozás helye szerinti önkormányzat gondoskodik. 

 

(3) Elhunytat koporsóban vagy urnában lehet a ravatalozóba szállítani. 
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(4) A ravatalozóba szállított halottról, vagy halva született gyermekről kiállított 

halottvizsgálati, vagy halvaszületési bizonyítványt a temetőgondnoknak be kell 

mutatni. 
 

(5) Ha a temetőgondnok a halott kiszállításával kapcsolatban valamilyen rendellenességet 

észlel, köteles a területileg illetékes ÁNTSZ-t haladéktalanul értesíteni. 
 

(6) A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább egy órával ki kell nyitni, az elhunytat 

fel kell ravatalozni.  

 

6. § 

 

(1) A temetőben a jóváhagyott parcellázási terv alapján, soronként lehet temetni. Ahol a 

parcellázási terv nem áll rendelkezésre, ott évenként a temető üzemeltetője jelöli ki a 

sírok helyét. 
 

(2) A parcellázási terveken az üzemeltetőnek folyamatosan fel kell tüntetni, hogy mely 

sírhelytáblák, sorok, sírhelyek teltek be, illetve melyek szabadok. 
 

(3) A temető bejáratánál vagy a ravatalozónál ki kell függeszteni a temető parcellázási 

tervét, a sírhelyek használati díját, a megváltás idejét és a sírhelyek méreteit. Ki kell 

függeszteni, továbbá a temetők nyitvatartási rendjét és a temető gondnok nevét, 

címét. A változásokat folyamatosan át kell vezetni. 

 

7. § 

 

(1) Temetkezni csak az üzemeltető által kijelölt sírhelyre lehet. 
 

(2) Az elhunytakat az eltemetés sorrendjében, a megfelelő sírtáblában vagy urnafülkében, 

a sorrendben következő sírokba kell temetni, kivéve a kettes sírhelyeket. 
 

(3) A temetőben temetkezésre szolgálnak:  

 

a.) egyes sírhelyek,  

b.) kettes sírhelyek,  

c.) urnasírhelyek,  

d.) urnafülkék,  

e.) gyermeksírhelyek,  

f.) hant nélküli sírhelyek,  

g.) családi sírhelyek,  

h.) díszsírhelyek.  

A sírhelyek méreteit a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 

(4) 4
A betemetett felnőtt egyes sírba, felnyitási engedély még egy nagy koporsó (nem 

exh. halott) és egy kiskoporsó (gyermekkoporsó vagy exh. hulla) díjfizetés ellenében 

rátemethető. 25 év porladási időt rátemetés esetén is biztosítani kell. Ha emiatt a sír 

használati ideje meghosszabbodik, a használati díj időarányos részét kell fizetni, mely 

5 éves díjnál kevesebb nem lehet. 
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(5) 4
Rátemetésre vonatkozó engedélyt csak akkor lehet megadni, ha a sírhelytáblát még 

nem zárták le és a 25 év porladási idő biztosítható. A kettős sírokba való betemetést a 

sírhelytábla bezárása nem akadályozza. 

 

(6) Urnát urnafülkébe, urnasírba temetni, vagy sírhelybe rátemetni egyaránt lehet. 

Rátemetésnél sírhelynyitási engedély nem szükséges. Egy sírhelybe max. 6 urna 

helyezhető el. 

 

(7) 4
Sírhelyek kijelölésekor az elhunyt eltemetésére köteles személy sírhelyhasználat 

megváltási díjat köteles a fenntartónak fizetni. A sírhelyhasználat megváltási díjait a 3. 

melléklet tartalmazza. 

 

(8) A polgármester a település érdekében kiemelkedő munkát végzett személyiségek 

részére –ingyenes- díszsírhelyet adományozhat. A díszsírhelyet úgy kell kialakítani, 

hogy az elhunyt házastársát rátemetéssel, területváltozás nélkül lehessen elhelyezni. 

 

(9) A temető területén belüli közcélú zöldfelületek és utak területe újabb temetési helyek 

létesítésével nem csökkenthető. 

 

(10) 4
Sírhelyről lemondani csak a fenntartó javára lehet. 

 

Sírhelyek használati ideje 

 

8.§ 

(1)
7
 Az egyes, a kettes, a családi és gyermek sírhelyek használati ideje a temetéstől 

számított 25 év. 

 

(2) Urnafülke és urnasírhely használati ideje 20 év. 

 

(3) Díszsírhelyet a temető fenntartásáig meg kell hagyni. 

