
 
Gelse Község  Önkormányzata 

7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete 
a temető használatának rendjéről 

 
Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről  
szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 40. §-ában és a 41. § (3) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. 

Általános rendelkezések 
1 .§ 

 
(1) A rendelet hatálya Gelse Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)  
tulajdonában lévő köztemetőre (a továbbiakban: temető) terjed ki, mely a Gelsei ingatlan 
nyilvántartásában az 1. hrsz -ú ingatlanon helyezkedik el. 
(2) Az önkormányzat a temető fenntartásáról a Gelsei Közös Önkormányzati Hivatal útján, az 
üzemeltetéséről  az általa megbízott helyi szolgáltató Kiss Rudolfné és Dékány József 
vállalkozók (továbbiakban: üzemeltető) által gondoskodik. 

 
2. 

A temető fenntartása és üzemeltetése 
2.§ 

 
A temetőfenntartói feladat a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, 
közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek 
karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása. 

 
3.§ 

 
(1) Az üzemeltető: 
1. biztosítja a temetkezési szolgáltatás, a szociális temetés ellátását; 
2. gondoskodik a sírhely kiásásáról  
3. a jegyzővel közösen kijelöli a temetési helyeket; 
4. gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak és az eltemetésükhöz szükséges kellékek 
átvételéről,  
5. szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes 
lefolytatását; 
(2) A fenntartó: 
1.) biztosítja a ravatalozó és annak technikai berendezéseit, biztosítja az eltemetés 
(urnaelhelyezés) feltételeit, a hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei 
(infrastruktúra) karbantartását és működteti azokat;  
2. megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt; 
2. biztosítja a temető nyitását, zárását; 
3. vezeti és megőrzi a temető nyilvántartó könyveket; 
4. tájékoztatást nyújt a temetőlátogatóknak;  
5. összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával 
kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket 
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6. elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság 
mentesítését és a hó eltakarítást; 
7. összegyűjti és elszállítja a hulladékot; 
8. gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; 
9.gondoskodik a ravatalozó rendszeres takarításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről; 
10. a temető bejáratánál a közönség részére tájékoztatót függeszt ki a nyitva tartás  
idejéről, a temető rendjéről. 
 

3. A temetési helyek, a sírjelek kialakításának és fenntartásának szabályai 
4.§ 

 
(1) A sírhelytáblákat római számmal, a sírhelysorokat és a sírhelyeket arab számmal kell  
jelölni. 
(2)A temetőben alkalmazott temetési helyek az alábbiak: 
a) egyes sírhely, 
b) kettős sírhely, 
c) sírbolt, 
d) urnafülke, 
e) urnasírhely. 
(3) Temető területét sírhelytáblákra (parcellákra), a sírhelytáblákat sorokra, a sorokat pedig 
sírhelyekre kell felosztani. A nyilvántartó könyvben a parcellákat betűjellel (A, B, C, D 
stb…), a sorokat római számmal, a sírhelyeket pedig arab számmal kell jelölni. 
(4) A parcellákba és a sírhelysorokba a temetés általában  az elhalálozás idejének megfelelő 
sorrendben történik. A sírokat egymástól 60 cm távolságra kell elhelyezni. A sorok között 
legalább 1,0 méter távolságot kell biztosítani. A sírhelytáblák között legalább négy méter 
széles utat kell megtartani. 

 
4. A temetőben alkalmazott temetési helyek szélességi, hosszúsági mérete   

5. §                                                  
 
(1) A felnőtt sírhelynek 210 cm hosszúnak és 90 cm szélesnek kell lennie.  A kettős sírhely 
210 cm X 190 cm nagyságú. A sírgödör mélységes 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy 
kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységre kerüljön . A 
gyermeksír (10 éven aluli gyermek részére) 140 cm hosszú, és 60 cm széles, valamint 200 cm 
mélységű. 
(2) Az egyes sírhelyen rendszint  csak egy koporsó, gyermeksírba pedig csak 10 éven aluli 
gyermek koporsója temethető. 
(3) A kettős (iker) sír kettő  nagy koporsó elhelyezésére szolgál. A kettős sírhely egy – egy 
részére ugyanolyan feltételekkel  történhet a rátemetés, mint az egyes nagysírba. A kettes 
sírhely hosszúsága: 210 cm, szélessége: 190 cm, mélysége: 200 cm. 
(4) Sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló 
temetési  hely, melynek belső hossza: 220 – 250 cm, szélessége két holttestre számítva 150 
cm. Négy koporsó esetén a szélesség 300 cm. A sírbolt mélysége a terepszinttől általában 190 
cm. 
(5) A sírbolt építéséhez a temető tulajdonosának az előzetes hozzájárulása szükséges. A 
sírbolt birtokosa az,  aki a használati díjat megfizette és birtokosi minőségét a temető 
nyilvántartókönyvbe bejegyeztette. 
(6) A sírboltba történő temetésre a temető nyilvántartókönyvbe bejegyzett rendelkezései az 
irányadók. Amennyiben erre vonatkozóan nem intézkedett, akkor a birtokos házastársát, 
egyenes ágbeli (fel- és lemenő) rokonait, továbbá utóbbiak házastársát  lehet eltemetni. 
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(7) Sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező, de sírokat, fenntartott sírhelyeket 
gondozni kell. Felhantolás esetén a sírdomb magassága maximum 50 cm lehet. 
 

