
Biharugra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

13/2007. (XII. 21.) sz. rendelete a temető fenntartásáról és rendjéről
1
 

 

Biharugra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1999. évi XLIII tv. 41. §. (3.) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a közigazgatási területén lévő temető, ravatalozó, 

valamint felekezeti sírkert rendjének szabályairól, fenntartásáról és az exhumálásról az 

alábbiak szerint rendelkezik. 

 

A temetőkre vonatkozó általános rendelkezések 

 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed Biharugra község valamennyi temetőjére és sírkertjére, ezek 

rendjére, valamennyi biharugrai lakosra, a gyógyintézetben elhunyt-, vagy más településről 

ideszállított halottak eltemetésére, illetve az elhamvasztottak maradványait tartalmazó urnák 

elhelyezésére. 

2. § 

 

/1/ Biharugra községben halottat eltemetni a köztemetőben lehet. 

/2/ A temetőben felekezeti vagy egyéb szempontra tekintet nélkül minden elhunyt személy 

eltemethető. 

/3/ Biharugra Község Önkormányzat tulajdonában lévő köztemető: Biharugra, Bölönyi u. 63. 

 

3. § 

 

/1/ A községi köztemető fenntartója Biharugra Község Önkormányzata. A temető 

ravatalozójának fenntartásáról a temető fenntartója gondoskodik.  

/2/ Új temető létesítését, teljes vagy részbeni megszüntetését, meglévő terület bővítését, vagy 

csökkentését a Biharugrai Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a területileg  

illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat /továbbiakban: ÁNTSZ/ 

véleményének figyelembe vétele mellett. 

/3/ A köztemető üzemeltetését végző szervezet: Békés Megyei Temetkezési Vállalat 

                                                                                              Békéscsaba, Orosházi u. 37. 

 

4. § 

A temető felügyelete a Biharugrai Önkormányzat Képviselő-testületének Körjegyzőségi 

Hivatala hatáskörébe tartozik. 

5. § 

 

Halottat, illetve elhamvasztottat eltemetni, illetve elhelyezni a temetőkben csak szabályszerű 

halottvizsgálati bizonyítvány átadása mellett lehet. A halottvizsgálati bizonyítványt a  

temetési szolgáltatást engedéllyel végzők kötelesek megőrizni. 

 

6. § 

 

Temetkezési szolgáltatást - /halott-öltöztetés, ravatalozás, helyi és helyközi szállítás, stb. / a  

temetkezési szolgáltatást engedéllyel végzők láthatják el. 

 

7. § 

/1/ A temetőkben temetkezésre szolgálnak:  
                                                           
1
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1. Sírhelyek /egyes – kettes/, 

2. Sírbolthelyek,  

3. Urnasírhelyek. 

/2/ A köztemetőben szóró parcella nem létesíthető.  

  

8. § 

 

/1/ Sírhelyek a temetők beosztási terve alapján utakkal körülhatárolt sírhelytáblákban vannak. 

/2/ A sírhelyek ásott sírhelyek.                                

Sírboltok 

 

9. § 

 

/1/ Sírboltot a temetők erre a célra kijelölt helyén a temető fenntartójának engedélye alapján 

lehet létesíteni. 

/2/ Az engedély tartalmazza a föld felszíne alatti üreg és a felszín feletti felépítmény  

méreteit, formáját és főbb műszaki jellemzőit. 

 

Urnafülkék   

 

10. § 

 

/1/ Az urnák elhelyezésére szolgáló kolumbárium létesítéséről a temető fenntartója köteles 

gondoskodni, amennyiben tulajdonosi minőségében úgy dönt, hogy e szolgáltatást kívánja 

adni. 

A sírhelyekre vonatkozó közös szabályok 

 

11. §  

 

/1/ Ásott, sírhelyek felett síremlék létesíthető. A temetőkben minden építkezési jellegű 

 tevékenység engedélyezésénél a mindenkori építésügyi szabályok előírásai szerint 

 kell eljárni. 

