
Hatályos: 2014. január 1-től. 

Sávoly Község Önkormányzatának 

9/2002./VIII.8./ számú 

R E N D E L E T E 

A temetőkről és a temetkezésről. 

Sávoly község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - figye-

lemmel a helyi önkormányzatok és szerveik, valamint az egyes centrális alárendeltsé-

gű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 18. §-ában meghatá-

rozott feladatkörre - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

40. §. /1/ bekezdésében és a 41. §. /3/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

végrehajtására kiadott 145/1999./X.1./ Korm. rendelet szabályainak megfelelően az 

alábbi rendeletet alkotja: 

I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A rendelet célja 

1. § 

A rendelet célja Sávoly községben 

a / az elhunytak emlékének méltó megőrzése, a kegyeleti szolgáltatás kulturált 

színvonalon történő ellátásának biztosítása, a halottak nyughelye előtti tiszte-

letadás biztosítása a lelkiismereti meggyőződés, a hitéleti tevékenységek, 

vallási szokások tiszteletben tartásával; 

b / a köztemető fenntartásának és üzemeltetésének szabályozása; 

c / tekintettel a helyi adottságokra, a temetési helyek kihasználásának szabályo-

zása. 

A rendelet hatálya 

2. § 

A rendelet hatálya kiterjed a Sávoly község közigazgatási területén található közteme-

tőre, annak létesítményeire, valamint az ott végzett temető fenntartási és temetkezési 

tevékenységekre és temetkezési szolgáltatásokra. 

Értelmező rendelkezések 

3. §1 

 

 

 
                                                           
1 Hatályon kívül helyezte: 21/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan: 2013. nov-

ember 29-től. 
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II. Fejezet 

A TEMETŐ 

Általános szabályok. 

4. § 

/1/ A sávolyi köztemető létesítéséről, fenntartásáról és üzemeltetéséről Sávoly Köz-

ség Önkormányzata gondoskodik. 

/2/ A működő köztemető a Sávoly Község Önkormányzata tulajdonát képező, a sá-

volyi 112 helyrajzi számú ingatlanon lévő temető. 

5. §2 

 

A temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a temetke-

zési szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzi. 

 

Temető létesítése, lezárása, megszűntetése, újra-használatbavétele 

6. § 

A temető létesítésére, lezárására, megszűntetésére, újra-használatbavételére a teme-

tőkről és a temetkezésről szóló törvény és a végrehajtási rendelet rendelkezései az 

irányadók. 

A temető használatának és igénybevételének szabályai, 

a temető rendje 

7. § 

/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/ Minden látogató kötelessége a temető környezetének védelme, rendjének és tisz-

taságának megőrzése. 

8. § 

/1/3 A temetés polgári szertartás vagy vallási közösség által vallásos szertartás keretében     

     végezhető. 

/2/ A köztemetőbe - bármely egyéb megkülönböztetés nélkül - az elhalálozásuk ide-

jén sávolyi lakosokat lehet eltemetni. 

/3/ Sávolyi lakos hozzátartozó kérelmére, egyedi elbírálás alapján a polgármester 

engedélyt adhat más településen lakott elhunyt temetésére. Közeli hozzátartozó 

/Ptk.685. §./ esetén a hozzájárulást mindenképpen meg kell adni. 

                                                           
2 Megállapította a 21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2013.november 29-től. 
3 Megállapította a 21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2013.november 29-től. 
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9. § 

A tulajdonos köztemetőt fenntartó önkormányzat a temető rendeltetésszerű használa-

tához az alábbi építményekkel, egyéb tárgyi és infrastrukturális fel-tételekkel rendel-

kezik: 

a) megközelítő út, 

b) drótfonatos kerítés /teljes/, 

c) hullaház,- ravatalozó, 

d) egyrekeszes koporsóhűtő, 

e) vízvételező közkifolyó, 

f) hulladékgyűjtő konténer, 

        g)4 illemhely, 

       h)5 gépjármű parkolóhely. 

10. § 

/1/ A látogatók számára a temető bejáratánál az üzemeltető tájékoztató táblát füg-

geszt ki a temető nyitva tartásáról, vázlatos térképéről és rendjéről. 

/2/  A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja.  

A sírok gondozását, díszítését az érintettek a rendelet szabályainak betartása mel-

lett szabad belátásuk szerint végezhetik. 

Ezen kívül minden temetői tevékenységet be kell jelenteni a temető üzemeltető-

jének. 

/3/  A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan. 

/4/  A temető területére gépjárművel kizárólag a következő járművek hajthatnak be: 

- a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó jármű, 

- a mozgásukban korlátozott személyeket szállító jármű, 

- azon látogatók járművei, akik sírgondozáshoz szükséges, nagy méretű eszkö-

zöket, anyagokat szállítanak. 

