
Tárgy: A temetőkről és temetkezésekről szóló rendelet hatályon kívül 

helyezése, új rendelet bevezetése. 

 
  

ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2023. március 2-i ülésére  

  

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának képviselő-testülete a 2022. november 24 -i ülésén 

tárgyalta az önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők helyi szabályaival foglalkozó, 

temetőkről és temetkezésről szóló, többször módosított 15/2013. (XII.23.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) hatályon kívül helyezésére, valamint egy új rendelet 

megalkotására vonatkozó javaslatát. (Az új rendelet tervezetet az 1. sz. melléklet tartalmazza.) 

 

A helyi rendelet hatályon kívül helyezését az indokolta, hogy a tavalyi évben a Vas Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya törvényességi felügyeleti eljárás 

keretében megállapította, hogy a rendelet számos olyan szabályozást tartalmaz, amik magasabb 

szintű jogszabályokban is szerepelnek, így azokat helyi rendeletben ismételten szabályozni nem 

lehet. Mindezek alapján a Kormányhivatal egy új, áttekinthető egységes önkormányzati 

rendelet megalkotását javasolta, majd az elképzeléseket egyeztette. Tavaly a szakmai 

iránymutatások figyelembevételével készítettünk egy új, helyi szinten mindenre kiterjedő 

rendeletet-tervezetet. 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának képviselő-testülete a 69/2022. számú képviselő-

testületi határozatával (továbbiakban: határozat) elfogadta a temetőkről és temetkezésről szóló 

új önkormányzati rendelet tervezetét azzal, hogy a tervezet elfogadását megelőzően kikéri az 

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei Szervezetének véleményét, különösen a 

rendeletben megfogalmazott díjakról.  

A fenti határozat valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény 40. § (5) bekezdésének megfelelően az illetékes helyi fogyasztóvédelmi 

érdekképviselet részére postai úton megküldésre került az új rendelet megalkotásával és a díjak 

mértékével kapcsolatos vélemény kikérése, azonban tértivevényes levelünk átvételére nem 

került sor. 

 



Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.   

 

Hatásvizsgálat  

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: Tekintettel arra, hogy itt egy jelenlegi 

szabályozás újragondolása történik és a jelenlegi rendelet szövegből első sorban azok a dolgok 

kerülnek ki, amelyet magasabb rendű jogszabály már szabályoz, ezért a rendelet elfogadásának 

különösen említésre érdemes társadalmi hatása nem lesz.  

Gazdasági, költségvetési hatása: az újra szabályozás miatt külön új hatások nem várhatók.  

Környezeti következménye: Közvetlenül nincs. 

Egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem okoz jelentős többletfeladatokat az 

adminisztráció során.  

A jogalkotás elmaradásának esetén: A jelenlegi rendeletszöveg sokszor módosított, 

nehezebben átlátható és néhol nem is jó. A rendelet el nem fogadása esetén a jelenlegi 

szabályozás marad. A jogszabály megalkotásának szükségességét a Vas Megyei 

Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása is indokolta. A jogalkotás elmaradása a 

Kormányhivatal törvényességi felhívását vonná maga után. A jogszabály alkalmazásához 

szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az új rendelet meghozatalát. 

 

Szentgotthárd, 2023. február 24. 

 

            

                      

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

  

  



1. sz. melléklet 

Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 

rendelete 

a temetőkről és temetkezés rendjéről 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szervei véleményének kikérésével - 

a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

(1) A rendelet hatálya Apátistvánfalva község közigazgatási területén lévő köztemetőre terjed ki. 

(2) A község területén működő köztemető: Községi temető (4 hrsz.). 

(3) A köztemető létesítéséről, fenntartásáról, üzemeltetéséről Apátistvánfalva Község Önkormányzata 

gondoskodik. 

2. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételek 

2. § 

A temető rendeltetésszerű használatához az önkormányzat biztosítja: 

a) a temetőhöz vezető utat 

b) gépkocsi parkolásra a várakozóhelyet, 

c) a temető bekerítését a helyi építési szabályzat által meghatározottak szerint. 

d) a temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtését, elhelyezését és kezelését, 

e) vízvételi helyet, 

f) illemhelyet, 

g) akadálymentesen megközelíthető ravatalozót. 

