KOPPÁNYSZÁNTÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
7/2000. (2001.I.11.) számú rendelete
a temetőről és a temetkezésekről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Koppányszántó községi Önkormányzat Képviselőtestülete az elhunytak emlékének ápolására,
megőrzésére – a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41.§. /3/
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a temetkezés kegyeleti és közegészségügyi
szabályairól, a temető használatának és igénybevételének szabályairól a következő rendeletet
alkotja:
I. fejezet: Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Koppányszántó községben a Római Katolikus Egyházközség
tulajdonában álló temetőre (a koppányszántói 336-os számú tulajdoni lapon felvett, 265-ös
számú, 23012 m2 térmértékű ingatlanra) és a temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységre.
/1/ E rendelet határozza meg a
a./ temető fenntartásának;
b./ temető üzemeltetésének;
c./ temetések szabályait.
Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a./ temető a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. tv.
(továbbiakban: Ttv.) 3.§. „a” pont,
b./ köztemető a Ttv. 3.§. „b” pont,
c./ temetkezési emlékhely a Ttv. 3.§. „c” pont,
d./ temetési hely a Ttv. 3.§. „d” pont,
e./ hősi temető, hősi temetési hely a Ttv. 3.§. „f” pont,
f./ kegyeleti emlékhely a Ttv. 3.§. „g” pont,
g./ kegyeleti közszolgáltatás a Ttv. 3.§. „h” pont,
h./ a temető fenntartása: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges
építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastruktúrális létesítmények,
valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása,
valamint gondozása.
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2/A §1
II. fejezet: A temető fenntartása
3. §
/1/ A temető fenntartója – Koppányszántó községben 1997. december 28-án kelt és a Pécsi
Egyházmegyei Hatóságot képviselő Mayer Mihály megyéspüspök által záradékkal
jóváhagyott használatba adási szerződés szerint – Koppányszántó Község
Önkormányzata, amely a feladat ellátásáról és a temető üzemeltetéséről
a./ saját maga, vagy
b./ gazdálkodó szervezettel kötött kegyeleti szolgáltatási szerződés útján, vagy
c./ társulás útján
gondoskodik.
/2/ A temető használatának rendjét a Temető Szabályzat határozza meg. ( A Ttv. 41.§. /1/
bekezdés „g” pontja alapján a Kormány kapott felhatalmazást arra, hogy határozza meg a
Temető Szabályzat kötelező tartalmi elemeit, ezért ezen rendelet a Temető Szabályzatra
vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmazza.)
/3/ A temető fenntartója – a temető kegyeleti méltósága megőrzése érdekében – gondoskodik
a temető tárgyi és infrastruktúrális létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint a
sírhelytábláinak a megépítéséről, illetőleg kialakításáról, karbantartásáról.
III. fejezet: A temetési szolgáltatások, a temető felügyelete
4. §
/1/ A temetőben a temetkezési szolgáltatások biztosításáról a temető üzemeltetője
gondoskodik. Az üzemeltető az egyes temetkezési szolgáltatások ellátásával más
gazdálkodó szervezetet, egyéni vállalkozót is megbízhat.
/2/ Az üzemeltető a szerződésben vállalt kötelezettségeit akkor is köteles ellátni, ha az
eltemettető más vállalkozó, vagy gazdasági szervezet szolgáltatásait is igénybe veszi.
5. §
/1/ A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását Koppányszántó
Község Jegyzője ellenőrzi.
/2/ Az ellenőrzési – jegyzői – jogkörben:
a./ Felhív a jogszabályokban és a Temető Szabályzatban foglalt rendelkezések
betartására;
b./ Szabálysértési eljárást folytathat le;
c./ A 3.§. „b” pontban foglaltak esetében ellenőrzi a szerződésben foglaltak maradéktalan
teljesítését;
d./ A köztemetőben vezetett nyilvántartásokba betekinthet, vizsgálhatja a temetőben
szolgáltatást végzők jogosultságát.
/3/ A jegyző – a vonatkozó építési szabályok rendelkezései szerint – engedélyezi sírboltok,
urnafülkék, urnasírboltok létesítését, vagy ha erre nincs hatásköre, a kérelmeket a
hatáskörrel rendelkező jegyzőhöz továbbítja.
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IV. fejezet: A temetés módja és az eltemettetésre kötelezettek
6. §
/1/ A temetés módja lehet világi és egyházi. A világi temetés szertartás rendjét az
eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének,
vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.
/2/ A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtti tiszteletadás joga
mindenkit megillet az elhunyt személyére vallási illetőleg lelkiismereti meggyőződésére,
faji csoporthoz tartozásra, nemzeti, nemzetiségi hovatartozásra, a halál okára vagy
bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül.
/3/ A végső nyughely megválasztásában és a temetés lebonyolításában, az abban
közreműködők és az eltemettetők az elhunyt életében tett rendelkezésére figyelemmel
kötelesek együttműködni.
/4/ Az eltemettetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az
irányadó, amennyiben ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet.
/5/ Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemettetés módját és helyét az
határozza meg, aki temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne, de a temetésről más
szerv vagy személy úgy gondoskodik, mintha az elhunyt saját halottja volna.
/6/ Ha a temetésről több személy gondoskodik, s közöttük az eltemettetés módja tekintetében
nincs megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet.
/7/ Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik vagy kötelezettségét
nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat –
a jogszabályokban meghatározott határidőn belül – gondoskodik.
7. §
/1/ A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A
sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki.
/2/ A sírhelytáblák és a sorok kialakításáról, használatba-vételéről, sorszámozásáról a Temető
Szabályzat rendelkezik.
/3/ A sírboltok a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek számára az egységes gondozás
céljából, külön táblát, vagy sorokat lehet kijelölni.
/4/ 2 3
8. §
/1/ Az eltemetetés elhamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történhet egyházi vagy világi
szertartás szerint.
/2/ A hamvasztásos temetés esetében az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet:
urnafülke (kolumbárium), urnasírhely, urnasírbolt. Az urna a koporsós temetési helyre
rátemethető.
/3/ Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet: egyes sírhely, kettős sírhely, valamint
sírbolt.
9. §
/1/ A temetés időpontját az eltemettető és az üzemeltető közösen határozzák meg.
/2/ Az elhunytat az eltemet6tetésre kötelezett kérelmére, az általa megjelölt temetési helyre
kell temetni, ha afölött rendelkezési joga van.
2
3

