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Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

12/2008. (V.27.), a 16/2009. (VIII.25.) és a 11/2012. (V.30.)  

önkormányzati rendeletekkel módosított  

13/2000. (IX.01.) önkormányzati rendelete 

 

a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről 

 

 

 

Rezi község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban Önkormányzat) a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

(továbbiakban Tv.) 40. §. (1) bekezdésében és 41. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazással 

figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Vhr.) szabályaira az alábbi rendeletet alkotja. 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga 

mindenkit megillet az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, 

valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-nemzetiségi hovatartozására, a halál okára 

vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül. 

 

(2) A rendelet hatálya kiterjed a község területén lévő köztemetőre. 

 

(3) A temető fenntartásáról Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) gondoskodik a Rezi Község Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: 

Hivatal) útján. 

 

(4) A községben új temetőt létesíteni, a meglévőt bővíteni, részben vagy egészben lezárni, 

megszüntetni, a helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben (továbbiakban: építési 

szabályzat) – építési szabályzat hiányában az Országos településrendezési és építési 

követleményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendeletben – meghatározott Tv. és 

Vhr. szabályai és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (továbbiakban: 

ÁNTSZ) nyilatkozata szerint lehet. 

 

Értelmező rendelkezések 

 

2. § 

 

Exhumálás: holttest, illetve holttestmaradványok kihantolása hatósági engedély alapján az 

arra jogosult hozzátartozó kérelmére, vagy ügyészség, bíróság rendelkezése alapján. 

Sírnyitás: betemetett sírhely feltárása hatósági engedély alapján exhumálás vagy újabb 

betemetés (hamvak elhelyezése) céljából. 

Hamvasztás: az elhunyt holttestének az arra kijelölt intézetben történő elégetése. 

Sírhely: temetkezési tevékenység céljára szolgáló földrészlet. 
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Sírjel: az adott sírban, sírboltban eltemetett személy emlékét megörökítő alkotás (sírkereszt, 

fejfa, sírkő, obeliszk, szobor stb.) illetve az urnafalon elhelyezett sírtábla. 

Sírbolt (kripta): általában több elhunyt személy holttestének elhelyezésére szolgáló, kellően 

kiépített és lefedett sírhely, amelyre külön engedéllyel boltozat (építmény) építhető. 

 

Temetési helyek, sírjelek 

 

3. § 

 

(1) A temetőt sírhelytáblákra (felnőttsírhely, gyermeksírhely, urnasírhely) a sírhelytáblákat 

pedig sorokra kell osztani. Továbbá külön temetőrészt kell kijelölni a hamvak 

szétszórására és bemosására, amelyet parkszerűen kell kialakítani. 

 

(2) A sírhelytáblák olyan külön temetőrészeket jelentenek, amelyeknek a nyugvási idő 

elteltével, szabályszerű eljárás mellett ki lehet üríteni és temetés céljából újbóli 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 temetésére. A 10 éven aluli 

gyermekek rátemetés esetén felnőtt sírtáblába is temethetők. 

 

(4) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra és a sorokon belül sorszámozott sírhelyekre kell 

felosztani. Az elhatárolt sírhelytáblákról külön-külön táblakönyvet kell felfektetni. 

 

(5) A sírbolthelyeket külön kell megjelölni, és azokról sírhelykönyvet kell felfektetni. A 

sírhelyek beosztását, számozását, megjelölését a Hivatal állapítja meg és hajtja végre. 

 

(6) A sírhelyeket a betemetés alatt álló sírhelytáblákban folytatólagos sorrendben kell 

felhasználni. Az elhaltakat a bejelentés időpontja szerint a sorrendben következő 

sírhelyekre (urnasír-helyekre) kell temetni. Ez nem vonatkozik a családi (kettős) sírhelyre 

(sírboltra) és a mélyített sírba történő temetésekre. A bejelentés időpontja szerinti 

sorrendtől akkor lehet eltérni, ha erre az elhunyt végintézkedése okot ad, valamint akkor, 

ha az eltemettető mozgáskorlátozott és az eltéréssel számára kedvezőbb sírhely 

megközelítési lehetőséget lehet biztosítani. 