A behajtást az üzemeltető ellenőrzi. A temető területére történő behajtás ingyenes.6 

/5/ A temetőben 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhat. 

/6/ A temetőbe állatot bevinni a vakvezető kutya kivételével tilos. 

/7/ A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani olyan körültekintő gondossággal lehet, 

amellyel a tűzveszély elkerülhető. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt 

elégetni a temetőben tilos. 

/8/ A temetőből virágot, vagy sírokra ültetett növényeket kivinni nem lehet. A teme-

tőből sírkövet, fejfát, síremléket, vagy ezek egy részét csak az üzemeltető írásbeli 

engedélyével lehet kivinni. 

/9/  A temető területén a szemetelés tilos, bármely hulladékot az arra kijelölt gyűjtő-

helyen kell elhelyezni. 

 
                                                           
4 Beiktatta a 21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2013.november 29-től. 
5 Beiktatta a 21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2013.november 29-től. 
6 Beiktatta a 21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2013.november 29-től. 
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/10/ A temetőben munkáját végző vállalkozó /kőfaragó, kertész, temetkezési szolgál-

tató, stb./ tevékenysége során köteles az e rendeletben foglaltakat betartani. 

A vállalkozók tevékenységük gyakorlása során a temető-látogatók kegyeleti érzé-

seit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítmé-

nyeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják. 

A rendelet hatálybalépése után ültetendő növények 

11. § 

/1/ A temető kerítésének vonalába élősövényt kell telepíteni. 

/2/  A ravatalozó és egyéb kiszolgáló épületek környékét parkszerűen kell kialakítani 

és fenntartani. 

/3/ A sírok közötti utakra növényeket telepíteni nem lehet. 

A temetési helyek gazdálkodásának szabályai 

12. § 

/1/  A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni temetőben 

vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen szabad. 

/2/ A temetőben a temetésre használt helyek a következők: 

a / egyes sírhely, 

b / kettős sírhely, 

c / díszhely /díszsírhely, dísz-urnahely/, 

d / sírbolt /kripta/, 

e / urnafülke /kolumbárium/, 

f / urnasírhely, 

g / urnasírbolt, 

h / hamvak szétszórására kijelölt terület, 

i / hősi temetési hely, 

j/     szociális temetkezési hely.7 

13. § 

/1/ Az egyes temetési helyekért - a díszsírhelyek kivételével - díjat kell fizetni. 

/2/ A temetési helyek díját, illetőleg az újraváltás díját az 1. számú melléklet tartal-

mazza. 

14. § 

/1/  A sírhelytáblák /parcellák/ között legalább 3 méter széles utat kell hagyni. 

/2/  A parcellákon belüli sorok közötti távolság 0,6 méter. 

/3/ A felnőtt és gyermek sírhelyek egymás közötti távolsága 0,5 méter. 

 

                                                           
7 Beiktatta a 21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től. 
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/4/ A sírdombok magassága legfeljebb 0,5 méter lehet. 

15. § 

/1/  Díszsírhelyek és dísz-urnahelyek a temető központi fekvésű területén kijelölt te-

metési helyek, valamint a hősi temetési hely. 

/2/  A díszsírhelyeket és dísz-urnahelyeket a polgármester, a képviselőtestület bizott-

ságai, és a községi civil szervezetek javaslata alapján a képviselőtestület adomá-

nyozhat díjmentesen a díszpolgároknak, valamint azon személyeknek, akik a ha-

za, a község, a közélet javára, valamint a kultúra, az oktatás, a művészet, a tudo-

mány területén végeztek kiemelkedő tevékenységet. 

/3/ Az adományozott díszhelybe az elhalt együtt élő házastársa az egyéb előírások 

betartásával rátemethető. 

/4/ Az adományozott díszhelyek gondozási kötelezettségéről az adományozással 

egyidejűleg kell határozni. 

16. § 

/1/ A parcellákban és a sorokban az elhalálozás sorrendjében kell a temetési helyeket 

kijelölni. Ettől különösen indokolt esetben az üzemeltető eltérést engedélyezhet. 

/2/ A temetési hely felett az rendelkezik aki megváltotta. 

/3/ Előre megváltani csak a kettős sírhely második helyét lehet. 

/4/ A rendelkezési jogosultság  a megváltás napjával kezdődik, a használati  

idő – ha a temető  tulajdonosának az eltemettetővel kötött megállapodása hosz-

szabb használati időt nem állapít meg – a következőképpen alakul: 

a / a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év, 

b / sírbolt esetén 60 év, 

c / az urnafülke és az urnasírhely esetén 10 év, 

d / urnasírbolt esetén 20 év. 

