
LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

5/2004. (IV. 15.) rendelete 

 

a temetők használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályozásairól.
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Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 

temetőkről és a temetkezésről szóló módosított 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 

16. §.-ában 40. § (2) bekezdésében 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint 

a Ttv. végrehajtására kiadott, módosított145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 

TtvVhr.), meghatározottakra, a temetők használatáról és a temetkezési tevékenységek helyi 

szabályozásáról az alábbi rendeletet (a dőlt betűs szöveg a Ttv., TtvVhr. szövege) alkotja. 

 

A rendelet célja 

1. § 

(1) A rendelet célja Litér községben a központi jogszabályokkal összhangban szabályozni és 

biztosítani a temetők rendjét, a temetkezési tevékenységet a helyi viszonyoknak 

megfelelően. 

 

(2) Az elhunytak emlékének méltó megőrzése, a kegyeleti szolgáltatás kultúrált színvonalon 

történő ellátásának biztosítása. 

 

(3) A halottak nyughelye előtti tiszteletadás biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés, a 

hitéleti tevékenységek, vallási szokások tiszteletben tartásával. 

 

Értelmező rendelkezések 

 

2.§. 

E rendelet alkalmazásában: 

a) Temető fenntartása: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, 

közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú 

zöldterületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása. 

b) Temető üzemeltetése: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és 

infrastrukturális létesítmények működtetése, illetve az igénybevételhez szükséges 

egyéb feltételek biztosítása. 

c) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába 

foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére 

irányuló önkormányzati tevékenységek összessége; [Ttv. 3. § h) pontja) 

d) Temetkezési szolgáltatások: a temetésfelvétel, a halottszállítás, az elhunyt temetésre 

való felkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, 

a búcsúztatás, a sírba helyezés, a hamvasztás, az urna-elhelyezés, az urnakiadás, a 

hamvak szórása, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés. 
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 Módosította a 12/2009.(IX.18.) számú rendelet. Egységes szerkezetben. 



 

e) Temetkezési szolgáltató: az egyes temetkezési szolgáltatások együttesen vagy 

önállóan végző szolgáltató. 

 

A rendelet hatálya 

3. § 

A rendelet hatálya kiterjed Litér község közigazgatási területén található lezárt és működő 

köztemetőkre, azok létesítményeire, valamint az ott végzett temetkezési tevékenységekre és 

temetkezési szolgáltatásokra. 

 

A temetőfenntartás, üzemeltetés általános szabályai 

 

4. § 

Halottat elhelyezni, elhamvasztott halott maradványait elhelyezni csak a működő temetőkben és 

temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen lehet. 

 

5. § 

(1) A litéri köztemetők létesítéséről, fenntartásáról Litér Község Önkormányzata 

gondoskodik. 

 

(2) A működő köztemető a Litér Község Önkormányzata tulajdonát képező Eperfa utca 400 

helyrajzi számú (részben lezárt) és a Nyárfa utca 398 helyrajzi számú ingatlanon lévő 

temetők. 

 

(3) A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről az önkormányzat megbízottja útján 

gondoskodik. A szakszerű üzemeltetéssel a képviselő-testület az ilyen jellegű 

tevékenységre jogosult szolgáltató szervezetet is megbízhatja. 

 

(4) A köztemetőkben az önkormányzat a temetkezési szolgáltatásokról, az üzemeltető, illetve 

a temetkezési vállalkozók útján köteles gondoskodni. Az engedéllyel rendelkező 

temetkezési vállalkozók temetkezési szolgáltatások végzését - köztemetőkben történő 

elhelyezés esetén - az üzemeltetővel kötött megállapodás alapján folytathatják.  

 

(5) A temetkezési szolgáltatások közül a ravatalozással, temetőn belüli hűtéssel, kapcsolatos 

feladatok ellátására a köztemetőkben, az üzemeltető berendezéseinek igénybevétele 

kötelező. 

 

(6) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő 

bánásmód követelményét. [Ttv.17. § (2) bekezdés]  

 

(7) Az üzemeltető feladata annak vizsgálata, hogy a temetkezési szolgáltatók a szolgáltatás 

végzése során rendelkeznek-e a jogszabályokban előírt követelményekkel. 