/2/ A sírbolt, síremlék területét, magasságát, méreteit az I. fokú építésügyi hatóság határozza 

meg a temetőben. 

/3/ Szabálytalan, vagy a közízlést sértő síremlék, sírbolt, vagy felirat a temetőkben nem  

engedélyezhető. 

/4/ Felállított síremléket temetőkből kivinni, vagy a temetőn belül áthelyezni csak a 

törvényben meghatározott hozzátartozó kívánságára a temető fenntartójának engedélyével 

lehet. 

12. § 

 

/1/ A temetőben sírhelyet előre váltani a 60. életév betöltése után, illetve életkorra tekintet 

nélkül az egyik házastárs halála esetén lehet. 

 

/2/ A polgármester az egyedi és kivételes méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén 

ettől eltérően is intézkedhet. 

13. § 

 

/1/ A sírbolt, síremlék, sírhely birtokosa az, akinek birtokosi minőségét a temetői  

sírnyilvántartásba bejegyezték.  Halála után a törvény szerinti legközelebbi hozzátartozó. 
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/2/ Sírbolt, sírhely, urnafülke, stb. úgyszintén az azon felállított síremlék sem csere, sem adás-

vétel, sem öröklés, sem egyéb jogügylet tárgyát nem képezheti. 

/3/ Arra nézve, hogy a sírboltba, vagy előre megváltott sírhelyre kit temethetnek, a birtokos, 

illetve halála után a jogutód rendelkezései irányadók. 

/4/ Ha a síremlék, vagy sírbolt összeomlásától lehet tartani, a temető fenntartója a használati 

idő lejárta előtt is felszólíthatja a fenntartásra kötelezettet, hogy gondoskodjon a  

helyreállításról. Ha a felhívás eredménytelen marad a temető fenntartója a továbbiakban  

elrendeli a helyreállítást, vagy a bontást. A hozzátartozó vagy a fenntartásra kötelezett köteles 

azonban a szükséges kiadásokat megtéríteni. 

 

14. § 

 

/1/ Egyes sírhelyen rendszerint csak egy nagy koporsó, gyermeksírban pedig csak egy  

gyermek koporsó temethető. Egyes felnőtt sírban két gyermekkoporsó szabályszerű 

mélységben elhelyezhető, az egyik lábtól, a másik fejtől. 

/2/ Egy már betemetett sírban, még egy további koporsó helyezhető el (rátemetés). 

/3/ A rátemetésre vonatkozó engedélyt a sírok felnyitására vonatkozó rendelkezések  

megtartása mellett az illetékes ÁNTSZ adja meg. 

/4/ Közös üregű sírboltba csak légmentesen lezárt koporsóban lehet temetni. 

/5/ A rátemetés engedélyeztetéséért a temető kezelője a felelős. 

 

Koporsók, sírok és sírboltok felnyitása 

 

15. § 

 

/1/ A sír, sírbolt, koporsó felnyitását az elhalt közeli hozzátartozója, vagy az kérheti, aki az 

eltemetésről gondoskodott. A felnyitáshoz az illetékes egészségügyi hatóság engedélye  

szükséges. 

 

/2/ Áttemettetés esetén az /1/ bekezdés rendelkezései az irányadók. 

 

16. § 

 

/1/ Biharugra község területén halottat csak a temetőben levő ravatalozóban szabad  

felravatalozni. Magánházaknál tilos a ravatalozás. 

/2/ A halálesetet azonnal, de legkésőbb 12 órán belül be kell jelenteni a halottkémnek.  

A halottat - koporsós temetés estén - a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 72 

órán túl, de 96 órán belül el kell temetni, kivéve ha: 

a./ a halottvizsgálatot végző orvos a halottvizsgálatra vonatkozó hatályos rendelkezések  

 alapján ettől eltérő engedélyt adott, 

b./ a holttestnek az eltemetésig történő hűtésére lehetőség van, ez esetben azt 72 órán túl, de 8 

napon belül el kell temetni.  

c./ a jogszabály eltérést tesz lehetővé. 