 

(7) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba 

csak rátemetéssel, családi sírba vagy sírboltba lehet temetni. 

 

(8) Az elhamvasztott halottak hamvait tartalmazó urnákat a temetőn belül 

- urnasírhelyben, 

- sírhelyben rátemetéssel, 

- urnafalban, 

- síremlékben, 

- sírboltban 

lehet elhelyezni. 

 

(9) Az elhunyt hamvai kizárólag a temetőben erre a célra kijelölt helyen a kegyeleti igények 

betartásával szórhatók szét (a műszaki feltételek teljesítése esetén). 
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(10) A hamvasztásos temetésről gondoskodó személy részére a hamvakat tartalmazó urnát 

kívánságára – az étvétel egyidejű igazolásával – ki kell adni és ennek megtörténtét a 

nyilvántartásba fel kell jegyezni. A kiadott urnát a hozzátartozó a kegyeleti igények és 

feltételek betartásával köteles eltemetni vagy elhelyezni. 

 

(11) A lezárt temetői táblákból a holttestmaradványokat exhumálás után lehet áthelyezni a 

használatban lévő temetői táblába. 

 

(12) Új sírhelyek kijelölése minden esetben az Önkormányzat által kijelölt személy (hivatali 

dolgozó) bevonásával kell, hogy történjen. 

 

(13) Az Önkormányzat a Rendelet 4. számú mellékletében felsorolt sírokat sajátjának tekinti. 

A sírokról és azok környékének rendben tartásáról az Óvoda, Iskola, Önkormányzat, 

illetve Egyházközség együttesen gondoskodik. 

 

4. § 

 

A temetőben a sírhelyeket az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint kell kialakítani. 

 

5. § 

 

(1) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága 170 cm. 

E magassági méreten belül – a Tv. és Vhr. rendelkezéseit figyelembe véve – sírjel az 

üzemeltető részére történő előzetes bejelentés és vázrajz bemutatása után, külön engedély 

nélkül létesíthető. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megadott méretnél magasabb sírjel tervezett létesítését az üzemeltető 

útján az e célra létesített formanyomtatványon az építési hatóság fele be kell jelenteni. Az 

építési hatóság a tervezett sírjel magasságát korlátozhatja, ha az a temető egységes 

rendjének nem felel meg, vizuális hatásával, esztétikai megjelenésével rontja a temető 

vagy sírhelytábla megjelenését. 

 

(3) A (2) 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 tekinteni, hogy tervezett magasság ellen kifogást nem emel. 

 

(4)
1
 A környező terepszinthez viszonyított 40 cm-nél magasabb szilárd sírkeret, fedlap,  

kerítés tervezett létesítését az üzemeltető felé a vázrajz egyidejű bemutatásával, be kell 

jelenteni. Az építésügyi hatóság a sírkeret illetve a kerítés magasságát korlátozhatja, ha az 

vizuális hatásával, esztétikai megjelenésével rontja a temető egységes megjelenését. A 

korlátozásról az építésügyi hatóság 15 napon belül értesíti az üzemeltetőt. Ha az 

építésügyi hatóság határidőn belül nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, hogy a  

tervezett építmény ellen nem emel kifogást. Sírhely köré szilárd burkolatú járda nem 

építhető. 

 

(5) Meglévő sírjelet kicserélni csak a kegyelet tiszteletben tartásával, a Hivatal 

hozzájárulásával, valamint az 5. § (1) és (2) bekezdése szerint lehet. 

 

                                                 
1
 Módosította a 12/2008. (V.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2008. június 6-tól. 
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A temetési helyek feletti rendelkezési jog 

 

6. § 

 

(1) Az egyes temetési helyeket az elhunyt hozzátartozóinak, illetve az eltemetést 

végeztetőknek meg kell váltani (első megváltás) és ezzel a temetési hely felett rendelkezési 

jogosultságot szereznek. 

 

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja. 