 

(4) Sírhelyeket és urnafülkét a használati idő lejártakor újra meg lehet váltani. 

Újraváltással a sírhelyekre rátemetés egyszeri alkalommal engedélyezett a 

hozzátartozók részére. 

 

(5) Urna sírba történő rátemetése a sírhely használati idejét nem módosítja. 

 

(6) Ha valamely sírhely, urnafülke, urnasírhely használati ideje lejár, a temető 

üzemeltetője az ismert helyen tartózkodó hozzátartozó figyelmét a lejárat ideje előtt 

legalább 6 hónappal erre felhívja, ismeretlen helyen tartózkodó hozzátartozót 

hirdetmény útján kell felhívni. 

 

Síremlék /sírjel/ építése 

 

9.§ 

 

(1) Síremléket szilárd alapra kell elhelyezni. A síremlék, sírszegély nem foglalhat el a 

sírhelytől nagyobb területet. 
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(2) 4
A síremlék készítését előzetesen az építtető köteles a temető üzemeltetőjének 

bejelenteni, az elkészítendő síremlék vázrajzát egy példányban benyújtani. 

Szabálytalan, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott síremléket felállítani 

nem szabad. A szokásostól eltérő síremlék csak üzemeltető előzetes hozzájárulásával 

létesíthető. 

 

(3) 4
Kifalazott sírhely csak az üzemeltető hozzájárulásával létesíthető. 

 

(4) A temetőben a sírhelyeket körülkeríteni nem szabad. 

 

(5) Ülőhely, pad és egyéb nem kegyeleti tárgy, csak az üzemeltető által kijelölt helyen 

helyezhető el. 

 

(6) Düledező síremlék helyreállításáról, elbontásáról –saját költségén- a létesítő, illetve 

annak örököse köteles gondoskodni. Abban az esetben, ha ez az üzemeltető 

felszólítására nem történik meg, a jegyző elrendelheti a síremlék, eltávolítását.  

 

(7) A díszsírhelyen létesített síremlék fenntartásáról a létesítő, illetve annak örököse 

köteles gondoskodni. 

Sírnyitás 

 

10.§ 

 

(1) A sír, vagy sírbolt felnyitását az elhalt közeli hozzátartozója, vagy az kérheti, aki az 

eltemetéséről gondoskodott. A sírnyitást indokolt esetben, kérelemre, az eltemetés 

helye szerint illetékes ÁNTSZ engedélyezi. 

 

(2) Fertőző betegségben elhaltra csak a temetést követő egy év eltelte után szabad 

rátemetni. 

 

A temetők gondozása 

 

11.§ 

 

(1) A temetőben végzendő minden munkát és annak időpontját a (2) bekezdés kivételével 

előzetesen be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének. A bejelentés szabályait az 

üzemeltető határozza meg. 

 

(2) A sírok gondozásáról és környékének tisztántartásáról, gyomtalanításáról a 

hozzátartozók rendszeresen kötelesek gondoskodni. 

 

(3) A temető területén keletkezett szemetet, elszáradt virágot, koszorút csak a kijelölt 

szemétlerakóba szabad elhelyezni. 

 

(4) A temetőben fát ültetni csak az üzemeltető által kijelölt helyre lehet. Fák kivágására 

engedélyt a jegyző adhat. 

A sírok közötti utakra növényeket telepíteni nem lehet. 
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(5) Sírok kiásása, síremlék építése során fölöslegessé vált földet, törmeléket és egyéb 

építési anyagot úgy kell elhelyezni, hogy a szomszédos sírokban kár ne keletkezzen. 

Esetleges károkozásért a károkozó anyagilag felelős. 

 

(6) A síremlék építése során fölöslegessé vált földet, építési anyagot stb. Az építési 

munka befejezésétől számított 3 napon belül az építtető köteles elszállítani a temető 

területéről, valamint a munkavégzés során igénybe vett területet rendbe kell tenni. 

 

(7) 7
A temetőfenntartási díjat, a temetői létesítmények használatáért fizetendő és az 

üzemeltető által biztosított szolgáltatásokért fizetendő díjakat a 4. melléklet 

tartalmazza. 

 

Magatartás a temetőben 

 

12.§ 

 

(1) A temetőben tilos minden olyan magatartás, vagy tevékenység, amely a temetőt 

látogató közönség kegyeleti érzéseit sérti. 

 

(2) Sírokat, síremlékeket, az azokon lévő tárgyakat, növényeket, az épületeket és 

tartozékait, valamint a sírok és sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat megrongálni, 

illetéktelenül eltávolítani tilos. 