 

3. A temetkezési helyek kialakításának szabályai 

3. § 

(1) A temetőt római folyószámmal ellátott sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat arab 

folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámozott sírhelyekre kell felosztani. 

(2) A gyermek, az egyes, a kettős és az urnasírhelyek, valamint a sírboltok külön sírhelytáblában, vagy 

ha az nem lehetséges, külön sorokban alakíthatók ki. 

(3) Az elhunytak eltemetése az alábbi temetési helyekre történhet: 

a) gyermek sírhely, 



b) egyes sírhely, 

c) kettős sírhely, 

d) urnasírhely, 

(4) A sírhelyeket a betemetés alatt álló sírhelytáblákban folytatólagos sorrendben kell felhasználni. 

(5) Az elhamvasztott elhunytak hamvait tartalmazó urnákat sírhelyben (rátemetéssel), vagy 

urnasírhelyben lehet elhelyezni. 

4. § 

(1) A sírhelyek méretei: 

a) gyermek sírhely hossza 1,5 m , szélessége 0,6 m . 

b) egyes sírhely hossza 2,3 m , szélessége 0,9 m . 

c) kettős sírhely hossza 2,3 m , szélessége 1,9 m . 

d) urnasírhely hossza 0,8 m , szélessége 0,6 m . 

(2) A sírok egymástól való legkisebb távolsága 0,6 m . 

(3) Kettős sírhelybe elhelyezett egy koporsón kívül még három urna is temethető. 

(4) Egy urnasírhelybe négy urna temethető. 

(5) A temetkezési helyeket összevonni nem lehet. 

(6) A sírgödröt kifalazni tilos. Amennyiben a sírhely, sírbolt köré szilárd burkolat kerül, csúszásmentes 

felülettel kell kivitelezni. 

(7) A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési illetve kártérítési felelősség 

az önkormányzatot nem terheli. 

4. A kegyeleti közszolgáltatások feltételei, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díja 

illetve a létesítmények és szolgáltatások igénybevételének díja 

5. § 

(1) A temetési hely feletti rendelkezési (használati) jog annak megváltása napján kezdődik. 

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog és meghosszabbításának (újraváltás) időtartama valamennyi 

temetési hely esetében 25 év. 

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog előre is megváltható. 

(4) A rendelkezési jogot másra átruházni nem lehet. 

6. § 

(1) A temetési helyek használatáért megváltási díjat kell fizetni. A fizetendő díjtételeket az 1. melléklet 

tartalmazza. A második vagy többedik megváltáskor a mellékletben foglalt díjtételek 50 %-kal 

megemelt összegét kell fizetni. 

(2) A díjakat minden esetben a temetést megelőzően kell megfizetni. 

(3) Rátemetés esetén a meghosszabbított sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos sírhelyhasználati 

díjat kell megfizetni. 



(4) Az Önkormányzat a rendelkezési jog lejáratának évét megelőző év október 31. napjáig felhívja a 

rendelkezésre jogosultak figyelmét a rendelkezési jog megszűnésére. A figyelemfelhívást az 

Önkormányzat a temetőben kifüggeszti, valamint a helyben szokásos módon a hirdetőtábláján és a 

honlapján is közzéteszi. 

7. § 

A temető rendeltetésszerű használatához szükséges üzemeltetési feladatok ellátása érdekében, a temető 

létesítményeinek igénybevételéért a temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző a 2. mellékletben 

meghatározott igénybevételi díjat fizet. 

5. A temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai 

8. § 

(1) A köztemető nyitvatartása 

a) október 1. és március 31. közötti időszakban: 08:00-17:00 óráig, 

b) április 1. és szeptember 30 közötti időszakban: 07:00- 20:00 óráig. 

(2) Ettől a nyitvatartási időtől a temető üzemeltetője a „halottak napja” körüli időszakban eltérhet és 

napi nyitvatartási időt meghosszabbíthatja. 

(3) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről az 

Önkormányzat gondoskodik. A temetőben keletkező hulladékot a temetőben lévő hulladéktároló 

konténerben szabad elhelyezni. 

(4) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni. A 

síremlékek karbantartásáról, helyreállításáról saját költségén annak létesítője, illetve a temetési hely 

felett rendelkezni jogosult köteles gondoskodni. 