 

(3) Az egyszeri megváltás időtartama: 

- sírbolt esetén   60 év, 

- egyes sírhely esetén  25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától 

számított    25 év, 

- kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év, 

- urnafülke, urnasírhely esetén 10 év, 

- urnasírbolt esetén   30 év. 

 

(4) A további használat azonos időtartammal ismételten megváltható. 

 

(5) A temetési rendeltetésre használt helyet csak elhunyt vagy a rendelkezésre jogosult saját 

részére lehet megváltani, kivéve a családi (kettős) sírhelyet és a sírbolt építésére szolgáló 

sírhelyet. 

 

(6) A temetésre használt helyek magánszemélyek között adás-vétel tárgyát nem képezhetik. 

Amennyiben a nyilvántartókönyvben feltüntetett birtokos elhunyt, ennek örökösei 

(jogutódjai) jogosultak a sírhely birtoklására. 

 

(7) A Hivatal a megváltott, de fel nem használt temetési helyet a rendelkezésre jogosult 

kérelmére köteles visszaváltani és a befizetett összeg időarányos részét visszatéríteni. A 

visszatérítendő díj összegét a megváltáskor hatályban lévő díjtételek alapul vételével kell 

megállapítani. 

 

(8) A (3) bekezdésben meghatározott időtartam elteltével a temető üzemeltetője a temetőhely 

birtokosát, hozzátartozóját, jogutódját köteles értesíteni, hogy a sírhely használati ideje 

lejárt, a sírhely újra megváltható. 

 

A temető infrastrukturális létesítményei 

 

7. § 

 

Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőkben az alábbi infrastrukturális feltételeket 

biztosítja: 

 

a) gépjárművel járható sírhelytáblákat összefogó úthálózat; 

b) gépjárműparkoló; 

c) temetőkerítés (részben élő sövény, részben áttört (drótháló) kerítés. 
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d)
2
 hulladékgyűjtő konténerek elhelyezése és szükség szerinti ürítése az önkormányzattal   

közszolgáltatási szerződést kötött szolgáltatóval; 

e)   közkifolyón történő vízvétel; 

f)   ravatalozó épület és halott-hűtőberendezés. 

 

8. § 

 

(1) A 7. §-ban felsorolt létesítmények közül 

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

koszorú és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyre díjtalanul lerakhatja; 

b) a mozgássérültek parkolási engedélyük birtokában, az egészségi állapotuk vagy 

életkoruk miatt mozgásukban korlátozott személyek pedig a temető üzemeltetőjének 

írásos engedélye alapján a temetőben kiépített utakat ingyenesen használhatják. 

 

(2) Díjat kell fizetni 

a) a temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő vízhasználatért, 

b) az (1) bekezdés b) pont szerinti esetet kivéve a temetőben kiépített úthálózat 

gépjárművel történő használatáért, ide nem értve az elhunyt szállítását; 

c) a temetőben végzett vállalkozási tevékenység során keletkezett hulladék 

elhelyezéséért, amennyiben annak elszállításáról nem a vállalkozó gondoskodik; 

d) a temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő villamos áram 

vételezésért, 

(3) A (2) bekezdésben említett díjat mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

A temető megtelt részeinek lezárása 

 

9. § 

 

Amikor egy sírhelytábla megtelik, a Hivatal előterjesztést tesz a képviselő-testülethez annak 

lezárására. A képviselő-testület a lezárás tényét hirdetményben közzéteszi. A hirdetményt a 

temetőkapun és a ravatalozón ki kell függeszteni. 

 

Kötelező nyilvántartások vezetése 

 

10. § 

 

(1) Halottat felravatalozni, eltemetni vagy elhamvasztani csak halottvizsgálati igazolvány 

alapján és anyakönyvezés után szabad. 

 

(2) A temetési okmányokat a Hivatal köteles nyilvántartásba venni és a temető fennállásáig 

megőrizni, a levéltári megőrzésről gondoskodni. 

 

(3) A Hivatal a temetőről nyilvántartókönyvet, temetőtérképet és sírboltkönyvet köteles 

vezetni. 