/3/ A hozzátartozók kívánságait a temetés időpontjára vonatkozóan - lehetőség szerint -  

figyelembe kell venni. 

17. § 

 

A ravatalozók helyiségét a temetés előtt legalább egy órával előbb ki kell nyitni. A temető 

fenntartója köteles gondoskodni a ravatalozó rendszeres fenntartásáról, karbantartásáról. 
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18. § 

 

/1/ A halottszállítás a temetkezési szolgáltatást engedéllyel végzők járműveivel folytatható. 

/2/ A halott szállítására, a halott hamvasztására és a temetésre a hatályos jogszabályok  

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Sírgondozás, a temető rendben tartása 

 

19. § 

 

/1/ A sírok rendszeres hantolását, füvesítését, öntözését a hozzátartozók, vagy ezek megbízása 

alapján más személy, a temető kezelője is végezheti. 

/2/ A temető kezelője köteles a temető fenntartásáról, az utak rendszeres tisztántartásáról  

gondoskodni. 

A temető kiürítése, lezárása 

 

20. § 

 

/1/ Ha a temető vagy sírtábla megtelik, a temetőt, vagy táblát le kell zárni, kivéve azokat a 

sírtáblákat, ahol a temetés folyik. A temetőrész, a sírtábla lezárásáról hirdetményben kell a 

lakosságot értesíteni, melyet a temetőkapun, a ravatalozón, ill. a Körjegyzőségi Hivatal  

hirdetőtábláján kell kifüggeszteni. 

/2/ A kiürítendő temetőben vagy sírhelytáblában lévő halottak maradványait - a rendelkezésre 

álló temetőhelyekre - 6 hónapon belül áthelyeztethetik a törvényben meghatározott  

hozzátartozók a síremlékkel együtt. E határidőt a temető fenntartója indokolt esetben  

meghosszabbíthatja. 

/3/ A határidő letelte után a temető fenntartója az egészségügyi szabályok megtartása mellett 

végrehajtja a temető, ill. sírtábla kiürítését, és a kegyeleti előírások megtartásával  

gondoskodik a maradványok elhelyezéséről. 

/4/ A kiürített sírhelyek újból visszaszállnak a temető fenntartójának tulajdonába. 

/5/ Az érintett temetkezési helyeket újból igénybe lehet venni kiürítés nélkül temetkezés  

céljára, ha legalább 30 cm földréteggel feltölti a temető fenntartója úgy, hogy az új sírok 

mélysége nem éri el a régi csontmaradványokat. 

 

21. § 

 

/1/ Ha a halott hozzátartozója a temető kiürítésekor felszólítás ellenére a holttest  

maradványokat nem szállíttatja el más helyre vagy a sír eredeti fenntartásáról nem  

gondoskodik, a kiürítés után visszamaradt síremléket, annak tartozékait /ülőpad, virágtartó, 

kerítés, stb./ a sírbolt anyagait a temető fenntartó értékesítheti. A hagyatéki eljárásra  

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az áttemetésre /mert a koporsóból bármit kivenni tilos, 

az újabb temetéseknél a koporsóba bármit betenni tilos /. 

/2/ Ha valamely sír, sírbolt megszüntetése a használati idő lejárta előtt szükségessé válik, az  

áthelyezés költségeit az köteles viselni, akinek a megszüntetés érdekében áll. 

/3/ Kiföldelés /exhumálás / esetén a síron emelt síremléket a síremlék fenntartására kötelezett 

személy tartozik kizárólag azonos formában felállítani az új sírhelyen. 

/4/ Műemlék jellegű síremléket a Műemléki Felügyelőségnek be kell jelenteni. Amennyiben 

az ilyen síremlék műemlékké nyilvánítása megtörténik, a síremlék megfelelő áthelyezéséről a 

Műemléki Felügyelőség gondoskodik.  
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22. § 

 

Amennyiben több halott exhumálása egyszerre történik, a hozzátartozók megrendelése által 

megrendelt kiföldelése során fennmaradt síremléket a hozzátartozó - amennyiben ugyanabban 

a temetőben nem kerülnek felállításra - más temetőbe csak külön engedéllyel viheti át.  