/5/ A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető, vagy 

a sírtábla nem kerül lezárásra, átrendezésre. 

/6/ A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén 

pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. 

/7/ A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel 

tárgya nem lehet. 

17. § 

A rátemetés során az eltemetett halott részére koporsós temetés esetén legalább 25 év, 

urnás földbetemetés esetén pedig legalább 10 év nyugvási /porladási/ időt kell biztosí-

tani. 
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18. § 

Lezárt sírhelytábla temetési helyére urna elhelyezhető, koporsós temetés csak sírbolt-

ba vagy kettős sírhelybe engedélyezhető. 

19. § 

/1/ Sírbolt /kripta/, urnafülke /kolumbárium/ és urnasírbolt a temetőn belül kijelölt 

területen, a külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon, építési en-

gedéllyel építhető. 

/2/ A sírbolt építése során biztosítani kell, hogy a koporsó aljzata a talajjal érintkez-

zen. 

/3/  A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával a földben lebomló anyaggal burkolni 

lehet, azonban a koporsó aljzatának a talajjal érintkeznie kell. 

/4/ Ülőhely, pad, egyéb, nem kegyeleti célú tárgy kihelyezése csak az üzemeltető 

hozzájárulásával lehetséges. 

/5/ A temető tulajdonosa a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a biztonságos 

használatot veszélyeztető sírjel vagy a sírbolt helyreállítására köteles felhívni. 

A felhívást – a temetési hely megjelölésével - a temető hirdetőtábláján és a 

parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni, és a felhívás közlését a rendelke-

zésre jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni. 

Ha a sírjel felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja 

helyre és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen 

veszélyt a rendelkezni jogosult költségére a temető tulajdonosa szünteti meg. 

A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem 

történhet. 

/6/ A temetőben történő munkavégzést a temető üzemeltetőjének a munkavégzés 

megkezdését megelőzően be kell jelenteni. Az üzemeltető az építési munkákról 

nyilvántartást vezet, és amennyiben a munka búcsúztatást, szertartást zavarna, az 

építésről való tartózkodásra hívhatja fel a bejelentőt. 

/7/ Az építéshez szükséges építőanyag beszállításához, az építési és bontási munkák 

megkezdéséhez az üzemeltető írásbeli engedélye szükséges. 

/8/ 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. 

/9/ Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot /pl. beton/ csak vaslemezen lehet elő-

készíteni, a maradékot a temetőből el kell szállítani. 
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A sírhelyek méretezése, a sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak és a növényzet 

elhelyezése, a sírgondozás szabályai 

20. § 

/1/  A sírgödör mélysége 2,00 méter, urna földbetemetése esetén 1,00 méter. 

/2/ Kettő koporsó rátemetésére van lehetőség /kettős sírhelynél egymás mellett ket-

tő/, ebben az esetben a mélyített sírhely mélysége 2,20 méter és a felső koporsó/k/ 

aljzatának 1,60 méter mélységbe kell kerülnie. 

/3/  A koporsós rátemetés után még kettő darab, egymás mellé helyezendő urna ráte-

metésre van lehetőség, ekkor a mélység 1,00 méter. 

/4/  A gyermekkoporsós sírhely mélysége 2,00 méter. 

/5/ A sírhelyek további méretezése: 

a / a felnőtt egyes sírhely hosszúsága 2,10 méter, szélessége 0,90 méter; 

b / a felnőtt kettős sírhely hosszúsága 2,10 méter, szélessége 1,90 méter; 

c / a gyermek sírhely hosszúsága 1,30 méter, szélessége 0,60 méter; 

d / az urnasírhely hosszúsága 0,90 méter, szélessége 0,60 méter. 

21. §  

/1/  A rendelet hatálybalépése után építendő sírboltokban legalább kettő koporsó, 

illetve urna számára kell helyet biztosítani, egyebekben az irányadó az elhelye-

zendő koporsók, illetve urnák száma. 

/2/  A koporsósírbolt belső méretei: mélysége 2,20 méter, hosszúsága 2,10 méter, 

szélessége koporsónként 0,90 méter. 

/3/  Az urnasírbolt belső méretei: mélysége 1,00 méter, hosszúsága 0,90 méter, szé-

lessége legalább 0,60 méter, majd elhelyezendő két urnánként még 0,60 méter. 

22. § 

/1/  A temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve létesíthető. 

/2/  A rendelet hatálybalépése után létesítendő sírjelek vázrajzát az üzemeltetőnek be 

kell mutatni, aki azt ellenjegyzéssel jóváhagyja, vagy az előírásoknak megfelelő-

en módosításra hív fel, vagy elutasítja. 

