BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2010. (VIII. 16.) számú
rendelete
A temetőkről és temetkezésről
Egységes szerkezetben a 6/2011. (IV. 15.) számú és 15/2015. (V. 22.) számú
rendeletmódosításokkal
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezések rendjéről
szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 40.§ (3) bekezdésében és a 42. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Bököny Község Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében
álló, Bököny belterületi 104/5, 105 és 107 hrsz-ú, valamint a Görög Katolikus Egyház
tulajdonában, de Bököny Község Önkormányzata kezelésében álló Bököny belterületi 104/1,
104/3 és 104/4 hrsz-ú köztemetőre, az ottani temetésekkel kapcsolatos temetkezési
tevékenységekre, valamint a köztemető összes látogatójára.
A köztemető fenntartása és üzemeltetése
2. §
(1) A köztemető fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik. Ennek keretében biztosítja az
utat, ravatalozót, a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt, a temető
bekerítését vagy élő sövénnyel való lehatárolását, vízvételi lehetőséget, illemhelyet, a temető
területének – rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő – parkosítását, az utak
sorfásítását, hulladéktárolót.
(2) A temető üzemeltetését az önkormányzattal jogviszonyban álló temetkezési szolgáltató
látja el, e rendeletben, valamint a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglalt feltételek
szerint.
(3) A temetkezési szolgáltatások biztosításáról az üzemeltetőn keresztül az önkormányzat
gondoskodik.
(4) Az üzemeltetőnek biztosítania kell szakszemélyzetének és berendezéseinek
igénybevételével: a köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra
rendszeresített szállítójárművön történő szállításával, a sírhelynyitással és visszahantolással
kapcsolatos feladatokat, melyek díjait jelen rendelet melléklete tartalmazza.
(5) A temetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását Bököny
Község jegyzője ellenőrzi.
Temetés
3. §
(1) Temetni – hamvak kivételével – csak a temetőnek kijelölt és temetésre még használatban
lévő területén szabad.
(2) Az elhaltakat a szállításnál, ravatalozásnál, eltemetésnél a legnagyobb gonddal és
kegyeleti szabályok szigorú betartásával kell kezelni.

(3) A temetésnek és a gyászszertartásnak az idejét a temető üzemeltetője állapítja meg. A
temetés idejére vonatkozó hozzátartozói kívánságokat a lehetőségekhez mérten figyelembe
kell venni.
(4) A temető ravatalozó épületében a halottat a temetésig a halotthűtőben kell elhelyezni. A
temetéskor a felravatalozás a ravatalozó helyiségben történik. A ravatalra helyezettek
koporsói nyitva tarthatók.
(5) Ha a holttest oszlása előrehaladott, a család előzetes értesítése után a koporsót le kell
zárni. Egyébként a végleges lezárás csak közvetlenül a temetés, illetőleg a gyászszertartás
előtt történhet meg. Fertőző betegségben elhaltak holttestét légmentesen lezárt koporsókban
kell ravatalozni, de kívánságra üvegbetétet lehet alkalmazni. A halottak érintését meg kell
akadályozni.
(6) A ravatalozó helyiséget 1/2 órával a temetés előtt, de minden esetben a ravatalozás
megtörténte után ki kell nyitni és a gyászolók rendelkezésére kell bocsátani.
Hamvasztásos temetéssel kapcsolatos külön rendelkezések
4. §
(1) A holttest elhamvasztásához a városi tiszti főorvos - kivéve a kórházban elhunytakat –
engedélye szükséges. A halottvizsgálati bizonyítványra minden esetben fel kell jegyezni,
hogy a holttest – boncolás után, vagy a nélkül – hamvasztható. Kórházban meghalt személy
holttestét boncolás nélkül elhamvasztani nem szabad. Ilyen esetben a halott vizsgálati
bizonyítványra a boncolást végző orvosnak kell feljegyeznie, hogy a holttest elhamvasztható.
(2) Az elhamvasztott halottak hamvait tartalmazó urnákat
a) urnafülkében,
b) urnasírhelyben,
c) rátemetéssel és hozzátartozók sírjában,
d) sírboltban és
e) bármely olyan ingatlanon, ahol a tulajdonos, fenntartó továbbá az ingatlan jogszerű
használója ehhez hozzájárult és a kegyeleti igények biztosíthatók, lehet engedélyezni.
(3) A rátemetéses urnaelhelyezés esetén sírnyitási engedély nem szükséges.
(4) A hamvasztásos temetésről gondoskodó részére – kívánságára – az urnát ki kell adni.
Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos a hamvasztásos temetésről
gondoskodóval, a kiadást kérő személynek – a Ptk. 685. §-ának b) pontja szerinti sorrendben
– az elhalt közelebb álló hozzátartozójától írásbeli hozzájárulást kell beszereznie, illetőleg
olyan értelmű nyilatkozatot kell tennie, miszerint az elhaltnak közelebbi hozzátartozója nincs,
vagy a szükséges nyilatkozat nem szerezhető be.
(5) Az urna átvételét az átvevővel igazoltatni kell. Az urna kiadásáról a temető üzemeltetője
köteles nyilvántartó könyvet vezetni. Ebben fel kell jegyezni:
- az elhalt nevét,
- a hamvasztás sorszámát,
- az urna kiadásának időpontját,
- az átvevő nevét, lakcímét,
- a kiadás jogcímét.
(6) Az urnát a kegyeleti feltételek megtartásával kall a jogosultnak átadni. A temető
üzemeltetője a kegyeleti szempontok figyelembevételével az urnát – térítés ellenében – postán
is elküldheti, vagy gépkocsijával a kiadást kérő személy által megjelölt helyre szállíthatja. A
kiadással kapcsolatban felmerült költségek a kiadást kérő személyt terhelik.