6.§ 
 
(1) A koporsós sírhelybe legfeljebb 4 urna helyezhető el. 
(2) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre legfeljebb két 25 évnél régebbi  
holttestmaradvány temethető rá.  
 

7. § 
 

(1) A sírjel (síremlék) a baleseti veszély elkerülése végett legfeljebb 1,5 méter magas lehet. 
Indokolt esetben ettől eltérő méret a képviselő-testület hozzájárulásával engedélyezhető. 
Sírokon a síremléket szilárd alapra kell felállítani. 
(2)Síremlék felállítása, felújítása, átépítése és elbontása a jegyző előzetes hozzájárulásával 
történhet. A munkák során felmerült közüzemi díjat (víz, villany) az építtető köteles 
megtéríteni, temetőfenntartás hozzájárulásaként. 
 

8.§ 
 

(1) A sírok fölé épített szegélykő, síremlék, sírbolt és sírjel nem terjedhet túl a megváltott  
temetési hely területén.  
(2) A temetési helyen 1 méternél magasabbra növő évelő növény nem ültethető. Az egy  
méternél magasabbra növő évelő növényeket a fenntartó eltávolíthatja. 
(3) A sírok fölé emelt síremlékek, sírjelek karbantartása, helyreállítása, felújítása a  
temetési hely felett rendelkezni jogosult kötelezettsége, melynek teljesítésére az fenntartó - 
megfelelő határidő megjelölésével – felszólíthatja.  
(4) A temetők tisztasága és rendje érdekében sír áthelyezése, új síremlék állítása miatt  
- vagy más módon - feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok elszállításáról a temetési 
hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles intézkedni. 
(5) A lejárt és újra nem váltott, vagy újra nem váltható síron lévő síremlékről a 
fenntartó az újraváltásra meghirdetett határidő leteltét követően köteles a sírhely felett  
korábban rendelkezésre jogosultat - vagy a nyilvántartásban fellelhető utolsó betemetés  
megrendelőjét - írásban figyelmeztetni a síremlék bontására és elszállításával kapcsolatos 
kötelezettségére. Ha a fenntartó fenti írásbeli figyelmeztetése ellenére a kötelezett a sírhely 
lejártát követő egy éven belül sem tett eleget kötelezettségének, a síremlék lebontható. 
 

9. § 
5. Díszsírhelyek 

 
(1) A díszsírhely olyan, a temető központi részén elhelyezkedő sírhely, amelybe azon  
elhunytak temethetők, akik életük során a közélet javára végeztek kiemelkedő tevékenységet. 
(2) A díszsírhely adományozásáról a képviselő-testület dönt. 
(3) A díszsírhelyek használati ideje a temető fennállásig tart és használatuk díjtalan. 
(4) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek  
viselése mellett – az elhunyt özvegye, közvetlen felmenő és lemenő ági hozzátartozói is  
elhelyezhetők. 
(5) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az  
Önkormányzat köteles gondoskodni. 
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6. Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama, a temetőben alkalmazott díjak 
10. § 

 
(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejárata előtt 6 hónappal az önkormányzat köteles 
írásban (ajánlott levél) tájékoztatni a rendelkezésre jogosultat a lejárat időpontjáról, az 
újraváltás lehetőségéről – vagy annak hiányában az elutasítás indokáról  
– és díjáról. 
(23) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5 éven belül, egyéb temetési helyet 3  
éven belül nem váltanak meg, az önkormányzat ismételten felhasználhatja a temetési helyet. 