Hatályba léptette a14/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-a
Hatályon kívül helyezte a 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a
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/3/ Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetkezési hely felett
rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell
temetni.
/4/ A sírboltba temetés rendjét a sírboltkönyv határozza meg.
/5/ A ravatalozót legalább egy órával a temetés előtt ki kell nyitni.
/6/ Az elhaltak szállítását, ravatalozását, eltemetését a legnagyobb körültekintéssel,
kímélettel, a kegyeleti szokások megtartásával kell végezni.
A temetési helyek használati ideje, a használati díjak
10. §
/1/ Az egyes temetési helyeket (díszsírhelyek kivételével) az eltemettetést végzőknek, illetve
a hozzátartozóknak meg kell váltaniuk (egyszeri megváltás) és ezzel a temetési hely felett
rendelkezési jogosultságot szereznek.
/2/ A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.
/3/ Az egyszeri megváltás időtartama:
a./ egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25
év;
b./ kettős sírhely esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év;
c./ sírbolt esetén a temető üzemeltetőjével kötött megállapodástól függően 70 év;
d./ urnafülke és urnasírhely esetén 50 év;
e./ urnasírbolt esetén a temető üzemeltetőjével kötött megállapodástól függően 50 év.
/4/ A használati idő azonos tartalommal akkor váltható meg újra, ha a temető vagy a
sírhelytábla nem kerül lezárásra vagy átrendezésre.
/5/ Ha a rátemetés miatt a sírhasználat ideje meghosszabbodik, a használati díj időarányos
részét meg kell fizetni. Ez a díj 5 évre eső díjnál kevesebb nem lehet.
/6/ A használati idő korlátozása esetén, továbbá akkor, ha a rendelkezésre jogosult a holttestet
más temetési helyre kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos
részét vissza kell téríteni.
/7/ Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha:
a./ a használati idő, meghosszabbítás hiányában lejár;
b./ a temetési hely megszűnik;
c./ a holttestet új temetési helyre áthelyezik (áttemetés);
d./ a holttestet elhamvasztják, kivéve azt az esetet, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre
rátemetéssel visszahelyezik;
/8/ A megváltott, de fel nem használt temetkezési hely megváltáskori díját a megváltástól
számított egy éven belül, a kezelési költségek levonásával az ügyfél kérelmére, vissza kell
téríteni.
/9/ A temetési helyek használati joga nem ruházható át, az nem örökölhető.
/10/ A megváltási díjakat a jelen rendelet 1-es számú melléklete határozza meg. A temetési
helyek használati díját a temettetőnek előre kell megfizetni.
A temetési helyek méretei
11. §
/1/ A felnőtt egyes sírhelyeknek 250 cm hosszúnak, 150 cm szélesnek, 160 vagy 200 cm
mélynek;
/2/ a kettős sírhelynek 250 cm hosszúnak, 250 cm szélesnek, 160 vagy 200 cm mélynek;
/3/ a gyermeksírhelynek 130 cm hosszúnak, 100 cm szélesnek, 100 cm mélynek;