A temetési helyek kialakításának (méretezés) szabályai
5. §
(1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat, pedig sorokra kell osztani. A
sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki.
(2) A sírboltok, a gyermek, a kettős sírhelyek számára az egységes gondozás céljából külön
táblát vagy sorokat lehet kijelölni.
(3) A temetési helyek nyilvántartását üzemeltető a Ttv. 18.§-a alapján vezeti.
(4)
a) A temetőben lévő sírhelyek belső méretei:
- egyszemélyes sírhely: 200 cm. hosszú, 90 cm. széles, 200 cm. mély.
- kétszemélyes sírhely: 200 cm. hosszú, 190 cm. széles, 200 cm. mély.
- a sírkeret közötti távolság 60 centiméter.
b) Gyermeksírhely: 150 cm. hosszú, 60 cm. széles, 160 cm. mély. A sírkeret közötti távolság
30 centiméter.
c) Urnasírhely mérete:
- 2 személyes 80 cm.x40 cm.
- 4 személyes: 70 cm.x80 cm.
A sírkeret közötti távolság 30 centiméter.
d) Az urnafülke befoglaló mérete maximum 38 cm x 38 cm.
e) A sírkő mérete:
- l személyes 100 cm.x210 cm.
- 2 személyes 200 cm.x210 cm.
- urnafülke esetében tábla 45 cm x 45 cm.
f) A sírboltok méretét a befogadott koporsók száma határozza meg.
(5) A temetési hely feletti rendelkezési jog ellenértékét (sírhely-használati díj) jelen rendelet
melléklete tartalmazza.
A sírhely használati idők meghatározása
6. §
(1) A temetési helyek használati ideje
a) A sírhely használati ideje 25 év. Amennyiben a terület nem kerül átrendezésre, a sírhely
használati idejét – a sírhely újraváltása esetén – az elhalt hozzátartozójának kérelmére az
üzemeltető újabb 25 évre meghosszabbíthatja.
b) Az önkormányzat által díszsírhelynek minősített sírok örök sírhely jellegűek és a temető
fennállásáig fennmaradnak, függetlenül a temető fenntartójától.
c) A sírbolt használati ideje 60 év. A használati idő a sírbolthely megváltása napjával
kezdődik.
d) Az urnafülke használati ideje 10 év.
e) Az urnasírhely használati ideje: 20 év
(2) A használati idő meghosszabbítása esetén az újraváltáskor érvényben lévő sírhelydíjat kell
megfizetni. A használati idő meghosszabbítására az elhaltnak az a hozzátartozója jogosult, aki
a temetési hely használati idejét megváltotta, vagy a temetésének költségeit rendezte. Ennek
hiányában a Polgári Törvénykönyv 685. §. b. pontja szerinti sorrendben jogosultak a
használati idő meghosszabbítására a közeli hozzátartozók. A meghosszabbítás során az így
rendelkezési jogosultságot szerző személyt rendben tartási kötelezettség terheli a temetési
helyre vonatkozóan.
(3) A temető parcelláiban lejárt, újra nem váltott sírhelyek az exhumálást követően
újrahasznosíthatóak, értékesíthetőek. A felmerült többletköltségek a sírhelyek árában