 



 

(8) A temetési szolgáltatást végzők kötelesek együttműködni a szolgáltatás zavartalan 

lebonyolítása érdekében a köztemető üzemeltetőjével, az illetékes hatóságokkal, más 

szolgáltatókkal és érdekeltekkel. 

 

5/A. § 

 

A képviselő-testület a köztemető infrastrukturális létesítményeit –vízöblítéses illemhely 

kivételével– megépítette, zöldfelületeit, sírhelytábláit kialakította.” 

 

6. § 

 

A köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő ellenőrzési feladatok tekintetében a 

Ttv. 7. §-ában szabályozottak szerint kell eljárni. 

 

7. § 
 

(1) A köztemető fenntartási és üzemeltetési költségeit az önkormányzat a következő 

bevételekből biztosítja: 

- temetési helyek megváltási és újraváltási díjai, 

- létesítmények vállalkozók részéről történő igénybevételi díjai. 

 

(2) A temetkezési szolgáltatást végzőknek a köztemető létesítményei (ravatalozó, hűtőkamra) 

igénybevétele díjfizetés ellenében történhet, melyet az üzemeltető számlájára az 

igénybevételt megelőzően kötelesek befizetni. 

 

(3) A temetkezési szolgáltató kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők 

temető-fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni. A temetőfenntartási hozzájárulás 

mértékének megállapítása során a Ttv. 40. § (4) bekezdésében foglalt előírásokat kell 

alkalmazni. 

 

(4) A képviselő-testület által megállapított szolgáltatások igénybevételi díját az 1. számú 

melléklet a)-b) pontjai, az építési, felújítási munkát végző vállalkozók által fizetendő 

temető-fenntartási hozzájárulást a melléklet c) pontja tartalmazza. 

 

(5) A képviselő-testület a (3) bekezdés szerinti igénybevételi dijat, temető-fenntartási 

hozzájárulást évente felülvizsgálja és fizetendő díjak megállapításához kéri a fogyasztók 

területileg illetékes érdekképviseleti szerveinek véleményét  

 

(6)
2
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 Módosította a 19/2013.(VII.12.) Önkormányzati rendelet 



 

 

 

A temető használatának és igénybevételének szabályai 

 

8.§ 

(1) A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az 

etikai vagy vallási temetkezési szabályokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti 

érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól.  

 

(2) Minden látogató kötelessége a temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának 

megőrzése. 

 

9. § 

(1) A temetés módja lehet világi és egyházi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők 

határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási 

szokásainak tiszteletben tartásával történik. [Ttv.1. § (3) bekezdés] 

 

 

(2) A köztemetőbe – bármely egyéb megkülönböztetés  – nélkül helyi lakos temetheti 

hozzátartozóját. 

 

(3) 

A temető rendje 

 

10.§ 

 

(1) A köztemető nyitvatartási ideje: 

március 1. és október 28. között  7,00 – 20,00 óráig 

október 28. és november 6. között  7,00 – 24,00 óráig 

november 7. és február 28.  között  7,00 – 18,00 óráig 

 

(2) Az üzemeltető, a köztemető bejáratánál a temető részletes térképét és tájékoztató táblát 

helyez ki a temető nyitva tartásáról és rendjéről. 

 

(3) A köztemető területén kizárólag a kijelölt helyen , hirdetési és reklámozási díj megfizetése 

ellenében lehet temetkezési szolgáltatásokat reklámozni. A hírdetés és reklámozás díját az 

2. számú melléklet tartalmazza. 

 

(4) A temető területére gépjárművel kizárólag a következő járművek hajthatnak be: 

– a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó jármű, 

– mozgásukban korlátozott személyeket szállító jármű, 

– azon látogatók járművei, akik a sírgondozáshoz szükséges nagyméretű eszközöket, 

anyagokat szállítanak. 

A behajtást az üzemeltető engedélyezi és ellenőrzi. 

 

(5) A temetőbe állatot bevinni tilos, a vakvezető kutya kivételével. 



 

 

(6) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani olyan körültekintő gondossággal lehet, amellyel a 

tűzveszély elkerülhető. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt elégetni temetőben 

tilos. 

 

(7) A temetőből virágot vagy sírokra ültetett növényeket kivinni nem lehet. A temetőből 

sírkövet, fejfát, síremléket vagy ezek egy részét csak az üzemeltető írásbeli engedélyével 

lehet kivinni. 