/3/ A sírjel nem foglalhat el a temetési helyeknél nagyobb területet, magassága anya-

gától függően: 

- műkő, terméskő legfeljebb 1,50 méter lehet, 

- kopjafa legfeljebb 2,20 méter. 

/4/  Egyedi formájú, egyedi anyagú sírjel létesítésére építési engedély kérelmet kell 

benyújtani, mellékelve a vázrajzot és az anyag jellemzését. 

/5/ A sírjel, vagy az azon szereplő felirat, ábra, meg kell feleljen a kegyeleti érzés 

elvárásainak, semmiképpen nem lehet a közízlést, emlékezést sértő. 
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23. § 

/1/  A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel ösz-

szefüggő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a te-

mető rendjét megzavaró, illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolí-

tására az üzemeltető jogosult. 

/2/ Tilos a temetési helyen, mellette, vagy mögötte a gondozáshoz használatos szer-

számok és egyéb eszközök tárolása. 

/3/  A sírokra olyan növények telepíthetők, amelyek kifejlett magassága legfeljebb 

egy méter, valamint nem terjed túl a temetési hely területén. A sírokra örökzöld 

és lombhullató fát ültetni nem lehet. 

24. § 

A temetési helyek gondozása során a következő körültekintő gondossággal kell eljár-

ni: 

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. 

Az üzemeltetés szabályai 

25. §8 

III. Fejezet 

A TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

FELTÉTELEI 

26. § 

/1/ A köztemetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban előírt engedéllyel 

rendelkező vállalkozók végezhetnek. 

/2/ A temetkezési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének megfelelő viselet-ben, a 

szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni 

munkájukat.  

/3/ A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők /sírgondozás, kőfaragó, temetői 

szolgáltatás/ minden olyan megkezdett nap után, amelyen e vállalkozási tevé-

kenységüket végzik, temető-fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni. 

 

                                                           
8 Hatályon kívül helyezte: 21/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan: 2013.  

november 29-től. 
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/4/ A temetői létesítményeket, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokat a 

temetkezési szolgáltatók díj ellenében vehetik igénybe. A ravatalozó esetén az 

igényt – lehetőség szerint – a használat előtt legalább 1 munkanappal előbb kell 

bejelenteni.  

A díjat az igénybevételt megelőzően kell az üzemeltető számára megfizetni. 

/5/ Az üzemeltető az igényekről nyilvántartást vezet. Az igénylő számára a 

létesítmény átadása nem tagadható meg, kivéve a más vállalkozó részéről történő 

korábbi lefoglalást. 

/6/ A temetőfenntartási hozzájárulási díj, valamint a temetői létesítmények, illetve az 

üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgál-

tatók által fizetendő díj összegét a 2. számú melléklet tartalmazza. 

/7/ 9  A temetkezési vállalkozók kötelesek az üzemeltető által biztosított az elhunyt 

hűtésére és ravatalozására szolgáló felszerelést használni, és a felszerelésért teljes 

anyagi felelősséggel tartoznak. 

IV. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

27. § 

28. § 

/1/  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

/2/ A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben kell 

alkalmazni. 

/3/ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

 

Sávoly, 2002. augusztus 8. 

 

Egyed József sk.      Dr.Steiner Györgyi sk. 

polgármester                                                                             körjegyző 

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles. 

 

 

    Bödőné Dr. Molnár Irén 

    jegyző 

                                                           
9 Beiktatta a 21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2013.november 29-től. 
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M E L L É K L E T E K 

 

a 9/2002./VIII.8./ számú önkormányzati rendelethez 

 

 

1.számú melléklet 

 

 

A temetési helyek, illetőleg az újraváltás díjairól 

 

 

 

a /  egyes sírhely  25 év    3.000 Ft 

b /  kettős sírhely 25 év    6.000 Ft 

c /  gyermeksírhely 25 év ingyenes 

d /  sírbolt 60 év  50.000 Ft 

e /  urnafülke /egyes/ 10 év    2.000 Ft 

f /  urnafülke /kettős/ 10 év    4.000 Ft 

g /  urnasírhely 10 év    2.000 Ft 

h /  urnasírbolt 20 év  10.000 Ft 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 

 

 

A temetőfenntartási hozzájárulás díjáról, valamint a temetői létesít- 

mények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igény- 

bevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjról 

 

 

I.  A temetőfenntartási hozzájárulás díja: 500 Ft. 

 

II. A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgálta- 

 tások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj: 

 

 ravatalozó        1.000 Ft, 

 hűtő-tároló          500 Ft. 