 
11. § 

 
(1) Kötelező a temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a  
célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá az urnaelhelyezéssel, a 
sírásással, a sírhelynyitással, a sírba helyezéssel, a visszahantolással, az újratemetéssel és az 
exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és 
berendezésének igénybevétele (a továbbiakban: az üzemeltető által biztosított szolgáltatás), 
melynek díjtételeit a szolgáltató határozza meg. 
(2) Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: 
- egyes sírhely esetén: 25 év, illetve az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év. 
- kettős sírhely esetén: az utolsó koporsós betemetés  napjától számított  25 év, 
- sírbolt esetén: 60 év 
- urnafülke  és urnasírhely esetén: 10 év, 
- urnasírbolt esetén: 20 – 60 év 
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható). A 
meghosszabbítás legrövidebb időtartamára a (2) bekezdésben foglaltak az irányadók. 
(4) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában 
lejár, illetve a temetési hely megszűnik. 
(5) A kettős sírhely használati ideje a második temetés napjától számított 25 év, de a második 
temetéskor mindkét sírhely díját ki kell egészíteni a második sírhely lejártának időpontjáig. 
Ha a kettős sírhely megváltásától számított 25 éven belül  nem  történik meg a második 
temetés, a kettős sírhely további használati jogát – az első 25 év leteltétől számítva – csak újra 
megváltással lehet fenntartani. 
(6) A temetési hely megváltási díjtételeit az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 

7. A temető használatának rendje,  szabályai 
12. § 

 
A temetőben történő munkavégzést  
- a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és 
díszítése kivételével - a temető fenntartója részére a munkavégzés megkezdését megelőzően 
be kell jelenteni.  

 
13.§ 

 
(1)  fenntartó a temetkezési szolgáltatók, illetőleg az egyéb vállalkozók között hátrányos 
megkülönböztetést nem alkalmazhat, köteles azonos feltételeket biztosítani számukra. 
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14. § 
 
(1) A temető működése és a temetési helyek gondozása során keletkezett hulladékot csak a 
fenntartó  által kijelölt hulladékgyűjtő helyen szabad lerakni. A hulladékgyűjtők szükség 
szerinti, de legalább heti egyszeri ürítéséről a fenntartó gondoskodik. 
(2) A temetőt 14 éven aluli gyermek nagykorú személy kíséretében látogathatja. 
(3) A temetőlátogató kötelessége a temető területének, az ingó és ingatlan létesítmények,  
tárgyak rendeltetésszerű használata, állaguk megóvása, tartózkodás bármiféle károkozástól, 
rongálástól. 
(4) Tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldterületek, zöldfelület egyéb  
elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő megrongálása, 
pusztítása, károsítása vagy olyan szakszerűtlen kezelése, amely értékük csökkenésével jár. 
(5) A temető területén a látogatók nem végezhetnek olyan tevékenységet, amely  
egészségre ártalmas, szennyeződést, bűzt, egyéb környezeti kárt okoz, mások kegyeleti 
joggyakorlását akadályozza, korlátozza. 
 