Az engedély kiadása az illetékes ÁNTSZ hatáskörébe tartozik. 

 

Díjszabás 

 

23.§ 

 

A sírhelyeket, sírboltokat a temető fenntartója térítésmentesen bocsátja a hozzátartozók 

rendelkezésére. 

 

Nyilvántartások vezetése 

 

24. § 

 

/1/ A temetőkről nyilvántartó könyvet, sírboltkönyvet, sírhelykönyvet és sírhelytábla könyvet 

kell vezetni. 

/2/ A nyilvántartó könyvbe minden temetést időrend szerint a következő adatokkal kell  

vezetni: 

- folyószám, temetés napja, a halott neve, foglalkozása, családi állapota, lakása, életkora, az 

elhalálozás napja, a sírhelytábla, a sírhelysor és sírhely száma, egyéb megjegyzés. 

- sírhelyre történő rátemetés vagy exhumálás adatai és az arra vonatkozó ügyirat számát az 

eredeti temetést regisztráló rovatába is be kell írni. 

/3/ A sírboltkönyv a sírboltban lévő temetkezési helyekre, ezek nyilvántartására szolgál. 

A sírboltkönyvet a nyilvántartó könyvhöz hasonló alakban és tartalommal kell vezetni, be kell 

jegyezni a sírbolt birtokosának a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit.  

/4/ A nyilvántartó könyv mellett a sírhelykönyv a temetkezési helyek nyilvántartására szolgál. 

/5/ A sírhelytábla-könyv helyszínrajz nyilvántartást tartalmaz. A nyilvántartó könyvhöz, a 

sírhelykönyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, mely a halottak nevét, a sírhely, a  

sírbolt pontos megjelölését tartalmazza. 

25. § 

 

/1/ A nyilvántartókönyvből, a sírboltkönyvből a nyilvántartást vezető köteles a felek részére 

díjtalan, szóbeli, vagy írásbeli tájékoztatást, hiteles kivonatot adni. 

/2/ A könyvek szabályszerű vezetését a temető fenntartójának megbízottja végzi; az ellenőrzés 

a fenntartó, ill. a Körjegyzőségi Hivatal feladata. 

 

A temető rendjére vonatkozó szabályok 

 

26.§ 

 

/1/ A temető nyitva tartását a temető fenntartója állapítja meg, a nyitva tartás idejét a  

temetőkapun ki kell függeszteni. 

/2/ A növények ültetésének módozatait, továbbá a sírok díszítésére szolgáló tárgyak bevitelét 

és elhelyezését a temető fenntartójával kell egyeztetni. A temetők rendjét a fenntartó  

részletesen szabályozza. Az erre vonatkozó rendelkezéseket a lakosság tudomására kell hozni. 
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/4/ A temetőben gépkocsival, motorkerékpárral közlekedni, a halott szállítás kivételével, tilos. 

A temetőfenntartó méltányosságból ez alól felmentést adhat, a temetésre, vagy sírlátogatásra 

érkező, járni nem tudó vagy beteg személy szállítására, vagy a szertartáson közreműködők 

szállítására, a temetőben rendszeresen munkát végzők a temetkezési szolgáltatást engedéllyel 

végzők, gondnok, vállalkozók, stb. szállítására szolgáló személygépjárművek részére. Egyéb 

esetekben csak a parkolóhelyig szabad közlekedni. 

Legeltetni, szemetet lerakni, kutyát vagy más állatot a temetőbe bevinni tilos. 

/5/ Síremlék, vagy bármilyen jellegű építkezés esetén a kivitelező köteles a munkát úgy  

végezni, hogy másoknak ezzel kárt ne okozzon. Az építési munkák befejezésével a területet 

köteles rendeltetésszerű használatra átadni, gondoskodni a törmelékek, anyagok  

eltakarításáról. 

