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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   19/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelete  
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 

 
Úrkút Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben 
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdésében és a 42. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:1  

 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § 2 (1) A rendelet az alábbi, az Úrkút Római Katolikus Plébánia tulajdonában lévő köztemetőkre terjed 
ki:  

a) Úrkút, 268/1 helyrajzi szám,  
b) Úrkút, 090 helyrajzi szám. 

 
(2) A köztemetők fenntartását és üzemeltetését Úrkút Község Önkormányzata látja el. 

 
2. Temetési helyek és szabályok 

 
2. § (1) A köztemetőben halottat eltemettetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni az erre a 

célra fenntartott temetési helyen szabad. 
 

(2) A temetőben a temetési hely: 
a) egyes sírhely, 
b) kettes sírhely, 
c) urnafülke, 
d) urnasírhely. 

 
(3) A temetési hely méretét az 1. melléklet tartalmazza. 
 
(4) A temetési hely kijelölése a nyilvántartó könyv alapján történik. A temetési hely kijelölése 

iránti igényt az Úrkúti Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani.  
 

(5) A temetési helyek között 60 cm oldaltávolságot, a sorok között 120 cm távolságot kell tartani. 
 

3. § (1) A temetési helyekért díjat kell fizetni. A díjat – a köztemetés kivételével – az elhunyt 
hozzátartozójának, illetve az eltemettetésére kötelezettnek kell fizetnie.  

 
(2) A díj mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

 
(3) A temetési helyek egyszeri megváltásának időtartama sírhelyek esetén 25 év, urnafülke és 

urnasírhely esetén 10 év. 
 

(4) A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást vagy rátemetést megelőzően kell megfizetni. 
A kettős sírhelyeknél a fenntartott sírhely díjat előre meg kell fizetni. 

 

                                                 
1 Módosította: 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. február 16-tól. 
2 Módosította: 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2021. február 16-tól. 
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(5) Amennyiben a temetési hely a kettes sírhelynél nagyobb helyet foglal, a díj mértéke a 
ténylegesen elfoglalt sírhelyek számának díjával egyezik meg. 

 
(6) Egy személy részére egy temetési hely váltható. 
 

4. § (1) Az önkormányzat minden év december 15-ig megállapítja a temetési helyek használatának 
lejártát, melyről egyidejűleg helyben szokásos módon tájékoztatja a lakosságot. 

 
(2) A temetési hellyel rendelkezni jogosultak az (1) bekezdésben leírt tájékoztatást követő év június 

30-ig a temetési hely használatának idejét az előírt díj befizetésével meghosszabbíthatják. 
 
(3) Amennyiben az érdekeltek a tájékoztatóban foglaltaknak nem tesznek eleget, a (2) bekezdésben 

foglalt idő leteltével a temetési helyet a fenntartó jogosult minden térítési igény nélkül újból 
felhasználni, a holttestek maradványait vagy urnákat közös sírhelyeken lemélyítve elhelyezni. 
A temető fenntartója az így megürült temetési helyeket újból értékesíti. 

 
5. § (1) A temetési helyek használatának jogát átruházni nem lehet, de a sírhelyet újra megváltó 

hozzátartozó használati jogot szerez. 
 

(2) A fenntartó felajánlás esetén bármely megváltott, de mégis igényben nem vett vagy kiürült 
temetési helyet visszaválthatja a sírhellyel rendelkező jogosult személytől a visszavételkor 
érvényes áron. Az összeget a visszavételt követő 30 napon az igénybe vett használati időre eső 
összeg levonása után kell fizetni. 

 
(3) A kettős sírhely második betemetésekor mindkét sírhely díját ki kell egészíteni a második 

sírhely lejáratának 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 újramegváltással lehet fenntartani. 

 
6. § (1) A holttest újratemetése, vagy hamvasztása céljából történő sírnyitás esetén – jogszabályban 

meghatározott hatósági engedélyek beszerzése mellett – a sírnyitást kérelmező köteles a 
temető fenntartóját az exhumálás időpontjáról értesíteni, valamint a sírhely eredeti állapotba 
történő helyreállításról gondoskodni. 

 
(2) Egyes sírhelyekbe elhelyezett koporsón kívüli rátemetéssel tisztiorvosi engedély alapján még 

egy koporsó, vagy két urna helyezhető el, a más vonatkozó jogszabályok betartása mellett. A 
kettős sírhely egy-egy részébe ugyanolyan feltételek mellett lehet rátemetni, mint az egyes 
síroknál. 

 
(3) Rátemetés esetén a sírhelyhasználatot újra meg kell váltani. A korábban megváltott sírhely díját 

ki kell egészíteni a rátemetés lejáratának időpontjáig. 
 