/4/ az urnasírhelynek 130 cm hosszúnak, 60 cm szélesnek, 100 cm mélynek;
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/5/ a sírboltnak 2 koporsóra 300 cm hosszúnak, 200 cm szélesnek, 210 cm mélynek;
/6/ a sírboltnak 4 koporsóra 400 cm hosszúnak, 300 cm szélesnek, 210 cm mélynek kell
lennie.
/7/ A hamvak földbemosására alkalmas – a kegyeleti igényeknek megfelelő – temetőrészt az
üzemeltető jelöli ki és gondoskodik a rendben tartásáról.
A rátemetés
12. §
/1/ Egy felnőtt sírhelyre – az üzemeltető engedélyével – az időarányos használati díj
megfizetése mellett:
a./ még egy gyermek koporsó;
b./ a sír mélyítése mellett még egy felnőtt koporsó rátemethető.
/2/ A kettős sírhely 2 nagy koporsó egymás melletti elhelyezésére szolgál. A kettős sírhely
egy – egy részébe az /1/ bekezdésben meghatározottak szerint, rátemetés történhet.
/3/ A rátemetésre vonatkozó engedélyt az üzemeltető a sírnyitásra vonatkozó szabályok
betartása mellett adhatja meg.
/4/ A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, kideszkázni, más el nem bomló anyaggal kibélelni
tilos.
Sírboltba temetés
13. §
/1/ A sírboltot az üzemeltető által kijelölt helyen az illetékes jegyző engedélyével lehet
felállítani. A felállítás előtt a sírbolt vázlatát vagy leírását az üzemeltetőnek be kell
mutatni és azt nyilvántartásba kell venni.
/2/ Az engedély meglétét az építési munka megkezdésekor az üzemeltető köteles ellenőrizni.
/3/ A sírbolt alját és oldalfalait a vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelően ki kell
képezni.
/4/ A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a megállapított sírbolthely díját megfizette
és rendelkezői minőségét a sírboltkönyvbe bejegyeztette.
/5/ Ha a sírbolt létesítője nem rendelkezett arról, hogy kik temetkezhetnek a sírboltba, annak
házastársát, egyenesági rokonait, továbbá az utóbbiak házastársait lehet bele eltemetni.
/6/ Közös üregű sírboltba a halottat csak fémbetétes koporsóba szabad elhelyezni.
/7/ A sírbolt használati ideje alatt a sírboltot eltávolítani, vagy arról a halott nevét törölni
tilos.
/8/ A sírboltot átépíteni csak az üzemeltető véleményének kikérése után lehet.
Díszsírhelyek
14. §
/1/ Az önkormányzat képviselőtestülete a temetőben díszsírhelyet adományozhat azon
meghalt személyeknek, akik Koppányszántó község fejlődése érdekében kimagasló
gazdasági, tudományos, művészeti vagy társadalmi, közéleti tevékenységet fejtettek ki.
/2/ A díszsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját és a temető
üzemeltetőjét írásban értesíteni kell.
/3/ A díszsírhelyre – a sírnyitás és a rátemetés szabályainak megtartásával – az elhunyt
özvegye is rátemethető.
/4/ A rátemettetésnél a sírnyitás és az esetleges sírmélyítés költségeit kell az eltemettetőnek
megfizetni.
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/5/ A díszsírhelyek gondozásáról és ápolásáról az elhaltak hozzátartozói, ilyenek hiányában
az illetékes polgármester megbízásáról az önkormányzat költségére az üzemeltető köteles
gondoskodni.