/6/ A temetőben gyertyát gyújtani legkésőbb a zárási időt megelőzően 1 órával szabad,  

ügyelni kell azonban a tűzveszély elkerülésére. 

/7/ A temetőben tilos minden olyan magatartás, amely a temetőt látogató emberek,  

közösségek kegyeleti magatartását sérti vagy sértheti. 

/8/ A sírokat és sírboltokat az azokon lévő tárgyakat, a síremlékeket, továbbá a temető  

területén lévő épületeket, hirdetményeket, a temető növényzetét és egyéb tárgyakat  

megrongálni, vagy beszennyezni, úgyszintén a sírboltot díszítő tárgyakat illetéktelenül  

eltávolítani tilos. A temetőben 14 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Az 

általa okozott esetleges károkért a gyermek felügyeletére hivatott személy felelős. 

 

27. § 

 

/1/ A temető területén csak a sírok és sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat / sírlámpa, virág, 

virágcserép, koszorú, váza, stb./ szabad elhelyezni kizárólag a sírhely és a sírbolt  

alapterületén. Ülőpad a fenntartó engedélye alapján a kijelölt helyen állítható fel. Utak mentén 

közpadok felállításáról a temető fenntartója gondoskodik. Egyéb tárgyak elhelyezéséhez a 

temető kezelőjének engedélye szükséges. 

/2/ Szabályellenesen elhelyezett síremlékek vagy más tárgyak eltávolítására a temető  

kezelője vagy a temető őrzésével megbízott személy az érdekeltet felszólítja. Amennyiben az 

érdekelt a felhívásnak 15 napon belül nem tesz eleget, úgy az érdekelt költségére a temető 

kezelője a tárgy vagy síremlék eltávolítását elvégzi, vagy elvégezteti. 

/3/ A sírokról bármely okból eltávolított fejfa, fából készült sírkeret vagy koszorú, virág a 

temető erre a célra kijelölt helyén rakható le. Szemetet úgyszintén csak a kijelölt helyen lehet 

lerakni. Kőemlék bontása után /felújítás esetén/ az azt megrendelő haladéktalanul köteles  

eltávolíttatni a teljes törmeléket úgy, hogy azt a temető területéről a saját költségén  

elszállíttatja. 

/4/ A temetőt látogatók panaszait a temető őrzésével megbízott személynél lévő  

panaszkönyvbe lehet beírni. A temető őrzésével megbízott személy köteles a hatáskörébe nem 

tartozó panaszokról a fenntartót haladéktalanul tájékoztatni, a szükséges intézkedések  

megtétele céljából. 

 28. § 

 

A temető rendjének megszegése szabálysértés. Aki a temetőben olyan magatartást tanúsít, ami 

ellentétes a rendeletben foglalt rendelkezésekkel, vagy aki e rendelet 26. §. és 27. §. rendelke-

zéseit megszegi, tízezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 

Záró rendelkezések 

 

29. § 
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/1/ A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 

szóló hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók. 

/2/ A rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. 

 

Biharugra, 2007. december 20. 

 

 

  Vígh Ilona                                                                         Bai Zsolt 

                       polgármester                                                                      körjegyző 

 

Kihirdetve: 2007. december 21. 

 

Bai Zsolt 

körjegyző 

1. sz. függelék 

 

A TEMETŐK FENNTARTÁSÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 

13/2007. (XII. 20.) sz. rendelethez 

 

A   temetőben lévő sírhelyek, sírboltok méreteiről:  

1./ Ásott sírhelyek, sírboltok méreteiről: 

hossza        szélessége   mélysége 

_____________________________ 

a./ felnőtt sírok:                                220 cm      100 cm          200 cm 

b./ felnőtt kettős sírok:                     220 cm      220 cm          200 cm 

  

     c./ urnasírhelyek                              100 cm        80 cm            60 cm 

