
Pamuk Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2000. (V.29.) rendelete 

a temetőkről és a temetkezésről* 
 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 
 

 

Pamuk Község Önkormányzatának 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) 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)1 A rendelet hatálya Pamuk községben lévő önkormányzat tulajdonában álló, működő 

temetőre terjed ki, ahol az Önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi 

kötelezettségét teljesíti. 

a.) 083 hrsz. Pamuk Önkormányzata 

 

(2) Az (1) bekezdés a.) pontja alatti temető tulajdonosa Pamuk települési Önkormányzat. 

 

(3)2 Pamuk Község Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló (1) bekezdés szerinti 

temető fenntartásáról és üzemeltetéséről saját maga gondoskodik. 

 

(4) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a.) pontjában megjelölt temetőre vonatkozó fenntartási 

és üzemeltetési költségét a saját éves költségvetése útján teljesíti. 

 

 

 

Temető létesítése, lezárása, 

megszüntetése, újbóli használatba vétele 

2. §. 

 

A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a temetőkről és 

a temetkezésről szóló törvény rendelkezései az irányadók. 

a.) A temető bejáratot, a fogadóteret, a ravatalozó környezetét parkszerűen kell 

kialakítani. 

b.) A temető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást és ne 

akadályozza a közlekedést. 

c.) Új temető létesítésénél, vagy meglévő temető bővítésénél az akadálymentes 

közlekedésről gondoskodni kell. 

                                                 
1 A bekezdés szövegét megállapította a 6/2006. (VII.13.) rendelet 1. §-a 2006. július 13-i hatálybalépéssel, 2006. 

július 1-től történő alkalmazással. 
2 A bekezdés szövegét megállapította az 5/2019. (XI.25.) rendelet 1. §-a 2020. január 1-i hatálybalépéssel. 



d.) A temető bekerítésénél, vagy élő-sövénnyel való lehatárolásáról gondoskodni kell. Az 

építmények sírjelek, növényzet állagmegóvásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a 

temetőlátogatók biztonságát ne veszélyeztesse. 

 

 

 

Temetési helyek 

3. §. 

 

(1)3 A sírhelyek kijelöléséről az önkormányzat gondoskodik.  

 

(2)4 A köztemetőben koporsós temetési helyek állnak rendelkezésre, melyek a következők: 

a.) egyes sírhely: szélessége 100 cm, hossza 210 cm, egymástól való távolság 

60 cm, sortávolsága 60-100 cm 

b.) kettes sírhely: szélessége 200 cm, hossza 210 cm, egymástól való távolsága 

60 cm, sortávolsága 60-100 cm 

c.) sírbolt (kettő koporsó elhelyezése esetén): szélessége 300 cm, hossza: 300 

cm 

d.) kettőnél több koporsó elhelyezésére szolgáló sírbolt méretét az 

elhelyezendő koporsók száma határozza meg. 

 

Koporsós temetésnél a sírgödör mélységét a 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet 11.§. (3) 

bekezdésében foglaltak szerint kell kialakítani. 

A temetési helyen elhelyezett sírjel (sírkő, síremlék stb.) magassági mérete legfeljebb 1,5 

méter lehet. 

 

(3) A temetési helyek nyilvántartásra való azonosíthatóságát biztosítani kell.  

 

(4) A síremléket szilárd alapra kell elhelyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél 

nagyobb területet. 

 

(5)5 

 

(6)6 A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama egyes és kettes sírhely esetén 25 év, 

sírbolt esetén 60 év. 

 

(7)7 A temetési helyek feletti rendelkezési jogért, valamint az újraváltásért egyes sírhely 

esetében 5.000.-Ft, kettes sírhely esetén 10.000.-Ft, sírbolt esetén 15.000.-Ft díjat kell fizetni. 

 

(8)8 9A díjat a rendelkezésre jogosult a temetési hely megváltásakor, illetve a (6) bekezdésben 

meghatározott időtartam lejárta után, az újraváltáskor egy összegben köteles az 

önkormányzatnak megfizetni. 