 

(3) A temetőket látogatni csak nyitvatartási időben,  

 

-október 1-től          március 31.-ig 8 – 17 óráig,  

-április 1-től        szeptember 30.-ig 7 – 20 óráig   lehet. 

  

      Kivételt képez a halottak napja és az azt megelőző és követő 2 – 2 nap. 

 

(4) A temető területére állatot vakvezető kutya, rendőrségi nyomozókutya kivételével 

bevinni, beengedni és legeltetni tilos. 

 

13.§ 

 

(1) A temető területére gépjárművel csak céljelleggel lehet behajtani a temetőgondnok 

engedélyével. 

 

(2) Sírhelyek ápolása céljából gépkocsival a temetői sírok közé behajtani tilos, kivételt 

képez ez alól a súlyosan mozgássérült vagy járóképtelen hozzátartozó. 

 

14.§ 

 

(1) A temető üzemeltetőjének a 4. § (3) bekezdésében foglalt üzemeltetési szerződés 

szerinti feladatai különösen:  

 

a.) meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb 

vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét.  

b.) biztosítja az eltemetés, urnaelhelyezés feltételeit,  
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c.) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit.  

d.) biztosítja a ravatalozó 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, 

síkosság-mentesítését, és a hó-eltakarítást,  

j.) összegyűjti és elszállítja a hulladékot,  

k.) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról,  

l.) összehangolja a temetéseket,  

m.) gondoskodik az ügyfélfogadásról,  

n.) a nyilvántartások alapján felvilágosítást ad az elhunytak nyughelyéről,  

o.) figyelemmel kíséri a lejárt megváltási idejű sírhelyeket és annak tényéről értesíti a 

fellelhető hozzátartozókat. Azok hiányában, hirdetményben teszi közzé. 

 

(2) Az üzemeltető az alábbi nyilvántartásokat köteles vezetni:  

 

a.) munkanapló a temetőben végzett munkákról,  

b.) az elhunytakról betűsoros névmutató,  

c.) az elhunytak nyilvántartó könyve, amelynek tartalmaznia kell:   

 

folyószám, a temetés (urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja, az 

elhalt neve, leánykori neve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének 

címe, foglalkozása, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési 

hely száma, valamint az eltemettető neve, lakcíme és a síremlékre vonatkozó 

bejegyzések. Ismeretlen holttest esetén a nyilvántartó könyvbe az eljáró hatóság 

nevét és ügyszámát kell följegyezni. 

 

(3) Az üzemeltető a temetőkben gondnokot foglalkoztat.  

 

Temető lezárása 

 

15.§ 

 

(1) Ha a temető vagy sírhelytábla megtelt, a temetőt, illetve a temetőrészt a fenntartónak 

le kell zárni. A temető (temetőrész) lezárását hirdetményben kell közzétenni. 
 

(2) A lezárást követően a sírhely használati idő lejárta után a fenntartó dönt a temető 

(temetőrész) további fenntartásáról, esetleges kiürítéséről. 
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(3) A temető (temetőrész) kiürítését a fenntartó rendelkezése szerint kell végrehajtani. Ha 

a sírok eredeti helyükön nem maradhatnak, áthelyezésükről a hozzátartozók kötelesek 

gondoskodni. Urnákat közös sírba lehet helyezni. 
 

(4) A temető kiürítésekor a síremlékkel annak létesítője (halála esetén örököse) jogosult 

rendelkezni. 

 

Vegyes és Záró rendelkezések 

 

16.§
6 

 

 

17.§
2 

 

(1) Ez a rendelet 2003. május. 1.- én lép hatályba.  

Ezzel egyidejűleg az 5/2000 (III. 30.) Ör. sz. rendelettel módosított 15 /1995.(VI. 6.) Ör. sz. 

rendelet hatályát veszti. 
 

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK 

Irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 

Bátonyterenye, 2003. április 24. 
 

 

 
 

          V a n y a  Gábor   sk.                                                     R o m h á n y i  Gyula sk. 

             polgármester                                                                      címzetes főjegyző 

 

 

 

Záradék: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bátonyterenye, 2003. április 25. 
 

   Romhányi Gyula sk. 

    címzetes főjegyző 

 
1. Módosította: 14/2003.(VI.27.) Ör. számú rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2003. július 27. 

2. Módosította: 24/2009.(XII.28.) rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2009. december 28. 
3. Módosította: 10/2010.(IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2010. október 1. 