7. § (1) A temetések időpontját az Úrkúti Polgármesteri Hivatalban kell bejelenteni, egyúttal jelezni kell 
a ravatalozó használatát. 

 
(2) Az ideiglenes tároló és hűtő, valamint a ravatalozó használatáért a 2. mellékletben 

meghatározott díjat kell fizetni. 
 

(3) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás 
díj 0,- Ft. 

 
3. A temető használatának rendje 

 
8. § (1) A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő, a kegyeleti jogokat tiszteletben tartó 

magatartást köteles tanúsítani. 
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(2) A temetők 5 órától 21 óráig tartanak nyitva. 

 
(3) 12 éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. 
 

9. § (1) A köztemetőbe – a halottszállító jármű ravatalozóig történő közlekedését, köztemetőben 
vállalkozásszerűen munkát végző járművét, a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával 
rendelkező személy és az őt szállító személy járművét, valamint a kerékpárt, elektromos 
kerékpárt kivéve – behajtani tilos. 

 
(2) Állatot - kivéve a vakvezető kutyát - a köztemető területére bevinni tilos. 

 
(3) A temetőben munkát végző vállalkozó, vállalkozás köteles bejelenteni a temetőben végzendő 

tevékenység időpontját. 
 

(4) Temetés napján építőanyagok beszállítása tilos és építési tevékenység a temetés időtartama alatt 
nem folytatható. 

 
(5) A temetőben a temetéssel, illetve a kegyeleti tevékenységgel összefüggő megemlékezés, illetve 

szertartás kivételével egyéb rendezvény csak a fenntartó és a tulajdonos előzetes engedélyével 
tartható. Az engedély csak a temető jellegét és méltóságát nem sértő, a nemzeti vagy a helyi 
közösség múltjának, kultúrájának, hitelének jeles napjairól való megemlékezésre, egyházi 
ünnepre adható meg. Az engedélyt a polgármester és a plébános adja meg. 

 
10. § (1) A temető területén lévő temetési helyek gondozását, beültetését, a temetési hely felett 

rendelkezni jogosult maga, vagy megbízottja végzi. 
 

(2) A sírgondozás során keletkezett szerves hulladékot, elszáradt koszorút, virágot, szemetet csak 
a kijelölt hulladékgyűjtő helyre, konténerbe szabad tenni. Kő, beton, egyéb kommunális 
hulladék és építési törmelék konténerben való elhelyezése tilos. 

 
(3) A sírhely felett rendelkezni jogosult köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását, elvégezni, a 

síremlék állagának megóvásáról – a balesetek elkerülése végett – gondoskodni. 
 
(4) Egy méternél magasabbra növő növények ültetésére csak a temető üzemeltetője jogosult. 

 
(5) A temető területén csak a temetési helyek díszítésére szolgáló tárgyakat, növényeket szabad 

elhelyezni. Ezek a tárgyak, növények a sírhely méreteit nem haladhatják meg. 
 
 
11. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba. 
 
12. §3 (1) A rendelet 2. melléklete szerinti díjakat 2021. március 1-jétől kell a fenntartó és üzemeltető 

Úrkút Község Önkormányzatának megfizetni. A 2. melléklet szerinti díjakat 2021. március 1-
jéig a tulajdonos Úrkút Római Katolikus Plébániának kell megfizetni. 

 
(2) A temetési hely kijelölése iránti igényt 2021. március 1-jétől kell az Úrkúti Polgármesteri 

Hivatalban bejelenteni. 2021. március 1-jéig a tulajdonos Úrkút Római Katolikus Plébániának 
kell a temetési hely kijelölése iránti igényt bejelenteni. 

 
 

Úrkút, 2020. november 27. 
 

                                                 
3 Módosította: 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2021. február 16-tól. 
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 Fülöp Zoltánné                                                                       dr. Puskády Norbert 
 polgármester                                                                           jegyző 

 
 
 

A rendelet 2020. november 27-én kihirdetésre került. 
 
 
        dr. Puskády Norbert jegyző
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1. melléklet a 19/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelethez 
 
 

 A B 
1 Temetési hely megnevezése Temetési hely mérete (cm) 
2 Egyes sírhely hossz:220, szélesség:90 
3 Kettős sírhely hossz:220, szélesség:180 
4 Urnafülke belső mérete: 30x30 
5 Urnasírhely hossz:120, szélesség:60 
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2. melléklet 4 a 19/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelethez 
 

 A B 
1 Megnevezés Díj 
2 Egyes sírhely 10 000,- Ft 
3 Kettős sírhely 20 000,- Ft 
4 Urnafülke 10 000,- Ft 
5 Urnasírhely 10 000,- Ft 
6 Ravatalozó használata 5000,- Ft/alkalom 

                                                 
4 Módosította: 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2021. február 16-tól. 