 

                                                 
3 Módosította az 5/2019. (XI.25.) rendelet 4. §-a 2020. január 1-i hatálybalépéssel. 
4 A bekezdés szövegét megállapította a 11/2005. (XI.15.) rendelet 1. §-a 2006. január 1-i hatálybalépéssel. 
5 Hatályon kívül helyezte a 11/2005. (XI.15.) rendelet 6. §-a 2006. január 1-vel. 
6 A bekezdés szövegét megállapította a 6/2008. (XI.17.) rendelet 1. §-a 2009. január 1-i hatálybalépéssel. 
7 A bekezdés szövegét megállapította az 5/2019. (XI.25.) rendelet 2. §-a 2020. január 1-i hatálybalépéssel. 
8 Kiegészítette a 11/2005. (XI.15.) rendelet 4. §-a 2006. január1-i hatálybalépéssel. 
9 Módosította az 5/2019. (XI.25.) rendelet 4. §-a 2020. január 1-i hatálybalépéssel. 



 

 

 

A temető fenntartása és üzemeltetése 

4. §. 

 

(1) Pamuk község Önkormányzata a temető fenntartói jogosítványa keretében a temető 

rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és 

infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartásáról, szükség 

szerinti felújításáról maga gondoskodik.  

 

(2) A tulajdonos köztemetőt fenntartó önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához 

az alábbi építményekkel, közművekkel, egyéb tárgyi és infrastrukturális feltételekkel 

rendelkezik: 

a.) hullaház, 

b.) ravatalozó. 

A köztemető infrastrukturális létesítményeinek igénybevétele díjtalan. 

 

(3) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett 

rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell 

temetni. 

 

(4)10 Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik. 

Ezenkívül minden temetői tevékenységet be kell jelenteni az önkormányzatnál. (pl.: 

padelhelyezés, faültetés stb.). 

 

(5)11 A temetőben munkáját végző vállalkozó (kőfaragó, kertész, temetkezési szolgáltató stb.) 

tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani. Tevékenységük gyakorlása 

során a temető-látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető 

infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak zajkeltéssel a szertartásokat nem 

zavarhatják. 

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozók az önkormányzatnak – az egyes 

sírhelyekre megállapított megváltási díjtételekből számított – 500.-Ft temetőfenntartási 

hozzájárulási díjat kötelesek fizetni.12 

 

(6)13 

 

(7)14 A temető üzemeltetéséhez 20.000.-Ft létesítmény igénybevételi díjat kell fizetni az 

önkormányzat részére. 

 

 

 

 

                                                 
10 Módosította az 5/2019. (XI.25.) rendelet 4. §-a 2020. január 1-i hatálybalépéssel. 
11 A bekezdést kiegészítette a 11/2005. (XI.15.) rendelet 5. §-a 2006. január1-i hatálybalépéssel. 
12 A harmadik mondat szövegét megállapította az 5/2019. (XI.25.) rendelet 3. § (1) bekezdése 2020. január 1-i 

hatálybalépéssel. 
13 Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (XI.25.) rendelet 5. § (2) bekezdése 2020. január 1-vel. 
14 A bekezdés szövegét megállapította az 5/2019. (XI.25.) rendelet 3. § (2) bekezdése 2020. január 1-i 

hatálybalépéssel. 



 

 

Temetők rendje 

5. §. 

 

(1) A temetőben és azok közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, mely a 

kegyeleti érzést és szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja. 

 

(2) A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 

 

(3) A mozgássérültek parkolási engedélyük birtokában, az egészségi állapotuk vagy életkoruk 

miatt mozgásukban korlátozott személyek a temetőben kiépített utakat gépjárművel 

ingyenesen használhatják. 

 

(4) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat. 

 

(5) Kutyát – a vakvezető kutya kivételével – a temetőbe bevinni tilos. 

 

(6)15 Építő anyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy 

bontási anyagot elszállítani csak az önkormányzat hozzájárulásával szabad. Az építési 

hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül el kell szállítani.  

 

(7) Temetőben gyertyát gyújtani, illetve égő gyertyát a sírokon elhelyezni csak oly módon 

lehet, hogy az tüzet ne okozzon. 

