
Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének  
13 /2000. ( XI.14. ) önkormányzati rendelete  

a temetőkről  és a temetkezésről 
egységes szerkezetben 

 
Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva figyelemmel a  temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. tv. 6.§ (4), 40.§ (3) és 41.§. (3) bekezdéseiben megállapított 
feladatkörére az alábbi rendelet alkotja:  
 

Általános rendelkezések 
 

1.§ 
(1) E rendelet hatálya Mátraszentimre község közigazgatási területén lévő működő és lezárt 

temetőkre terjed ki. 
(2) A temető tulajdonosa  Mátraszentimre Önkormányzata, a fenntartásról és üzemeltetésről 

költségvetése keretén belül saját maga  gondoskodik hivatalának  bevonásával.  
 

A  temető ellenőrzése, temetkezési szolgáltatások  
 

2.§ 
(1) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a jegyző 

ellenőrzi. 
(2)  A temetést a halottvizsgálati bizonyítványon az eltemetésre engedélyezett időn belül lehet 

elvégezni, figyelembe véve külön jogszabályban leírtakat. 
(3)  A szolgáltatásban közreműködő személyek kötelesek a temetés előtt időben megjelenni, 

feladataikat ellátni . 
       Kötelesek méltó magatartást  tanúsítani, a kegyeleti igényeknek megfelelő öltözetben 

munkát végezni.  
(4) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem 

alkalmaz. 
(5) Az üzemeltető temetkezési szolgáltatást nem végez.  
 

Temetés 
 

3.§ 
(1) A felravatalozás a ravatalozó helyiségben történik. 
(2) Lakóházban vagy más helyiségben ravatalozni az ÁNTSZ területileg illetékes városi 

intézetének engedélyével lehet.   
(3) A sírásást : 
      - az elhunyt hozzátartozói, vagy 
      - megrendelés alapján temetkezési szolgáltató dolgozói ezen rendeletben  
      meghatározott méret betartása  és a hivatal kijelölt dolgozójának felügyelete   
      mellett végzik. 
(4) A ravatalozó helyiséget legalább másfél órával a temetés előtt, de minden  
      esetben   a ravatalozás megtörténte után ki kell nyitni és a gyászolók  
      rendelkezésére kell  bocsátani. 
(5) Az elhaltnak  a szállításánál, ravatalozásnál, eltemetésnél a legnagyobb gonddal, kímélettel, a 

kegyeleti szabályok szigorú betartásával kell eljárni. 
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Temetési helyek  

 
4.§ 

(1) A temetőt  sírhelytáblákra, a sírhelytáblát sorokra kell osztani, a sorokat  és azokon belül a 
temetési helyet számozni  kell. A temetőről térképpel kell, hogy rendelkezzen a fenntartó.  

 (2) Temetkezésre használt helyek a következők:  
   a./ koporsós temetés esetén: 

- egyes sírhely  
- kettős sírhely  
- sírbolt 

b./ hamvasztásos temetés esetén  
- urnasírhely 
- urnasírbolt 
- az urnakoporsós temetési helyre is rátemethető 

(3) Az egyes sírhelyre összesen egy koporsó, a kettős sírhelyre összesen kettő koporsó, az urna 
sírhelyre maximum 2 urna helyezhető el.  A rátemetésre, valamint a holttest újratemetése 
vagy hamvasztása céljából történő sírnyitásra  vonatkozó engedélyt az ÁNTSZ területileg 
illetékes városi intézetének  sírnyitási engedélye alapján  - a temető üzemeltetője adja ki.  

(4) A temetkezésre használt helyek az állampolgárok között forgalomképtelenek. 
(5) A temetőben  lévő sírhelyek méretei, a sírok és sírsorok  távolsága: 
a./    Egyes sírhely            2,00 méter  hosszú,  2 méter mély,  0, 9 méter széles 
b./    Kettős sírhely           2,00 méter  hosszú,  2 méter mély,  1,9 méter széles 
c./    Rátemetés esetén a sír mélysége               1,6 méter 
d./   A sírok egymástól való távolsága              0,8 méter 
e./   Sírsorok egymástól való távolsága             0,9 méter 
f./    Sírhant magassága                                     0,5 méter 
g./    Urna sírhelybe temetése esetén az urnát a talaj szintjétől legalább 0,50 méter mélységben 

kell elhelyezni. 
h./ urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret legalább 30x30 cm.  

(6) A sírhelyek kialakításánál az előírtakat be kell tartani.  
(7) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető. 
(8) A sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb területet. Létesítés során az építésügyi 

jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.  
(9)A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét /vázrajzát/ a temető üzemeltetőjének 

az elhelyezés előtt be kell mutatni abban az esetben is, ha ahhoz nem szükséges az építési 
hatóság nyilatkozata . 

 
5.§ 

 
(1) A sírhelytáblákban, a sírhelysorokban a temetkezést -  ha az eltemettetőnek nincs a 

temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga - az elhalálozás  ideje szerint 
sorrendben következő helyen kell végrehajtani.  

  (2) Sírhelyet előre  megváltani nem lehet. 
 

Sírhelyek használati ideje 
 

       6.§ 
  A sírhelyek használati ideje korlátlan.  
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Temetői díjak  
 

7.§ 
(1) Az alábbi temetői díjak alkalmazandók: 
a.) sírhelydíj : 10.000 Ft/egyes sírhely 
b.) létesítmény igénybevételének díja : 6.000 Ft/temetés 
c.) temetőhasználati díj : 1.000 Ft/nap 
Az árak az Áfa-t nem tartalmazzák. 
 