15. § 
 
(1) A temető látogatására nyitva álló idő nem korlátozott. 
(2) A temetőben a főbejárati kapu zárva van. A főbejárati kapu kulcsa az önkormányzati 
hivatalban (Gelse, Kossuth Lajos utca 20.), és a temetkezési szolgáltatóknál (Dékány József, 
Gelse, Dózsa György utca 1. és Kiss Rudolfné, Gelse, Thury György utca 3/B) került 
elhelyezésre. 
(3) A látogatóknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely mások  
kegyeleti érzéseit zavarhatja (pl. hangoskodás, zenehallgatás). 
(4) A temetőben biztosított közüzemi szolgáltatással (vízvételi jog) az ésszerűség határán  
belül takarékoskodni kell. 
(5) A temetőbe a látogatók a szokásos, rendszeresen maguknál tartott személyes használati 
tárgyaikon túlmenően kizárólag a temetési helyek díszítésére, gondozására szolgáló tárgyakat 
(pl. koszorú, vágott élő virág, művirág, váza, öntözőkanna, kapa, gereblye) és a kegyeleti jog 
gyakorlás kellékeit (pl. mécses, gyertya) vihetik be. 
(6) A temetési helyet az a felett rendelkezni jogosult köteles rendszeresen gondozni,  
gyomtalanítani. 
(7) A sírhelyeken és a sírboltokon, azok díszítésére csak az arra szolgáló tárgyak, növények  
helyezhetők el. A sírok nem keríthetők be, köréjük építmény nem vonható. A sírok közötti  
utakra, azok karbantartása érdekében növény nem ültethető. 
(8) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani csak olyan körültekintő gondossággal lehet,  
amellyel a tűzveszély elkerülhető. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket a 
annak kell megtennie, aki a gyertyát, vagy mécsest meggyújtotta. 
(9)  A temető területén a szemetelés tilos, bármely hulladékot pl: koszorúkat, virágokat, 
növénymaradványokat, kertészeti hulladékokat, csak az arra kijelölt gyűjtőhelyen lehet 
elhelyezni. 
(10) A vakvezető kutya és rendőrkutya kivételével a temetőbe állatot bevinni tilos.  
(11) A fenntartó köteles a temetőben a temető rendjét  szabályozó hirdetményeket a temető 
bejáratánál jól látható helyen kifüggeszteni.  
(12) A látogatók gépjárműveiket csak a temetőn kívüli területen helyezhetik el.  
(13) A temetőben tilos gépjárművel közlekedni, kivéve  
        a) temetkezési tevékenységben részt vevő járművel,  
        b) a temető üzemeltetéséhez szükséges járművel,  
        c) a mozgásában korlátozott személyt szállító járművel.  
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(14) A fenntartó munkavégzés céljából behajtó járműveknek behajtási engedélyt adhat.  
(15) A temetések időpontját az üzemeltetővel történt egyeztetés után lehet kijelölni.  
Temetéseket munkanapokon – hétfőtől péntekig – 8 óra és 16 óra között kell megtartani.  
(16) Az (15) bekezdéstől eltérő temetési időpontokhoz az üzemeltető hozzájárulása szükséges.  
(17) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, síremlék építési és bontási munkát megkezdeni,  
vagy bontási anyagot elszállítani csak a fenntartó hozzájárulásával szabad. Az építési  
hulladékot legkésőbb a következő napon el kell szállítani. Az építéshez szükséges  
ömlesztett anyagot (pl. betont) csak vaslemezen lehet előkészíteni.  
(18) A temetőben szakipari munkát végző vállalkozók a temető fenntartójának  kötelesek 
megfizetni az 1. számú mellékletben meghatározott temetőhasználati díjat, továbbá építőipari 
anyag tárolása esetén az egyébként fizetendő közterület-foglalási díjat.  
(19) A temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése, minden  
látogató kötelessége.  
(20) Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt elégetni a temetőben tilos.  
(21) A temetőben elhelyezett tárgyakért, valamint a sírok és síremlékek esetleges  
megrongálásáért sem az önkormányzatot, sem az üzemeltetőt anyagi felelősség nem terheli.  
 
 

9. Záró rendelkezések 
16. § 

 
(1) A rendelet  kihirdetését követő napon  lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
(3) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 
8/2000.(X.2.) önkormányzati rendelet. 

 
10. Európai Unió jogának való megfelelés 

17. § 
 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző  
rendelkezést nem tartalmaz. 
 
 

Szegedi Ferenc                                                 László Piroska 
                             Polgármester                                                        jegyző 
 
 
Z Á R A D É K : 
 
Rendelet kihirdetve: 2014. április 23. 
 
 
                                                                                      László Piroska 
                                                                                           jegyző 
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1. melléklet 
 

 
 

A temetési helyek  megváltásának és újraváltásának díja (ÁFA nélkül) 
 

 
I. A temetési hely megváltási díj tételei: 
  
- egyes sírhely esetén:      1.000.- Ft 
- kettős sírhely esetén       2.000.- Ft 
- sírbolt  

• 2 koporsó esetén   7.000.- Ft 
       Mélyített 
• Egyes sírhely        1.000.- Ft 
• Kettős sírhely      2.000.- Ft 

- gyermek sírhely esetén:    1.000.- Ft 
 
 
II. A temetési hely, illetve sírhely újraváltási díj tételei: 
 
- egyes sírhely esetén:      1.000.- Ft 
- kettős sírhely esetén       2.000.- Ft 
- sírbolt  

• 2 koporsó esetén   8.000.- Ft 
       Mélyített 
• Egyes sírhely        1.000.- Ft 
• Kettős sírhely       2.000.- Ft 

- gyermek sírhely esetén:    1.000.- Ft 
 
 
III.  Temető-fenntartási hozzájárulás díja (síremlékenként kell megfizetni) 
      A temetőben  vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozó temető-fenntartási  
      hozzájárulási díjat fizet, melynek mértéke: 5.000.- Ft. 
 
IV.  Ravatalozási kellékek, hűtő használata: 1.000.- Ft 

 
A sírhelyek megváltásáért, újraváltásáért  fizetendő díjat, valamint a temető-fenntartási díjat 
Gelse Község Önkormányzata részére kell megfizetni. 