 

(4) A nyilvántartókönyvbe minden temetést (urnaelhelyezést) időrendi sorrendben a 

következő adatokkal kell bejegyezni: 

- folyószám, 

                                                 
2
 Módosította a 16/2009. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2009. szeptember 1-től. 
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- a temetés, az urnaelhelyezés, a hamvak szétszórásának vagy az urna kiadásának napja, 

- az elhalt neve, leánykori neve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének 

címe, foglalkozása, 

- az elhalálozás helye és ideje, 

- a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, 

- az eltemettető neve, lakcíme és a síremlékre vonatkozó bejegyzések. 

A nyilvántartókönyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak 

nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. 

 

(5) Külön jegyzéket kell vezetni a temetőben eltemetett halva született gyermekekről. A 

jegyzékben fel kell tüntetni a halva született anyjának nevét, az elhantolás 

(urnaelhelyezés) időpontját és a föléje tűzött jelfa sorszámát. 

 

(6) A sírboltkönyv a sírboltokban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál. A sírboltkönyvet 

a (4) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni a sírbolt számának 

feltüntetésével. A sírboltkönyvbe be kell vezetni a sírbolt létesítőjének a sírboltra 

vonatkozó rendelkezéseit is. 

 

(7) A holttestmaradványok közös sírba történő elhelyezése esetén a (4)-(6) bekezdésben 

foglaltak szerint vezetett nyilvántartókönyv rovatába a közös sírba történő elhelyezés 

időpontját és a közös sírnak a megjelölését be kell jegyezni. 

 

(8) A nyilvántartási adatokról a tájékoztatást – a halott nevének, a temetés időpontjának és a 

temetkezés helyének kivételével - csak az igazolt jogosult részére lehet adni. 

 

Temetkezési szolgáltatások 

 

11. § 

 

(1) A temető fenntartása, üzemeltetése a képviselő-testület feladata, amelyet a Hivatalon 

keresztül lát el. 

 

(2) Temetkezési szolgáltatások: temetések és exhumálások lebonyolítása, hamvasztások 

intézése, temetkezési cikkek és kellékek árusítása, helyi és helyközi halottszállítás, 

sírgondozás, sírgondozó eszközök kölcsönzése. 

 

(3) A temetkezési szolgáltatásokat az arra külön jogszabályban előírt engedéllyel rendelkező 

cégek, vállalkozók (a továbbiakban: szolgáltató) jogosultak végezni. 

 

(4) A szolgáltató, illetve a temettető a temető üzemeltetőjének köteles megfizetni a temetőt 

üzemeltető Hivataltól igénybevett szolgáltatások díjait (sírhelymegváltás ára stb.), 

amelyek díjtételeit a Hivatal köteles kifüggeszteni és közzétenni a képviselő-testület 

jóváhagyása után. A befolyó díjakat a Hivatal szedi be és azt elkülönítve tartozik kezelni. 

A befizetett díjakat a temető fenntartására, üzemeltetésére kell fordítani. 

 

(5) A szolgáltató, illetve a temettető a temetkezés megkezdése előtt köteles a Hivatalnak a 

nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatokat szolgáltatni és az engedélyeket bemutatni a 

10. §-ban előírtak szerint. Csak a feltételek teljesítése esetén jogosult a temetkezést 

elvégezni a rendeletben rögzített egyéb feltételek betartása mellett. 
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(6) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytak életében tett nyilatkozata – annak 

hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó személy rendelkezése – az irányadó. 

 

(7) A rendelkezési jogosultságot a Hivatal csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal kapcsolatban 

kifogást jelentettek be. 

 

(8) Az üzemeltetőtől igényelt szolgáltatás díját a szolgáltató, illetve a temettető előre köteles 

megfizetni a Hivatalnak. 

 

(9) Ravatalozni csak a temetőben, az arra kijelölt helyen (ravatalozó) szabad. A Hivatal 

köteles a ravatalozók megfelelő állapotának fenntartásáról gondoskodni. A ravatalozót a 

temetés előtt legalább egy órával ki kell nyitni. 