érvényesítendőek. A maradványok az eltemettető kívánságainak megfelelően a sírhelyben
hagyhatóak, vagy hamvasztásra kerülnek.
Díszsírhelyek
7. §
(1) Bököny Község Képviselő-testülete azon elhunyt személyeknek, akik a települési közélet
valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, illetve a község fejlődése érdekében
kimagasló tevékenységet fejtettek ki, díszsírhelyet adományozhat.
(2) A díszsírhely adományozásáról a Képviselő-testület az elhunyt özvegyét, élettársát írásban
értesíti.
(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.
(4) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése
mellett - az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói is
eltemethetők.
(5) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak (2) bekezdésben meghatározott közeli
hozzátartozói, ezek hiányában az önkormányzat köteles gondoskodni.
A köztemető használatának rendje
8. §
(1) A rendelkezési jog gyakorlása – a Ttv. 22.§ (2) bekezdése szerint – a temetési helyre
helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek
gondozására terjed ki.
(2) Mélyített felnőtt sírhelybe (220 cm) tisztiorvosi engedély alapján rátemetéssel még egy
koporsó temethető. Rátemetés esetén a temetéskor érvényes sírhely használati díj időarányos
részét kell megfizetni.
(3) Felnőtt egyszemélyes sírhelybe rátemetés alkalmazása nélkül 2 urna helyezhető el. Urnás
rátemetésnél a koporsós temetési hely használati ideje nem hosszabbodik meg.
(4) Felnőtt sírhelydíj befizetése mellett a felnőtt sírhely táblába 10 éven aluli gyermek is
temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell
lenniük.
(5) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely táblákban, folytatólagos sorrendben kell
felhasználni.
9§
(1) A köztemetőben végzendő munkák időpontját, illetve azok várható időtartamát – a
sírgondozás és a sírok virággal történő beültetését kivéve – a temetőgondnoknak be kell
jelenteni.
(2) Sírkő építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát ott megkezdeni
csak bejelentés után szabad. A sírkőépítési hulladékot annak keletkezésétől számított 3 napon
belül a sírköves munkálatokat végzőnek el kell szállítania. Amennyiben ez nem történik meg,
az üzemeltető az elszállítás és megsemmisítés díját kiszámlázza.
(3) A sírkőépítésnél felhasznált ömlesztett anyagot (pl. beton) úgy kell elhelyezni, illetve
felhasználni, hogy az a földdel közvetlenül ne érintkezhessen (pl. vaslemezen vagy
keverőgépben.
(4) Engedély nélkül, vagy szabályellenesen elhelyezett síremlékek, tárgyak eltávolítására a
temető üzemeltetője felhívást ad ki, amennyiben az 15 nap alatt nem történik meg, azt a
temető üzemeltetője az érdekeltek költségére elvégezheti.