 

(8) A temető területén a szemetelés tilos, bármely hulladékot az arra kijelölt gyűjtőhelyen kell 

elhelyezni. 

 

(9) A temetőben történő munkavégzést – a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a 

temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével.– a temető üzemeltetőjének 

a munkavégzés megkezdését megelőzően be kell jelenteni. [TtvVhr. 23. § (1) bekezdése 

első mondata) 

 

(10) A sírokon csak a sírok díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, 

növények helyezhetők el.  

 

(11) Fát, cserjét a köztemető területén magánszemély nem telepíthet. Ez alól kivételt képez a 

sírra ültetett olyan örökzöld, melynek magassága teljes kifejlettségében nem haladja meg 

az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 1,5 méter sírjel méretét, valamint nem terjed 

túl a temetési hely területén.  

 

(12) A köztemető rendjét megzavaró, illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények 

eltávolítására az üzemeltető jogosult. 

 

Temetési hely 

11. § 

A temetőben a temetésre használt helyek a következők: 

a) sírbolt (kripta), 

b) egyes és kettős sírhely, 

c) gyermeksírhely, 

d) urnafülke, 

e) díszhely (díszsírhely, díszurnafülke), 

f) hamvak szétszórására kijelölt területre. 

12. § 

(1) A temetési hely felett rendelkezési jogosultságot annak megváltásával lehet szerezni. 

 

(2) A temetési helyek használati idejét a 3. számú melléklet 1.) pontja tartalmazza. 

 

 

 



 

 

13. § 

(1) A köztemető üzemeltetője a nyilvántartások (nyilvántartó könyv, sírboltkönyv) vezetése 

során, köteles a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint 

eljárni és a nyilvántartásokba feljegyzett és tárolt adatok biztonságáról, gondoskodni. Az 

újonnan létesítendő temetési helyek helykijelölését a köztemető bővítési és parcellázási 

terve tartalmazza. 

 

(2) A parcellák kiadása a parcellázási terv szerint sorban, folyamatosan történik. A temetési 

helygazdálkodás szabályait a temettető kívánságaival egyeztetve kell betartani. 

 

(3) A temetési helyeket egymástól 0,6 méter távolságra kell elhelyezni. Temetési helyet a 

kiváltásra kijelölt helyen lehet előre megváltani. A temetési hely előre megváltható, de a 

rendelkezési jog másra nem ruházható. A temetési hely előre megváltása esetén a 

megváltónak a kötelessége a temetési hely gondozásáról gondoskodni, melynek 

elmulasztása esetén – legalább 3 év a temetési helyre vonatkozó jogosultság megszűnik. 

 

(4) A temetési helyek díját, illetve újramegváltási díját a temettetőnek előre kell megfizetnie 

az üzemeltető részére, amit az köteles a temető fenntartására és üzemeltetésére fordítani. 

 

(5) Az egyes temetési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemettetésre 

kötelezetteknek megváltási díjat kell fizetni. A képviselő-testület által megállapított díjak 

mértékét e rendelet 3. számú melléklet 2.) pontja tartalmazza.  

 

(6) Az egyes temetési helyekért fizetendő megváltási díjak megállapítása során a 7. § (4) 

bekezdésében foglaltakat figyelembe kell venni. 

 

14.§ 

 

(1) A díszhelyek a temető központi fekvésű területén kijelölt temetési helyek. 

 

(2) A díszhelyeket a képviselő-testület adományozhat díjmentesen a 

díszpolgároknak,valamint azon személyeknek, akik a haza, a község, a közélet javára, 

valamint a kultúra, az oktatás, művészet, a tudomány területén  végeztek kiemelkedő 

tevékenységet. 

 

(3) Az adományozott díszhelybe az elhalt együtt élő házastársa az egyéb előírások 

betartásával rátemethető. 

 

15. § 

 

A rátemetés során az eltemetett halott részére koporsós temetés esetén legalább 25 év, urnás 

földbetemetés esetén pedig legalább 10 évnyugvási időt kell biztosítani. 

 



 

 

16. § 

Lezárt temetőben és parcellában található sírhelybe csak a következő esetekben lehet temetkezni:  

a) rátemetés, 

b) előre megváltott kettős sírhely második helye, 

c) sírbolt. 