 

(8) Tilos a sírokat, síremlékeket és sírboltokat az azokon lévő tárgyakat, a temetőben lévő 

épületeket, hirdetményeket és egyéb tárgyakat, az utakat, a temető fáit, bokrait, növényzetét 

megrongálni, beszennyezni, a sírokat vagy a díszítésre szolgáló tárgyakat, növényeket 

illetéktelenül eltávolítani. 

 

(9)16 A temető területén csak a sírok és sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorúkat, 

sírlámpákat, dísznövényt, virágcserepet, vázát stb.) szabad elhelyezni. Támfal, lépcső és 

kerítés elhelyezéséhez az önkormányzat engedélye szükséges. 

 

(10)17 A temetőben elhelyezett tárgyakért az önkormányzat nem tartozik felelősséggel. 

 

(11)18 A temetőben gazt, hulladékot és egyéb szemetet – a kijelölt lerakodó hely kivételével – 

lerakni, eldobni tilos. A temetőben keletkezett hulladék összegyűjtésére szolgáló helyet az 

önkormányzat jelöli ki. A szemétlerakó helyet a temető szélén olyan helyen kell kijelölni, 

hogy az a temető képét ne rontsa. A szemét összegyűjtésére szolgáló helyet táblával kell 

megjelölni.  

 

(12) A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos. 

 

 

 

                                                 
15 Módosította az 5/2019. (XI.25.) rendelet 4. §-a 2020. január 1-i hatálybalépéssel. 
16 Módosította az 5/2019. (XI.25.) rendelet 4. §-a 2020. január 1-i hatálybalépéssel. 
17 Módosította az 5/2019. (XI.25.) rendelet 4. §-a 2020. január 1-i hatálybalépéssel. 
18 Módosította az 5/2019. (XI.25.) rendelet 4. §-a 2020. január 1-i hatálybalépéssel. 



 

 

Záró rendelkezések 

6. §. 

 

(1)19 20 Ezen rendelet 2000. július 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben 

szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

 

(2)21 E rendelet az Európai Parlament és a Tanács a belső piaci szolgáltatásokról szóló 

2006/123/EK (2006. december 12.) irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja. 

 

 

 

Pamuk, 2000. év május hó 29. nap. 

 

 

 

 

 Móhr Mihály sk. Csima János sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

Záradék: 

 

 

Ezen rendelet 2000. év május hó 30. napján kihirdetésre került. 

Pamuk, 2000. év május hó 30 nap. 

 

 Csima János sk. 

 Jegyző 

                                                 
19 A 6. § rendelkezését (1) bekezdésre változtatta a 10/2009.(IX.23.) rendelet 1. §-a 2009. október 1-i 

hatálybalépéssel 
20 A bekezdés első mondatát hatályon kívül helyezte az 5/2019. (XI.25.) rendelet 5. § (2) bekezdése 2020. január 

1-vel. 
21 A 6. §-t (2) bekezdéssel kiegészítette a 10/2009.(IX.23.) rendelet 1. §-a 2009. október 1-i hatálybalépéssel 



1. számú függelék22 

 

 

 

I N D O K O L Á S  
 

 

 
Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 

5/2000.(V.29.) rendeletének – az Irányelv 15. cikk (2) bekezdés g) pontjával ellentétes – 3. § 

(7) és 4. § (5)-(7) bekezdéseihez, a rendelet 1. számú függelékeként, a következő indokolást 

fűzi: 

 

A szolgáltatás nyújtására vonatkozó korlátozó rendelkezés fenntartását fogyasztóvédelmi 

szempontból a szolgáltatást igénybe vevők védelme támasztja alá. 

A temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt 

költségek teljesítése más kevésbé korlátozó intézkedéssel nem érhető el, továbbá központi, 

ágazati jogszabály – 1999. évi LXIII. törvény 40. § (2) bekezdésének – felhatalmazása alapján 

történik. 

A korlátozó intézkedés diszkriminatív, hátrányos megkülönböztetést az érintett 

szolgáltatókkal szemben nem alkalmaz. 

 

 

                                                 
22 Az 1. számú függelék a 61/2009.(IX.22.) számú Képviselő-testületi. határozattal került elfogadásra 2009. 

október 1-i hatálybalépéssel 


