
 

 

 

 

 

Somberek Önkormányzat Képviselő-testület 

 

11/2001.(X.01.) rendelete 

 

a temetőkről és a temetkezésről 

 

a 9/2002.(V.04.), és a 12/2005.(X.07.) rendeletekkel egységes szerkezetben. 

 
 

Somberek Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 

16.§.(1)bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII.tv. 41.§.(3)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Tv. 

végrehajtásáról rendelkező 145/1999.(X.1.)Korm.rendelet szabályaira, az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 

 

Általános rendelkezés 

 

1.§. 

 

(1) Jelen rendelet hatálya Somberek község közigazgatási területén, 781.hrsz-on fekvő és az 

önkormányzat tulajdonában álló működő temetőre terjed ki. 

 

(2) Temető fenntartásáról és üzemeltetéséről a helyi önkormányzat gondoskodik. 

 

(3) Az önkormányzat a temető fenntartási és üzemeltetési költségét költségvetésében 

biztosítja. 

 

 

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétel 

 

2.§. 

 

A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Tv. És a Vhr. 

szabályait kell alkalmazni. 

 

 

Temetkezési helyek 

 

3.§. 

 

(1) A köztemető belső kialakításának rendjét, az egyes parcellák felhasználási módját, idejét, 

„temetőrendezési tervben” kell meghatározni. A terv térképet is tartalmaz, amelyen a 

temető egyes területei is beazonosíthatók. 

 

(2) Sírhelyekről sírhelykönyvet kell vezetni. 
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*4.§. 

 

(1) Az elhunytat temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen kell 

eltemetni. 

 

(2) Az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát az átvétel 

igazolásával ki kell adni és ennek megtörténtét nyilvántartásba is fel kell jegyezni. 

 

(3) Temetőben az alábbi temetkezési helyek biztosítottak: 

 

a.) koporsós temetés esetén: 

- sírhelyek: egy ill. két koporsó befogadására alkalmas temetési hely 

- sírbolt 

 

b.) hamvasztásos temetés esetén 

- urnasírhely 

 

(4) Sírhelyek méretei:  

 

a.) - egyes sírhely mérete: hossza: 210 cm, szélessége: 90 cm, mélysége: 300 cm 

 

b.) - kettős sírhely mérete: hossza: 210 cm , szélessége: 150 cm, mélysége: 300 cm 

 

c.) - kettes sírbolt mérete: hossza: 210 cm, szélessége: 150 cm, mélysége 300 cm 

 

d.) - négyes sírbolt mérete: hossza: 210 cm, szélessége: 200 cm, mélysége 300 cm 

 

Koporsós rátemetés esetén úgy kell a sírgödröt mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó 

aljzata legalább 200 cm mélységbe kerüljön. 

 

e.) urnás sírhely: hossza 80 cm, szélessége: 60 cm, mélysége 100 cm. 

 

f.) Sírbolt kijelölt helyen az építési hatóság engedélyével építhető. 

 

 

(5) Temetési helyek közötti távolság: Sírbolt, sírhelyek közötti távolság 60 cm, 

       Urnasírhelyek közötti távolság 40 cm. 

 

 Sorok közötti távolság: 1 m 

 

 

(6) A temetési helyen elhelyezésre kerülő sírjel alapja maximum 5 cm a talaj szintjétől, a 

sírkeret magassága az alaptól maximum 30 cm.  

 

(7) Síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető 

üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni.  
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5.§. 

 

(1) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett 

rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerinti sorrendben a következő temetési helyre 

kell temetni. 

 

(2) Temetési hely kijelölését az eltemettetőnek a fenntartótól kell kérni. 

 

Temetési helyek feletti rendelkezési jog 

 

6.§. 

 

(1) A 4.§.(3)bekezdésben felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama 

(használati jog) a Vhr. 18.§.(1)bekezdése szerint alakul: 

a.) egyes sírhely esetén:  25 év 

b.) kettős sírhely esetén: 25 év 

c.) kettes sírbolt esetén: 60 –100 év - az önkormányzattal kötött megállapodás szerint 

d.) négyes sírbolt esetén: 60 –100 év - az önkormányzattal kötött megállapodás szerint 

e.) urnasírhely esetén: 10 év 

 

**(2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért díjat kell 

fizetni, összege: 

 a.) egyes sírhely:    3.000,-Ft 

 b.) kettős sírhely:    5.000,-Ft 

 c.) kettes sírbolt:    8.000.-Ft 

 d.) négyes sírbolt:  10.000,-Ft 

e.) urnasírhely:    1.500.-Ft 

 

**(3) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási díjat nem fizetnek. 

 

**(4) A temetői létesítmények, illetve az önkormányzat által biztosított szolgáltatások 

igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók díjat nem fizetnek. 

 

Temető infrastrukturális létesítményei 

 

7.§. 

 

(1) Az Önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket 

biztosítja: 

 

a.) a temető úttal történő megközelítését 

b.) a temető területén a bejárattól a ravatalozóhoz vezető, valamint a sírok megközelítését 

biztosító utakat 

c.) a temető élősövénnyel történő bekerítését 

d.) a temető tisztaságát, parkosítását 

e.) a temetőben keletkezett hulladék tárolására alkalmas tárolót, hulladék rendszeres 

gyűjtését, elhelyezését és kezelését. 

f.) Vízvételi lehetőséget 

g.) Ravatalozó /hűtött ravatal asztal/ használatot 
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h.) Illemhely működését 

 

**8.§. 

 

(1) Hk. 

(2) Hk 

 

Temető rendje 

 

9.§. 

 

(1) A temető bejáratánál kifüggesztendő tábla tartalmazza, a tulajdonos-üzemeltető nevét 

/Somberek Község Önkormányzata Somberek, Kossuth Lajos utca 111., tel: 69/338-121/, 

valamint a nyitvatartási idejét. 

 

(2) Temető nyitvatartási ideje: 

 

május 1. és november 1. között reggel 6-tól este 20 óráig 

november 2. és április 30. között reggel 8-tól este 18 óráig 

 

 

10.§. 

 

 

(1) Nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 

12 éven aluli gyermek a temetőbe csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat. 

 

(2) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet annak megkezdése előtt 

a temető üzemeltetője részére be kell jelenteni. 

 

(3) A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat 

kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók 

kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális 

létesítményeiben kárt nem okozhatnak.  

 
3 
11.§. 

 

(1)-(2) 

 

Záró rendelkezések. 

 

12.§. 

 

E rendelet 2001. október 15. napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát 

veszti a Somberek Önkormányzat Képviselő-testület 8/1991.(X.17.)számú rendelete a 

köztemetők és ravatalozók használatáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó 

5/2000.(IV.01.)Kt.rendelet 4-5.§-a.  
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Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna s.k.     Dombai Gyula s.k. 

      körjegyző       polgármester 

 

 

Rendelet egységes szerkezetbe foglalását a képviselő-testület felhatalmazása alapján 

Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzője készítette. 

 

Somberek, 2012. december 31. 

 

         Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna 

              körjegyző  