 

Felnőtt sírok egymáshoz viszonyított távolsága:             100  cm  

Sírsorok egymás  közötti távolsága:                                 420  cm  

Sírsorok közötti távolság:                                                 100  cm 

  

2./ A sírkeret maximális magassága                                        60  cm 

 

 

2. sz. függelék  

A  TEMETŐ  RENDJÉRE VONATKOZÓ RÉSZLETES 

S Z A B Á L Y O K 

 

Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetők rendjének részletes szabályait 

az alábbiak szerint állapítja meg: 

A temető rendjéért a temetőgondnok a felelős. 

Címe:  Biharugra, József A. u. 27. 

  

A temetőben a nyitva tartási idő:       télen: 08 – 20 óráig 

                                                           nyáron: 06 – 22 óráig    

 

A KÖZLEKEDÉS SZABÁLYAI: 

A temetőben mindennemű gépjárművel közlekedni T I L O S ! 
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A körjegyzőségi hivatal ez alól felmentést adhat: 

- a temetésre vagy sírlátogatásra érkező, járni nem tudó, idős, vagy beteg szállítására, 

- a temetőben rendszeresen munkát végzők /temetkezési vállalatok dolgozói, gondnok,  

vállalkozók szállítására szolgáló személygépjárművek részére. 

A temetői utak max. terhelése 2 tonna. 

Az építkezés céljára szükséges anyagot csak az erre kijelölt helyen szabad tárolni úgy, hogy 

az mások közlekedését ne akadályozza. 

 

E G Y É B  S Z A B Á L Y O K: 

T I L O S : 

- a temetőbe kutyát, vagy más állatot bevinni, a temetőben dolgozóknak és a látogatóknak is 

rádiót, vagy magnetofont hallgatni, 

- a sírokat, sírboltokat, s az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket megrongálni, beszennyezni, 

- kerékpárt a síremlékhez támasztani,  

- a temetőben lévő növényzetben ás egyéb tárgyakban kárt okozni, vagy azokat illetéktelenül 

eltávolítani, 

- a temetőből - a temetőőr engedélye nélkül - bármit kivinni. 

Tizennégy éven aluli gyermek a temetőben felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Gyermekek a 

temetőben még felügyelet mellett sem játszhatnak. Az általuk okozott esetleges károkért a 

gyermek felügyeletére hivatott személy felelős. 

A tűzveszély elkerülése érdekében gyertyát gyújtani legkésőbb a zárási időt megelőzően egy 

órával lehet. 

Az égő gyertyát őrizetlenül otthagyni nem szabad. 

A sírhelyek, a sírboltok méreteit, ill. a síremlékek méreteit a rendelet 1. sz. függeléke  

tartalmazza. 

A sírboltot, síremléket építtető, építési szándékát - méretes vázrajz bemutatása mellett -  

köteles bejelenteni a körjegyzőségi hivatalban. 

A síremléket készítő kivitelezők csak a záradékolt méretes vázrajz alapján végezhetik a  

munkát. 

Az építkezés során kerülni kell a károkozó, ill. kegyeletsértő magatartást. 

Az építkezés befejezése után az anyagok és törmelékek eltakarításáról, a terület  

rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban történő átadásáról a kivitelező köteles  

gondoskodni. 

A temetőben lévő vízcsap csak rendeltetésének megfelelő célra használható, s a vízvétel után 

a használó azt köteles elzárni, a vízfolyást megszüntetni. 

A sírok és a sír környékének rendben tartása, gondozása a hozzátartozók kötelessége, amely 

megbízás alapján más személlyel is elvégeztethető. 

A temetőben szemétgyűjtő hely található, ezért a sírokról eltávolított fejfa, fakereszt, koszorú, 

virág, szemét stb. csak a kijelölt helyekre rakható le. 

A szemétgyűjtő helyen kívül a szemét lerakása, szétdobálása s z i g o r ú a n  t i l o s !  

 


