
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

5/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezésről 
(a 14/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 

 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, élve 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§ (1) bekezdésében és 41. § 

(3) bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel a törvény végrehajtásáról rendelkező 

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet szabályaira, a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) E rendelet hatálya az alábbi temetőkre és temetőrészekre (a továbbiakban: temető) 

terjed ki: Mánfai új- és öregtemető hrsz: 5000/1,  Budafai temető hrsz: 0604, Vágot-

pusztai temető hrsz: 0559. 

 

(2) Mánfa Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az (1) bekezdésben 

felsorolt köztemetők és létesítményeik fenntartásáról, valamint az ott folyó 

temetkezési és e rendelet szerinti egyéb tevékenységek végzéséről alkalmazottja útján 

gondoskodik. 

 

2. Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele 

 

2. § 

 

A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) és a Tv. végrehajtásáról rendelkező 

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályait kell alkalmazni. 

 

3. Temetési helyek, sírjelek 

 

 3. § 

 

(1) A temetőt sírhelytáblákra (hagyományos felnőtt-, gyereksír-, urna-, urnasír-, 

urnasírbolt-, sírbolt parcellák), valamint hamvak szétszórására alkalmas területekre 

lehet felosztani. 

 

(2) A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével – 

szabályszerű eljárás mellett – ki lehet üríteni és temetés céljából igénybe lehet venni. 

 

(3) Külön sírhelytáblákat kell kijelölni a felnőttek, a 10 éven aluli gyermekek, valamint a 

halva születettek, az elvetélt magzatok és a csonkolt testrészek eltemetésére. 

 

(4) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal, sírhelyekre 

kell felosztani. A díszsírhelyeket, urnahelyeket, sírbolthelyeket külön kell megjelölni. 

 



(5) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhelytáblákban – fő szabályként – folytatólagos 

sorrendben kell felhasználni. 

 

(6) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába csak 

rátemetéssel lehet temetni.  

 

(7) A lezárt temetőkben temetkezési tevékenységet nem lehet folytatni. A lezárt temetőket 

mindaddig kegyeleti helyként kell gondozni, amíg felszámolásáról döntés nem 

születik. 

 

(8) Sírhelytábla, vagy az egész temető lezárásáról vagy kiürítéséről az önkormányzat dönt. 

A temető, illetve a temetkezési hely kiürítését megelőzően azt hirdetményben, továbbá 

három alkalommal egy országos lapban és a helyi sajtóban, valamint a temetői 

hirdetőtáblán közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel a kiürítés előtt legalább 6 

hónappal, a továbbiak pedig 2 havonként történjenek. 

 

(9) Lezárt temető, vagy temetőrész betemetett sírjai, sírboltjai felett létesített síremlékek a 

használati idő le nem jártáig – kegyeleti okokból – nem idegeníthetőek el és más sírra, 

sírboltra nem helyezhetők át.  

 

(10) Lezárt temetőből és sírhelytáblából a holttestmaradványokat exhumálás útján lehet 

áthelyezni a használatban lévő temetőbe (sírhelytáblába). 

 

(11) Az exhumálást csak az illetékes tisztifőorvos engedélye és előírásai szerint lehet 

elvégezni, lezárt temetőből történő elszállításhoz az üzemeltető külön engedélye is 

szükséges. 

 

(12) Kiürítés során a temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal 

rendelkezni csak az üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés után szabad.  

 

(13) Az újra betemetés során megtalált csontmaradványokat az eltemettető kívánságának 

megfelelően díjmentesen mélyebbre lehet tenni. 

 

(14) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:  

a) kripta 

b) hagyományos sírhely 

c) földbe helyezett urna 

d) kolumbárium 

 

(15) A sírhelyek mérete: 

a) kripta: 4 x 3,1 m 

b) hagyományos sírhely: 2,9 x 1,8 m 

c) földbe helyezett urna: 1 x 1 m 

d) kolumbárium /szabvány szerint/ 

 

(16) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága 2 

méter. E magassági méreten belül – a Tv. és Vhr. rendelkezéseit figyelembevéve – 

sírjel az üzemeltető részére történő előzetes bejelentés után, külön engedély nélkül 

létesíthető. 