/1/

/2/
/3/
/4/
/5/
/6/

A síremlék
15. §
Síremléket (sírjelet) felállítani az üzemeltető véleményének kikérésével lehet. Felállítása
előtt a síremlék vázlatát vagy leírását az üzemeltetőnek be kell mutatni, s azt
nyilvántartásba kell venni.
Kegyeletet sértő síremlék (sírjel) lebontását az illetékes polgármester rendelheti el.
A síremlék (sírjel) szabályszerű felállítását, átépítését, vagy lebontását az üzemeltető
ellenőrzi.
A síremlék köré szilárd burkolatú járda építhető a sírhely határain belül.
A sírhely használati ideje alatt a síremléket eltávolítani, vagy arról a halott nevét letörölni
tilos.
A meglévő síremléket kicserélni csak a kegyeleti igények tiszteletben tartásával és a
temető üzemeltetője hozzájárulásával lehet.
A temető rendje

16. §
/1/ A temetkezési tevékenységet az üzemeltető esztétikus környezetben és eszközökkel,
ruházattal, a kegyeleti követelmények megtartásával köteles végezni.
/2/ A temetőben végzendő munka időpontját – a sírgondozás és a sírok beültetése kivételével
– be kell jelenteni az üzemeltetőnek.
/3/ Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási anyagot elszállítani csak az
üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezésétől számított 3
munkanapon belül el kell szállítani. Az építésnél ömlesztett anyagot (beton, stb.) csak
vaslemezen lehet előkészíteni.
/4/ A temető tisztántartása az üzemeltető feladata. Az önkormányzat részletes előírásait az
üzemeltetővel kötendő szerződésben kell rögzíteni.
/5/ A temetőben csak a megjelölt nyitvatartási időben lehet tartózkodni.
/6/ A temetőben minden ott tartózkodó a hely jellegének megfelelő magatartást köteles
tanúsítani.
/7/ A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni csak az üzemeltető engedélyével
szabad.
Mozgássérültek – parkolási engedélyük felmutatása esetén – engedély nélkül is
behajthatnak a temetőbe.
/8/ Kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítő anyagokat bepiszkítani, rongálni,
eltávolítani, szemetelni tilos. A sírhelyek gondozása során keletkező szemetet az erre a
célra kijelölt helyre kell vinni.
/9/ Vakvezető kutya kivételével állatot a temetőbe bevinni (beengedni) nem szabad.
/10/ A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások
betartása mellett szabad. Avart, elszáradt koszorút és virágmaradványokat elégetni nem
szabad.
/11/ 12 éven aluli gyermek – felügyelet nélkül – nem tartózkodhat a temetőben.
/12/ Rátemetés esetén a megrendelő a lebontott síremléket (sírjelet) április 1. és november
30. között 60 napon belül, december 1. és március 31. között 90 napon belül köteles
helyreállítani.
/13/ Tilos az urnafali fülkék elő részén kegyeletet vagy közízlést sértő feliratot, tárgyat és
egyéb díszítést elhelyezni.
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/14/ A temető területéről sírkövet, síremléket (sírjelet), fejfákat kiszállítani csak az
üzemeltető engedélyével lehet.
/15/ A sírokon szükséges földpótlás céljára az üzemeltető köteles termőföldet tárolni a
temetőben.
/16/ A temető területén csak a sírhelyek, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak
helyezhetők el. Más tárgyat elhelyezni, bokrot vagy fát ültetni csak az üzemeltető előzetes
engedélyével szabad.
/17/ Tilos a sírhelyek környékét felásni, elhordani a talajt, vagy sírfeltöltésre használni azt.
/18/ A temetőben a sírhelyek, sírbolthelyek, urnatemető helyek bekerítése tilos. Arra
engedély sem adható.
/19/ A temető nyitva tartása a hét minden napján napkeltétől napnyugtáig terjed. A
nyitvatartási idő indokolt esetben (pl. Mindenszentek vagy Halottak napja) a polgármester
engedélyével szükség szerint meghosszabbítható.
17. §4
Záró rendelkezések
18. §
/1/ Jelen rendelet 2001. január 15-én lép hatályba.
/2/ A kihirdetés napja 2001. január 11.

Koppányszántó, 2000. december 28.
Niklai János
polgármester

Pály Dezső
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva 2015. december 22.
Koppányszántó, 2015. december 22.
Gulyásné Dr. Könye Katalin
jegyző
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Hatályon kívül helyezte a 9/2012. (V. 2.) számú rendelet 2. §-a 2012. május 2.-től
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Koppányszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testület
7/2000. (2001.I.11.) számú rendelet
5
1. számú melléklete
A temetési helyek díjtételei és a ravatalozó helyiség használati díjai

1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.

Gyermek sírhely 25 évre:
Felnőtt sírhely 25 évre:
Sírbolt 70 évre:
2 személyes kripta építése:
4 személyes kripta építése:
Urna sírhely 50 évre:
Urnahely földbe:

1.000 Ft
2.000 Ft
6.000 Ft
2.000 Ft
4.000 Ft
10.000 Ft
2.000 Ft

A ravatalozó helyiség – temetési – napi használati díja:
500 Ft
A díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.
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Mód 8/2011. (2011. V. 25.) számú rendelet 1. §-a
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