10. §
(1) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral behajtani, és ott közlekedni tilos. Ez a tiltás
nem vonatkozik a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre, illetve
egyéb gépjárművekre (pl. mentőautó, tűzoltóság, egyéb kárelhárítás) rendkívüli
élethelyzetben.
(2) A temetőben a sírhelyek, sírbolt helyek bekerítése tilos.
(3) Fákat és növényzetet a kijelölt helyre szabad csak ültetni, a kijelölt helyekről a temető
üzemeltetőjénél kell érdeklődni.
(4) Kegyeleti tárgyak elhelyezésével kapcsolatban a temető üzemeltetőjénél kell érdeklődni.
(5) A temető korlátozott időben látogatható közterület, ezért a hozzátartozó köteles megőrizni
értékeit, azok eltűnéséért a temető üzemeltetője nem felelős.
A kegyeletgyakorlás rendje
11. §
(1) Bököny község köztemetőjében a nyitva tartás: nyári 06.00 – 20.00, téli 07.00 – 16.00.
(2) A köztemetőben annak minden látogatója a hely jellegének megfelelő magatartást köteles
tanúsítani.
(3) A temető területére kutyát illetve egyéb állatot bevinni – a vakvezető kutya kivételével –
tilos.
(4) 12 éven aluli gyermek a temetőben felügyelet nélkül nem tartózkodhat.
(5) A köztemetőben az avart, elszáradt koszorúkat illetve virágmaradványokat elégetni tilos.
A sírhelyek gondozása közben keletkező hulladékot az üzemeltető által kijelölt
hulladéklerakó helyen kell elhelyezni.
(6) Munkákat végezni a köztemetőben vasárnap és ünnepnapok alkalmával (Karácsony, Újév,
március 15., Húsvét, Pünkösd, augusztus 20., október 23., november 1.) a temetőben nem
lehet, továbbá munkájukkal semmilyen más esetben nem zavarhatják a búcsúztatási és
temetési szertartásokat.
A síremlékek elhelyezésének rendje
12. §
(1) A síremlék felállításához, átépítéséhez, felújításához, lebontásához a temető
üzemeltetőjének hozzájárulása szükséges.
(2) Síremlékek alapozásának méreteit, továbbá síremlék anyagát, szerkezetével kapcsolatos
előírásokat a temető üzemeltetője ellenőrzi, a későbbi betemethetőség biztosításával.
(3) A temető komolyságát, vagy kegyeletet sértő síremlékek, feliratok nem engedélyezhetők,
és nem készíthetők. A síremlék vagy a szegélykő nem terjedhet túl a sír, illetve a sírbolt
méretére megállapított mértéken.
(4) Építménynek, épületnek minősülő (pl. mauzóleum) sírbolt, valamint sírbolt alépítmény
építése engedélyköteles. Sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető üzemeltetője határozza
meg.
(5) Balesetveszélyes síremlék felállítása tilos! A síremlék felállításánál a fejrész és keret
között szilárd kapcsolatot kell létesíteni. Nem elegendő a fejrész cementes habarccsal történő
összeragasztása. A síremlék felállítója a síremlék méretének megfelelő számú, de legalább két
darab acélcsapot köteles beépíteni a keret és a fejrész közé. A csapok beépítése a síremlék
helyreállításakor is kötelező. Olyan síremlék felállítását, amelyből a csapok hiányoznak, a
temető üzemeltetője nem engedélyezhet. Erről a temető üzemeltetője, megbízottja révén a
felállítás előtt köteles meggyőződni.

Temető fenntartási hozzájárulási díj
13. §
A temető területén az iparszerűen munkát végző vállalkozók a temetői infrastruktúra
használatáért, temető fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni, melynek mértékét e
rendelet melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
14. §
(1) Aki az 1999. évi LXIX törvény 16.§ (2) bekezdését megszegi, szabálysértési bírság
szabható ki ellene, melynek mértéke maximum 30 ezer forint.
(2) A rendelet 2015. október 22-én lép hatályba.
(3) Hatályát veszti a temetőről és a temetkezésről szóló 8/2009. (IV. 09.) önkormányzati
rendelet.

1. számú melléklet a 9/2010. (VIII. 16.) számú önkormányzati rendelethez

Temetőüzemeltetési díjak
(a díjak az Áfá-t nem tartalmazzák)

Sírhelydíjak (25 évre)
1 személyes
2 személyes
Gyermek (12 éves kor alatt)

10.000 Ft
20.000 Ft
1.000 Ft

Sírbolt (60 évre)
1 személyes
2 személyes
4 személyes
6 személyes
8 személyes
10 személyes

20.000 Ft
40.000 Ft
80.000 Ft
120.000 Ft
160.000 Ft
200.000 Ft

Urnafülke és urnasírhely (10 évre)
1 személyes
2 személyes
4 személyes
6 személyes
8 személyes
10 személyes

10.000 Ft
20.000 Ft
40.000 Ft
60.000 Ft
80.000 Ft
100.000 Ft

Urnafülke egyszeri díja (maximum 2 személyre)

40.000 Ft

Emléktábla elhelyezésének díja az urnafalon
(urnafülke igénybevétele nélkül)

20.000 Ft

Halott hűtési díj
Ravatalozó használati díj
Temetés utáni hulladék elszállítási díj
Temetőfenntartási hozzájárulás
Sírásás-hantolás
Temetőn belüli szállítás

3.000 Ft/nap
8.000 Ft/alkalom
5.000 Ft/ temetés
3.200 Ft/sírhely
16.000 Ft
3.040 Ft