(17) A (16) bekezdésben megadott méretnél magasabb sírjel tervezett létesítését az 

üzemeltető útján az e célra létesített formanyomtatványon az építési hatóság részére be 

kell jelenteni. Az építési hatóság a tervezett sírjel magasságát korlátozhatja. 

 

(18) A (17) bekezdésben szereplő korlátozásról az építési hatóság 15 napon belül értesíti az 

üzemeltetőt. Amennyiben az építési hatóság a megadott határidőn belül nem 

nyilatkozik, azt úgy kell tekintetni, hogy az építési hatóság a tervezett magasság ellen 

kifogást nem emel. 

 

4. § 

 

(1) Az elhunytat - ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglevő temetési hely felett 

rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre 

kell temetni. 

 

(2) Az elhunyt eltemetésére, elhamvasztására, az urna földbetemetésére olyan, a kegyeleti 

igényeknek megfelelő koporsó, illetőleg kellék használható, amely lebomlik, és nem 

veszélyezteti a környezetet. Kivételt képeznek ez alól a fertőző betegségben elhaltak, 

akiket kellő szilárdságú, hézagmentesített kettős koporsóban kell eltemetni. 

 

(3) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, azokat sírbolttá átalakítani nem lehet. 

 

4. A temetési helyek feletti rendelkezési jog 

 

5. § 

 

(1) A 3.§ (14) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama: 

25 év. 

 

(2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, újraváltásáért valamint 

rátemetésért a Mánfán bejelentett lakóhellyel rendelkező lakosoknak az alábbi díjakat 

kell fizetni: 

a) kripta: 20.000,-Ft 

b) hagyományos sírhely: 10.000,-Ft 

c) földbe helyezett urna: 8.000,-Ft 

d) kolumbárium: 20.000,-Ft 

e) rátemetés: 8.000,-Ft. 

 

(3) A nem mánfai lakóhellyel rendelkezők a sírhelyek feletti rendelkezési jog 

megszerzéséért, újraváltásáért, valamint rátemetésért az alábbi díjakat kötelesek 

fizetni: 

a) kripta: 30.000,-Ft 

b) hagyományos sírhely: 15.000,-Ft 

c) földbe helyezett urna: 20.000,-Ft 

d) kolumbárium: 30.000,-Ft 

e) rátemetés: 15.000,-Ft. 

 

 

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 



(5) A temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzésekor a rendelkezésre jogosulttal 

szerződésben kell rögzíteni a sírhely építészeti, kertészeti kialakításának és 

gondozásának követelményeit. 

 

(6) A rendelkezési jog kiterjed a temetkezési helybe helyezhető személyek körének 

meghatározására, síremlékállításra, a sírjel megfelelő állapotáról történő 

gondoskodásra, a temetkezési hely gondozására és az újraváltására. 

 

(7) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – külön tiltó rendelkezés hiányában 

– újabb ciklusra megválthatók. 

 

(8) A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta. Az újraváltásban 

elsőbbséget élvez a temettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerinti 

soron következő közeli hozzátartozója. 

 

(9) Ha a használati idő leteltét követően  

a) a sírboltot     5 éven belül 

b) az egyéb temetkezési helyeket  3 éven belül  

ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény 

nélkül újból felhasználni. 

 

(10) A (8) bekezdésben foglalt ok miatt az urnaférőhelyekből kiexhumált hamvakat – a 

kegyeleti normáknak megfelelően – kifejezetten erre a célra kijelölt gyűjtőhelyen kell 

tárolni. 