(5) A temető területén csak sírok, síremlékek díszítésére szolgáló, kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak 

helyezhetők el. Egyéb, engedély nélkül elhelyezett, a temető rendjét zavaró tárgyakat az Önkormányzat 

eltávolíthatja, illetve eltávolítására az érintett felhívható. 

(6) Tilos 

a) a sírhelyeket kerítéssel körülhatárolni; 

b) a temető területén – a fenntartó kivételével – fát, cserjét ültetni, kivéve a sírhelyre ültetett 

növényzetet, amely teljes kifejlettségében nem lehet magasabb 1,5 méternél, és a sírhely méretét 

nem haladhatja meg; 

c) a temetőben vegyszeres gyomirtást végezni; 

d) a temető területére állatot bevinni, kivéve a vakvezető kutyát; 

e) a temetőbe gépjárművel behajtani és ott közlekedni, kivéve a súlyos mozgássérültet szállító 

járművet és a temetkezési szolgáltató temetkezési tevékenységében részt vevő járművet; 

f) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen elhelyezni; 

g) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni; 

h) háztartási hulladékot a (2) bekezdésben meghatározott hulladéktárolóban vagy a temető területén 

elhelyezni; 

i) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni; 

j) a temető területén minden olyan magatartást tanúsítani, amely a temetőt látogató közönség 

kegyeleti érzését sérti; 

k) a temetőben virágot, vagy bármilyen más tárgyat árusítani. 

6. A temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje 

9. § 



(1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző és a temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző 

személyeknek tevékenységük megkezdése előtt a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Apátistvánfalvi Kirendeltségén (9982.Apátistvánfalva Fő út 107.) bejelentést kell tenniük a 

tevékenységük végzésének kezdetéről, időtartamáról és az érintett sírhelyről. 

(2) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző tevékenysége során keletkezett hulladékot, építési 

anyagot köteles elszállítani, azt az 8. § (3) bekezdés szerinti hulladéktárolóban elhelyezni tilos. 

7. Záró rendelkezések 

10. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

11. § 

Hatályát veszti a temetőkről és temetkezésekről szóló 15/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet.  



1. melléklet 

Sírhely megváltási díjak 

 Temetési hely: nettó díj 

1 Gyermek sírhely 2.500,- Ft 

2 Egyes sírhely 6.000,- Ft 

3 Kettős sírhely 10.000,- Ft 

4 Urnasírhely 3.500,- Ft 

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.  



2. melléklet 

Igénybevételi díjak 

1. Ravatalozó használata 3.000,- Ft/alkalom 

A díj az általános forgalmi adót nem tartalmaz  



Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

Megjelöli az Apátistvánfalván található köztemetőt. Meghatározza, hogy a temető 

üzemeltetéséről és fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik.  

  

A 2. §-hoz  

Tételesen felsorolja, hogy az önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához, mely 

tárgyi és infrastrukturális feltételeket biztosítja.  
  

A 3. §-hoz és a 4. §-hoz  

Meghatározza a temető kialakításának szabályait, a temetkezés formáit, a temetési helyeket, 

valamint azok méreteit részletekbe menően szabályozó szakasz. 

Az 5. §-hoz, a 6. §-hoz és az 1. melléklethez  

A rendeletben szabályozni kell a sírhelyek megváltásával, újraváltásával kapcsolatosan 

felmerülő költségeket is. Ezeket a rendelet az 1. mellékletében határozza meg tételesen. 

Ezen díjak az eddigi szabályozáshoz képest változatlanok. 

A 7. §-hoz és a 2. melléklethez  

A rendeletben szabályozni kell a ravatalozó igénybevételének díját  is.  Ezt a rendelet a 

2.  mellékletében határozza meg tételesen. A díj eddigi szabályozáshoz képest változatlan. 

A 8. §-hoz  

A temető használat rendjét, kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás 

szabályait megfogalmazó szakaszok. 

A 9. §-hoz  

A temetőkben való vállalkozói munkavégzést is szabályozni kell valamint a temető 

használatáért fizetni is kell – ennek mértékét szintén a rendelet melléklete határozza meg. 

Ezen díjak mértéke is változatlan. 

A 10. §-hoz  

 Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  

A 11. §-hoz  

Hatályon kívül helyezi a korábbi temetőkről és temetkezésekről szóló 15/2013. (XII. 23.) 

önkormányzati rendeletet. 

 