4. Módosította: 19/2011.(IX.01.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2011. szeptember 2. 

5. Módosította: 19/2011.(IX.01.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2012. január 1. 

6. Hatályon kívül helyezte: 12/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2012. május 25. 

7. Módosította: 8/2016.(IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2016. május 1. 

 

Záradék: 

Az egységes szerkezetbe foglalás hiteléül. 

Bátonyterenye, 2016. április 30. 

 

 

         dr. Lengyel Tamás 

                                                                               jegyző     
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1. melléklet a 7/ 2003.(IV.25.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

BÁTONYTERENYE VÁROS TERÜLETÉN 

LEVŐ KÖZTEMETŐK 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Maconkai új temető (üzemel várhatóan: 2025-ig). 

2. Maconkai régi temető (csak rátemetés lehetséges) 

3. Nagybátonyi falusi temető, ravatalozó mögött bal oldali része (lezárt, csak 

rátemetés lehetséges). 

4. Nagybátony falusi új temető (üzemel várhatóan: 2050-ig). 

5. Kisterenyei régi temető (lezárva, csak rátemetés engedélyezett) 

6. Kisterenyei új temetőrész (üzemel várhatóan: 2010-ig) 

7. Szupataki temető (üzemel várhatóan: 2030-ig). 
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2. melléklet a 7/ 2003.(IV.25.) önkormányzati rendelethez 

 

 

SÍRHELYEK, SÍRSZEGÉLYEK MÉRETEI 

 

 

 

 

 

Sírgödör mélysége: 160- 250 cm 

Rátemetés esetén a felső koporsó alja min. 160 cm mélységbe kerülhet. 

Sírboltok mélysége 2 holttest esetén: 190 cm. 

Urnát földbe temetés esetén legalább 100 cm mélységbe kell elhelyezni. 

 

Sírhelyek sírszegélyek méretei: 

 

- Egyes sírhely   210 x 90 cm 

- Kettes sírhelyek   210 x 190 cm 

- Gyermek sírhely   140 x 60 cm 

- Urna sírhely      60 x  80 cm 

- Családi sírhely   210 x 440 cm 

- Díszsírhely    210 x   90 cm 

 

Sírok, sírsorok közötti távolság a parcellázási tervnek megfelelően betartandó. 

Ahol a sírok közötti távolság nincs szabályozva: min. 60 cm. 

Sírszegélyek magassága a terepviszonyoktól függően: 40 cm. 

Sírhely mellett létesíthető járda szélessége: 30 cm, magassága terepszint. 
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3. melléklet a 7/ 2003.(IV.25.) önkormányzati rendelethez
7 

 

 

SÍRHELYHASZNÁLAT MEGVÁLTÁSÁNAK DÍJTÉTELEI 

 

A sírhelyek megváltási díja 

 

                                                                                             2016. május 1-jétől 

Egyes sírhely:                                                                      10.000,-Ft + ÁFA 

Kettes sírhely                                                                       20.000,-Ft + ÁFA 

Gyermek sírhely                                                                   14 éves korig: ingyenes 

     14 éves kortól: 5.000,-Ft + ÁFA 

Urnasírhely (földbe temetve)                                                 5.000,-Ft + ÁFA 

Urnafülke                                                                               5.000,-Ft + ÁFA 

Családi sírhely                                                                      40.000,-Ft + ÁFA 

Díszsírhely                                                                                         - 

 

 

 

A sírhelyek újraváltási díja: 

 

Megegyezik a mindenkori sírhelyhasználat megváltási díjával és idejével. 

A sírhelyhasználat megváltási és újraváltási díj az önkormányzatot illeti. 
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4. melléklet a 7/ 2003.(IV.25.) önkormányzati rendelethez
7 

 

 

TEMETŐFENNTARTÁSI DÍJ ÉS A TEMETŐI LÉTESÍTMÉNYEK 

HASZNÁLATÁÉRT ÉS AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT 

SZOLGÁLTATÁSOKÉRT FIZETENDŐ DÍJAK 

 

1. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő díjak:  

 

Temető használati díj                                  1.500 Ft + ÁFA/alkalom 

Egyes síremlék készítése                              3.000 Ft + ÁFA 

Kettes síremlék készítése                             6.000 Ft + ÁFA 

 

2. A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 

igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetett díjak: 

 

Ravatalozó igénybevételi díj:                      7.800,- Ft + ÁFA / alkalom  

Sírhelynél történő ravatalozás:                    4.000,- Ft + ÁFA 

Halott hűtési díj:                                         2.000,- Ft + ÁFA /nap 

 

 

 

 

 

 

 

 