 

(10) A temetés időpontját a Hivatal állapítja meg az eltemettető kívánságának 

figyelembevételével. 

 

(11) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára – a búcsúztatás (szertartás) 

megkezdéséig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitvatartani az oszlásnak indult vagy 

roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját. 

 

(12) A fertőző betegségben elhaltak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell 

felravatalozni, azt felnyitni nem szabad. 

 

(13) A halott szállítását, ravatalozását, az eltemetést a legnagyobb körültekintéssel, kímélettel, 

a kegyeleti szokások betartásával kell végezni. 

 

Sírhelyekre történő temetés 

 

12. § 

 

(1) A temető beosztott tábláiban sorszámozott sírhelyek belső méreteit az 1. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

(2)  A felnőtt sírhelyre – külön engedély alapján és sírhelyhasználati díj befizetése esetén - 

- még egy gyermekkoporsó, vagy 

- a sír mélyítése mellett még egy felnőtt- és egy gyermekkoporsó temethető. 

A mélyítést úgy kell elvégezni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm 

mélységbe kerüljön. 

 

(3) A családi (kettős) sírhely kettő felnőtt koporsó egymás melletti elhelyezésére szolgál.      

      Kettős sírhely egy-egy részébe ugyanolyan feltételekkel történhet rátemetés, mint az egyes     

      felnőttsírba. 

 

(4) Felnőtt sírhelybe hat, gyermeksírhelybe kettő urna is elhelyezhető sírhelyhasználati díj 

befizetése ellenében. 

 

(5) Fertőző betegségben elhaltak sírjára rátemetni és azt – az ÁNTSZ engedélye alapján – 

exhumálni csak az eltemetéstől számított 1 éven túl lehet. 
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(6) A rátemetésre vonatkozó engedélyt – a felnyitási rendelkezések betartása mellett – a 

Hivatal adja ki. 

 

(7) Sírhelyet kifalazni, kibetonozni nem lehet, de az üzemeltető hozzájárulásával természetes 

– a talajban lebomló – anyaggal burkolni lehet. 

 

(8) A sírhelyeken sírdomb felhantolása nem kötelező. 

 

Sírboltba történő temetés 

 

13. § 

 

(1)
3
 A temető területén sírboltot építeni csak az erre kijelölt helyen az építésügyi hatósághoz 

történő előzetes bejelentés alapján lehet. 

 

(2) A sírboltok előírt belső méreteit az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

(3) A sírbolt felett a rendelkezőnek tekinthető, aki a megállapított sírbolt-helydíjat megfizette 

és a rendelkezői minőségét a sírboltkönyvbe bejegyeztette. 

 

(4) A sírbolt és a síremlék fenntartásáról annak jogosult rendelkezője, örököse, jogutódja 

köteles gondoskodni. Ha a sírbolt összeomlásától kell tartani, a Hivatal felszólíthatja a 

fenntartásra kötelezhető személyek valamelyikét, hogy gondoskodjon a sírbolt 

helyreállításáról. A felhívás eredménytelensége esetén a Hivatal elrendelheti a sírbolt 

megszüntetését, illetőleg a sírboltba a további temetkezést megtilthatja. 

 

(5) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a sírbolt létesítőjének a sírboltkönyvbe 

bejegyzett rendelkezései az irányadók. Ha a sírbolt létesítője másképp nem intézkedett, a 

sírboltba annak házastársát, élettársát, egyes ági (fel- és lemenő) rokonait, továbbá ezen 

rokonok házastársait, élettársait lehet temetni. 

 

(6) Közös üregű sírboltba a halottat csak fémkoporsóban szabad elhelyezni. 

 

Hamvak elhelyezése 

 

14. § 

 

(1) Az elhamvasztott halottak hamvai elhelyezésére a 3. §. (7)-(10) bekezdésében 

meghatározottak az irányadók. 

 

(2) Urnafalat, a hamvak szétszórására alkalmas területet a temetőben kell kiépíteni, illetve 

kijelölni. 