(2) A díjakat az igénybevétel előtt kell befizetni a fenntartó pénztárába, vagy kell átutalni a 
fenntartó számlájára. 

 
 

Temetői munkák 
 

8.§ 
(1)  A temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és  
       infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartásáról, szükség    
       szerinti felújításáról és gondozásáról  a fenntartó maga gondoskodik. 
(2)  A sírok gondozását,  díszítését, növénnyel való szépítését  a hozzátartozók szabad belátásuk   
       szerint végezhetik. 
(3)  Fákat, cserjéket csak a temető üzemeltetőjének  engedélyével lehet ültetni és kivágni. 
(4) A temetőben végzett minden munkát ( pad elhelyezése, fa ültetése, stb.) - kivéve a 

hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és 
díszítését  - a  temető üzemeltetőjének a munkálatok megkezdése előtt be kell jelenteni. 

(5) A munkálatok  során keletkező szemetet a sírhelyek között illetve a temető kerítésénél tárolni 
tilos! 

(6) A temetőben munkáját végző vállalkozók ( kőfaragó, kőműves, temetkezési szolgáltató stb.) 
tevékenységük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységük 
gyakorlása során a  temető látogatóinak kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos 
sírokban, a temető létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem 
zavarhatják.  

(7) A síremlékek, sírkeretek és sírboltok  készítése esetén anyag, sablontárolás betonkeverés csak 
az  üzemeltető által kijelölt helyen végezhető. A munka befejezése  után  3 napon belül az 
építtető köteles az eredeti állapotot visszaállítani.  

(8) Síremlék, fejfa karbantartásáról, helyreállításáról saját költségére a létesítő, illetve annak 
jogutódja köteles gondoskodni. 

 
Temetőlátogatás                                                               

 
9.§ 

(1)   A  temetőt bárki  - jelen § -ban foglalt kivétellel - korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat 
gondozhatja.  

 (2) A temetőben tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeletérzést sérti, vagy sértheti és a 
látogatókat megbotránkoztathatja. 

(3)  A temető területén tüzet rakni és szemetet égetni tilos!  
(4)  A temető területén csak a sírhelyek, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak, koszorúk,      
       virágok, cserepes növények helyezhetők el. 
(5)  A temető épületeinek, azok tartozékainak, a sírok, síremlékeknek megrongálása,  
       beszennyezése tilos. 
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(6) A sírhelyek gondozásával kapcsolatosan keletkező szemetet a sírhelyek között, illetve a 
temető kerítése mentén  tárolni tilos.  

       A hulladékot a bejárat mellett található gyűjtőkonténerbe kell  elhelyezni. Az üzemeltető 
köteles az  összegyűlt szemét rendszeres – heti egyszeri alkalommal történő -  elszállításáról 
gondoskodni. 

 (7) A temetőben csak a halottak szállítását és a síremlékek szállítását végző járművek 
közlekedhetnek. 

(8)  A temetőben 12 éven aluli gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak. 
(9)  Kutyákat  -  a vakvezető kutya kivételével - és egyéb állatokat a temető területére bevinni,  
       beengedni  tilos. 
                                                   

Ügyintézés, nyilvántartások vezetése 
Adatvédelem 

 
10.§ 

(1) Temetkezéssel, a temetőben végzett jelen  rendelet szerint bejelentésre kötelezett munkákkal, 
észrevétellel, javaslattal, panasszal  kapcsolatos ügyintézés a Polgármesteri  Hivatalban 
ügyfélfogadási időben történik.  

(2)  A temető üzemeltetője a külön jogszabályban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni. 
(3) A temetőre vonatkozó nyilvántartó könyvek  és ügyiratok nem selejtezhetőek és tűzbiztos 

helyen kell tárolni. 
(4) A jegyző a személyes adatok védelméért való felelősségének körében köteles olyan 
technikai szervezési intézkedéseket tenni, ellenőrzési rendszert kialakítani és adatvédelmi 
szabályzatot készíteni, amely biztosítja az adatvédelmi követelmények teljesülését.  

 
Záró rendelkezések 

 
11.§ 

(1) hatályon kívül helyezve  
(2) hatályon kívül helyezve 
(3) Ez a rendelet 2000. november 15-én lép hatályba.  
(4)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon köteles  
       gondoskodni.  
 
Mátraszentimre,  2000. november 13. 
 

Stuller András 
polgármester 

   dr. Bekecs Andrea 
 jegyző 

Záradék: 
 
A rendelet 2000. november 14 -én  kihirdetésre került az SZMSZ-ben meghatározott módon !   
 
                                                                                                     dr. Bekecs Andrea 
                                                                                                              jegyző 

ZÁRADÉK: 
14/2007.(XI.29.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt rendelet kihirdetve az SzMSZ-ben 
előírt módon ! 
 
Mátraszentimre, 2007. november 29-én   
 
                                                                                                        dr. Kömlei Károly 
                                                                                                              mb. jegyző 
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ZÁRADÉK: 
 
6/2012 (II.21.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
önkormányzati rendelet kihirdetve az SzMSz-ben előírt módon !  
 
 
Mátraszentimre, 2012. február 21.  
 
                                                                                                          dr. Bekecs Andrea  
                                                                                                           címzetes főjegyző 
 
 
 


	Temetői díjak
	Adatvédelem