 

17.§ 

 

Az egyes temetési helyek méretei: 

a) Sírbolt  - mélysége:    220 cm 

- hosszúsága: 210 cm 

- szélessége max.: 200 cm, 

(A sírbolt létesítése építési engedélyköteles tevékenység!) 

b) Egyes sírhely: 200 x 90 cm és 200 cm mély 

c) Kettős sírhely: 200 x 200 cm és 200 cm mély 

d) Gyermek sírhely: 130 x 60 cm és 200 cm mély 

 

18. § 

 

(1) A sírjelek alkalmazásának szabályai: 

a) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető.” [TtvVhr.13. § (1) 

bekezdés] 

b) a sírjel nem foglalhat el a temetési helyeknél nagyobb méretet, 

magassága anyagától függően: 

- műkő, terméskő legfeljebb 1,5 m lehet, 

- kopjafa legfeljebb 2,2 m lehet.  

 

(2) A sírjel, vagy az azon szereplő felirat, ábra, meg kell feleljen a kegyeleti érzés 

elvárásainak, semmiképpen nem lehet közízlést, emlékezést sértő. 

 

(3) Egyedi formájú, egyedi anyagú sírjel létesítésére építési engedély-kérelmet kell 

benyújtani, mellékelve a vázlatot és az anyag jellemzését. 

 

(4) A rendelet hatálybalépése után létesítendő sírjelek vázrajzát az üzemeltetőnek be kell 

nyújtani, aki azt ellenjegyzésével jóváhagyja, vagy az előírásoknak megfelelő módosításra 

hív fel, vagy elutasítja. 

19. § 

 

A temetési helyek gondozása során körültekintően kell eljárni: 

a) a tevékenység nem sértse mások kegyeleti érzéseit, 

b) a tevékenység mások sírgondozási tevékenységét ne akadályozza, 

c) a tevékenység az utakon való közlekedést ne akadályozza, 

d) a tevékenység búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást, 



 

e) a keletkező hulladékot a kijelölt gyűjtőedényben kell elhelyezni, 

f) tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy vízfeltöltésre használni. 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

20. §
3
 

 

 

20/A. § 

 

Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről szóló Ttv., 

valamint a végrehajtására kiadott TtvVhr. előírásai az irányadók. 

 

21. § 
 

(1) E rendelet 2004. május 1.-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Litér Község 

Önkormányzatának 18/1991.(XI. 12.) sz. rendelete a temetkezési nyughelyek használati 

idejéről és díjáról. 

 

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 

2006/123/EK Irányelvének figyelembe vételével felülvizsgálatra került, és azzal 

összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

 

(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 

 

Litér, 2004. március 30. 

 

 

          Szedlák Attila sk.            Harnos László sk. 

 polgármester        körjegyző 

 

   

 

2013. július 17. 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

      Bencze Éva 

            jegyző 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Hatályon kívül helyezte a 13/2012.(V.2.) rendelet 



 

 

 

1. számú melléklet 

 

A temetői létesítmények, üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételi díja, 

temetőfenntartási hozzájárulás, síremlékállítás díja 

 

1.) Létesítmények igénybevételi díja 

 

a.) Ravatalozó:       1.000.-Ft/temetés 

 

2.) Temetőfenntartási hozzájárulás, síremlékállítás díja 

 

a.) Temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási 

hozzájárulási díj mértéke: 

2.000.-Ft/temetés 

b.)
4
 

 

(A rendeletben szereplő díjak az áfát nem tartalmazzák.) 

 

2. számú melléklet
5
 

 

 

3. számú melléklet 

Temetkezési helyek használati ideje, megváltási díjai 

 
1.) Az egyes temetkezési helyek használati ideje: 

 

a.) Sírbolt:  60 év (törv.min.) 

b.) Egyes sírhely: 25 év (törv. min.) rátemetés: + 25 év 

c.) Kettős sírhely: 25 év 

d.) Gyermeksírhely: 25 év 

e.) Urnafülke:  10 év 

 

2.) A temetési helyek megváltási és újraváltási díjai: 

 

a.) Sírbolt: 15.000.-Ft 

b.) Egyes sírhely: 4.000.- Ft 

c.) Kettős sírhely:  8.000.-Ft 

d.) Gyermeksírhely:  0.-Ft 

e.) Urnafülke: 1.500.-Ft 
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