 

(3) Urna földbe temetése esetén a sírhely belső méretét az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

(4) Kolumbáriumfalat az üzemeltető Hivatal építtet. A kolumbáriumfalra kiviteli terv 

készítendő. 

 

                                                 
3
 Módosította a 12/2008. (V.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2008. június 6-tól. 
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A temetők rendje 

 

15. § 

 

(1) Temetkezési tennivalókat (halottak ravatalozását, temetését, a helyi szállítást, kiföldelést 

stb.) a szolgáltató esztétikus környezetben, megfelelő eszközökkel, ruházattal és a 

kegyeleti követelmények érvényre juttatásával köteles elvégezni. 

 

(2) A temetőben végzendő munkát – kivéve a sírgondozást és a sírok beültetését – be kell 

jelenteni a Hivatalnak és a munkához területfoglalási engedélyt kell kérni. Sírok és 

sírboltok felnyitásához az ÁNTSZ engedélye szükséges. 

 

(3) A Hivatal hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe történő beszállításához, 

építési vagy bontási munkák megkezdéséhez, síremlék vagy bontási anyag elszállításához. 

 

(4) A temető tisztántartásáról a Hivatal gondoskodik. 

 

(5) A temető területén lévő sírhelyek gondozását, újrahantolását, beültetését a sírhely felett 

rendelkezni jogosult saját maga vagy megbízottja útján végzi. A temető területén csak a 

sírhelyek, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, sírlámpák, virágok 

stb.) helyezhetők el. Más tárgyakat (ülőpad stb.) elhelyezni, bokrot, fát ültetni csak a 

Hivatal előzetes engedélyével szabad. 

 

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

tüntetni a temető nyitvatartási rendjét, a tulajdonos és üzemeltető megnevezését, pontos 

címét, valamint a temető részletes térképét ki kell függeszteni. A temető nyitvatartási 

idejét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

(7) A temetőbe gépkocsin, lovas kocsin, motorkerékpáron, kerékpáron közlekedni – a 

halottszállítást kivéve – tilos. 

 

(8) Kutyákat és egyéb állatokat a temető területére bevinni tilos, kivéve ez alól a vakvezető 

kutya. 

 

(9) A temetőben tilos olyan magatartást tanúsítani, amely a kegyeleti érzést sérti, vagy a 

látogatókat megbotránkoztatja. 

 

(10) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni. 

 

(11) Tilos a temetőben szemetelni. Az elhervadt virágokat és koszorúkat, a kiszáradt 

növényeket, az elhasznált csomagoló anyagot és minden más temetőben keletkezett 

hulladékot kizárólag ezek gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtőbe szabad tenni. 

 

(12) A temetőben elhelyezett tárgyak, sírok, síremlékek megrongálásáért, esetleges 

eltulajdonításukért a Hivatal felelősséggel nem tartozik. A temetőből kegyeleti tárgyakat 

javítás, illetve helyreállítás végett vagy más célból a hivatal engedélyével szabad csak 

kivinni. 
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Szabálysértések 

 

16. §
4
 

 

 

Záró rendelkezések 

 

17. § 

 

(1) A rendelet 2000. szeptember 01-én lép hatályba, kivéve a rendelet 2. számú melléklet I. 

pontját, amely 2001. január 01-én lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg az 

önkormányzat a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 1/1997.(V.01.) 

számú rendelete valamint az azt módosító 9/1999.(IX.25.) számú rendelet hatályát veszti. 

 

 

Jogharmonizációs záradék 

 

18.  §
5
 

 

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

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

Rezi, 2012. május 21. 

 

 

       Cserép Gábor sk.     Takács Ádám sk. 

 polgármester              jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve:    

Rezi, 2012. május 30. 

   

 

  Takács Ádám sk. 

                               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2012. május 31-

től. 
5
 Kiegészítette a 16/2009. (VIII.25.) rendelet 3. §-a. Hatályos: 2009. szeptember 1-től. 