 

(11) Ha a használat a (8) bekezdésben foglalt ok, vagy a sírhelytábla, temető kiürítése miatt 

szűnik meg, a temetkezési hely feltárásakor a kiürített sírokból származó 

holttestmaradványokat közös sírhelyben kell elhelyezni, illetve a hamvak az arra 

kijelölt helyen szétszórhatók, amelyről az elhunyt hozzátartozói, az ő rendelkezésük 

hiányában a kegyeleti szokások, valamint a közegészségügyi előírások betartása 

mellett az üzemeltető köteles gondoskodni. 

 

5. A temető infrastrukturális létesítményei 

 

6. § 

 

Az Önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket 

biztosítja: ravatalozó (zárt és nyitott résszel), vezetékes víz, út, világítás. 

 

7. § 

 

(1) A 6. §-ban felsorolt létesítmények közül 

a) sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező 

hulladékot, koszorú-és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen 

díjtalanul lerakhatja; 

b) a temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogatók és a temetőben 

vállalkozási tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják. 

 

(2) A temetőben végzett vállalkozási tevékenység során keletkezett hulladék 

elhelyezéséről és temetőből való elszállításáról vállalkozó köteles gondoskodni. 



 

6. A sírhelyek kertészeti kialakítása, gondozása 

 

8. § 

 

A temetőben a sírok növényzettel való beültetését és gondozását oly módon végezheti a 

gondozásra jogosult, hogy az a sír méretét ne haladja meg. A temető közhasználatú területein 

senki növények telepítését nem végezheti, arra csak az önkormányzat által meghatalmazott 

személy, illetve vállalkozó jogosult.  

 

7. A temető rendje 

 

9. § 

 

(1) A temető területe korlátozott használatú közterület. 

 

(2) A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel 

kell tüntetni a temető nyitva tartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, 

pontos címét valamint ki kell függeszteni a temető részletes térképét. 

 

(3) A temető nyitva tartása: 

a) március 1–től november 15-ig:  7.
30

 – 20.
00

 óráig 

b) november 16-tól február 28-ig: 8.
00

 – 18.
00

 óráig 

 

(4) A nyitva tartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat 

gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete 

mellett tartózkodhat. 

 

(5) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak 

megkezdése előtt – a temető üzemeltetője részére be kell jelenteni. 

 

(6) A temetőben munkájukat végző vállalkozók működésük során az e rendeletben 

foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem 

zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a 

temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak. 

 

10. § 

 

Tilos 

a) a temetőbe kutyát bevinni, a vakvezető kutya kivételével; 

b) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani, 

építési vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani; 

c) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen 

lerakni; 

d) hulladékot, koszorú-és virágmaradványt a temetőben elégetni; 

e) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók 

kegyeleti érzéseit megsérteni. 

 

 

 



11. § 

 

A Budafai, Vágot-pusztai és Mánfai öregtemetőre - mint zárt temetőre - a rendelet szakaszai 

csak megnyitásuk után alkalmazhatók. 

 

 

7/A. Szociális temetés
1
 

 

11/A. § 

 

(1) A szociális temetés eljárásrendjére vonatkozó normatív szabályozás kidolgozása és az 

eljárás lefolytatása a jegyző hatásköre. 

 

(2) A szociális temetés lebonyolításának előkészítése az üzemeltető feladata. 

 

(3) A köztemető fenntartója a szociális temetések lebonyolítására az 1. számú 

mellékletben rögzített szociális parcellát és szociális temetkezési helyet jelöli ki. 

 

(4) Urnás temetésre kizárólag urnaföldbe helyezéssel kerülhet sor. 

 

(5) A rendelet szabályait a szociális temetésre vonatkozó magasabb rendű 

jogszabályokban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

 

 

8. Záró rendelkezések 

 

12. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

13. § 

 

Hatályát veszti Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 6/2001. (IX.17.) számú rendelete. 

 

Mánfa, 2013. május 27. 

 

 

 

Hohn Krisztina  dr. Vaskó Ernő  

polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

  

 

                                                           
1
 Beiktatta: Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 

Hatályos 2014. I. 1-től. 

 



 

1. sz. melléklet az 5/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelethez 
 