 12 

1. számú melléklet 

 

 

 

13/2000. (IX.01.) számú önkormányzati rendelethez 

 

 

Sírhelyek, sírboltok belső méretei 
 

 

 

      hossza (cm) szélessége (cm)      mélysége (cm) 

 

 

Felnőtt sírhelyek 

 

egyszemélyes         210   90       200 

családi (kettős) sírhelye       210            190       200 

rátemetés         210   90       210 

 

A sírok egymástól való távolsága 60 cm. 

 

 

Gyermeksírhely 

 

egyszemélyes         130   60       200 

 

A sírok egymástól való távolsága 30 cm 

 

 

Urnasírhely           80   50       100 

 

 

Sírboltok 

 

kettős koporsóra         230            150       200 

négy koporsóra         230            300       200 

 

További két koporsónként a szélesség 150 cm-rel nő. 
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2. számú melléklet 

 

 

13/2000. (IX.01.) számú önkormányzati rendelethez 

 

 

A Rezi Köztemető igénybevétele során fizetendő díjak  
 

 

I. Temetési helyek megváltási, újraváltási díja. 
 

1.  Felnőtt sírhelyek 

a) egyszemélyes      2.000,- Ft. 

b) családi (kettő)      4.000,- Ft. 

c) rátemetés esetén 

  egy koporsó rátemetés   2.000,- Ft. 

  két koporsó rátemetés    4.000,- Ft. 

 

 2. Gyermek sírhely      1.000,- Ft. 

 

3.  Urnás temetés esetén 

a) urnasírhely       1.000,- Ft. 

b) urnasírbolt     25.000,- Ft. 

c) urnafülke       5.000,- Ft. 

 

4. Sírboltok 

a) kettős koporsóra    50.000,- Ft. 

b) négy koporsóra              100.000,- Ft. 

c) négynél több koporsóra            200.000,- Ft. 

 

Az újravásárlási díj mindenkor megegyezik az újraváltás időpontjában érvényes megváltási 

díjjal. 

 

 

 

II. Köztemető igénybevételi díja. 
 

 

1. Temető-fenntartási hozzájárulás díj (temetőben vállalkozásszerűen végzett munkák után 

fizetendő díj), a R. 8. §. (2) a) és b) és d) pontja után: naponta 3.000,- Ft. 

 

2. R. 8. §. (2) d) pont:                 köbméterenként 2.000,- Ft. 
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3. számú melléklet 

 

 

 

 

13/2000. (IX.01.) számú önkormányzati rendelethez 

 

 

A Rezi Köztemető nyitvatartási ideje 
 

 

 

 

Vállalkozók számára: 
 

 

  Hétfőtől  - Péntekig   8.00 - 16.00-ig 

 

  Szombat - Vasárnap  vállalkozók számára zárva. (Kivéve,          

                                                                                   előzetes bejelentés és egyeztetés esetén.) 

 

 

Lakosság részére:  állandó jelleggel 
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4. számú melléklet 

 

 

 

13/2000. (IX.01.) számú önkormányzati rendelethez 

 

 

Gondozott sírhelyek 

 
 

 

 

1. IV. parcella 89. sírhely  Bárdió Antal 

      Rezi községnek 44 éven át volt jegyzője, és neje 

      Takács Anna 

 

 

2. IV. parcella 88. sírhely  Bárdió Lajos (895-1935.) és neje 

      Jászai Mária (tanítónő)   (1900-1968) 

      Jászai Anna                     (1903-1987) 

 

 

3. IV. parcella 72. sírhely  Felsőeöri Paál Elekné szül.: Namieszky Erzsébet 

      Paál Elek tanító élt 94 évet 

 

 

4. IV. parcella 73. sírhely  Endrődy József lelkipásztor 

      elhunyt 1871-ben 

 

 

5.  IV. parcella 71. sírhely  Jeruska János lelkipásztor 

      elhunyt 1856-ban 

 

 

6. IV. parcella 64. sírhely  Havassy József esperes plébános 

      Rezi Községnek 47 éven át volt lelkipásztora, 

      élt (1849-1929) 

 

 

 

 


