Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2004. (IV. 23.) önkormányzati rendelete
a temetők és a temetkezés rendjéről
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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 szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Heves Város Önkormányzata tulajdonában álló "Alsóvárosi",
Viczán-tó melletti, 1191. hrsz-ú köztemetőre terjed ki.
(2) 1
(3) A temetkezési szolgáltatásokat erre engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók látják
el.
Temetkezési helyek
2. § (1) Temetkezésre használható helyek:
- urnasírhely,
- egy személyes sírhely,
- két személyes sírhely,
- négy személyes sírhely,
- gyermeksírhely,
- két személyes sírbolthely,
- négy személyes sírbolthely,
- hat személyes sírbolthely,
- nyolc személyes sírbolthely,
- tíz személyes sírbolthely,
- tizenkét személyes sírbolthely.
(2) A temető üzemeltetőjének a temetőről térképet, nyilvántartást kell készíteni, melyben
folyamatosan fel kell tüntetni, hogy mely sírhelyparcellák, sorok, illetve sírhelyek teltek be,
illetve mely területek szabadok.
(3) A díszsírhelyek, sírbolthelyek, valamint a holttestmaradványok elhelyezésére önálló
helyet kell kijelölni.
(4) Az elhamvasztottak hamvait tartalmazó urnákat a köztemetőben urnafülkében,
urnatemetőül kijelölt táblában, hozzátartozók sírjában lehet elhelyezni.
(5) A sírhelyek méretei:
- egyes sírhely:
2,10 m x 1,00 m
- kettes sírhely:
2,10 m x 2,00 m
- négyes sírhely:
2,10 m x 3,80 m
- gyermeksírhely:
1,30 m x 0,80 m
- díszsírhely:
2,50 m x 1,00 m
(6)A sírok egymástól való távolsága felnőtt sír esetében 0,60 m, gyermeksír esetében 0,30 m.
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Hatályon kívül helyezte a 10/2010. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 2010. április 10-i hatállyal.

(7) A sírboltok méretei:
- két személyes:
2,30 m x 1,50 m x 1,90 m
- négy személyes:
2,30 m x 3,00 m x 1,90 m
- hat személyes:
2,30 m x 4,50 m x 1,90 m
- nyolc személyes:
2,30 m x 6,00 m x 1,90 m
- tíz személyes:
2,30 m x 7,50 m x 1,90 m
- tizenkét személyes:
2,30 m x 9,00 m x 1,90 m
A sírboltok egymás közötti távolsága: 0,60 m.
3. § (1) A díszsírhelyek a temetőnek erre a célra rendelt területén fenntartott sírhelyek,
amelyeket a haza, a közösség, a város érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett és
maradandó érdemeket szerzett személyek részére örök temetkezési helyül adományoz az
önkormányzat.
(2) A díszsírhelyért megváltási díjat fizetni nem kell, az önkormányzat engedélyével az elhalt
házastársa is díszsírhelyre temethető.
(3) Az adományozott díszsorok a köztemető fennállásáig megmaradnak, a temető megszűnése
vagy átrendezése esetén a díszsírhelyek áthelyezéséről Heves város Önkormányzatának
testülete dönt.
(4) A díszsírhelyek megfelelő gondozása a hozzátartozók, azok hiányában az önkormányzat
feladata.
Ravatalozás
4. § (1) Heves város közigazgatási területén csak temetőben szabad ravatalozni.
(2) A halottat a ravatalozásig hűtőkamrában kell elhelyezni, amelyért az önkormányzat - az 1.
sz. melléklet szerint - díjat számít fel.
(3) A ravatalozóhelyiséget a temetés előtt legalább fél órával, a temetői rendtartásnak
megfelelően ki kell nyitni.
(4) A ravatalozó használatáért, a ravatalozóban szolgáltatást végző vállalkozó - az 1. sz.
melléklet szerint - díjat fizet.
Hamvasztásos temetés
5. § (1) A hamvasztásos temetésre a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 32-34. §-ait kell
megfelelően alkalmazni.
A sírhelyekbe történő temetés
6. § (1) A sírhelyparcellákban és sorokban a temetkezést, az elhalálozás sorrendjében kell
végrehajtani.
(2) Egy felnőtt sírhelyre
a) még egy kisméretű koporsó, vagy
b) a sír mélyítése mellett még egy nagy és kis koporsó temethető.
(3) A kettős sírhely 2 nagy koporsó elhelyezésére szolgál. Kettős sírhely egy-egy részébe
ugyanolyan mértékben történhet rátemetés, mint az egyes felnőtt sírba.
A sírboltba történő temetés
7. § (1) A sírbolt (kripta) a nyilvántartó-könyvben megjelölt helyen, építési hatóság engedélye
alapján, maradandó anyagból készített - elsődlegesen koporsós - temetésre szolgáló építmény.

(2) A sírbolt alját és oldalfalait vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelően ki kell képezni.
A sírbolt fedlapját minimum 300 kp/m2 hasznos terhelésre kell kialakítani, továbbá oly
módon, hogy a sírbolt légmentesen zárt legyen.
(3) A sírbolt felett az a személy rendelkezik, aki a sírbolthely díját megfizeti és a
sírboltkönyvbe rendelkezői minőségét bejegyezték.
(4) A sírbolt fenntartásáról, a (3) bekezdésben meghatározott személy köteles gondoskodni. A
sírbolt állagromlása esetén fel kell szólítani a fenntartása kötelezett személyeket a sírbolt
helyreállítására. Ha a felszólítás eredménytelen, a jegyző a síremlék, sírbolt eltávolítását,
illetve a sírboltba temetkezést megtilthatja.
Síremlékek
8. § (1) A síremlék felállításához az üzemeltető engedélye szükséges.
(2) A síremlék kegyeletet és közízlést nem sérthet, a sírhely határain túl nem terjedhet.
Kivételes esetekben engedélyezhető a sírhely alapterületénél nagyobb síremlék is. Ez esetben
a többletterületért az 1. sz. mellékletben meghatározott díjat kell fizetni.
(3) Kegyeletet, közízlést sértő síremlék eltávolítását a jegyző rendelheti el. Amennyiben a
kötelezett határidőre a lebontást nem hajtja végre, a jegyző – a tulajdonos költségére - a
síremléket az üzemeltetővel eltávolíttathatja.
(4) A síremlék felépítménye csak előre gyártott elemekből létesíthető, helyszíni elkészítése
tilos. A síremlék helyszínen készült betonra, vagy előre gyártott betongerendára alapozható.
(5) A felállított síremléket csak az üzemeltető hozzájárulásával lehet eltávolítani.
Temetkezési helyek, ravatalozók és hűtő használati díja
9. § (1) A sírhelyek, síremlékek, sírbolthelyek, urnafülkék, urnasírhelyek, valamint a hűtő és a
ravatalozók használatáért az önkormányzat díjat állapít meg. Az említett díjak mértékét e
rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.
(2) A sírhelyekért, a síremlékekért, a sírboltokért, továbbá az összes temető szolgáltatásért
fizetendő díjakról az üzemeltető köteles tájékoztatást adni.
A temetők rendje
10. § (1) A temetőket április 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakban reggel 8 órától este 19
óráig, szeptember 1-től március 31-ig reggel 8 órától este 17 óráig nyitva kell tartani. A
halottak napja körüli időszakban ettől hosszabb nyitva-tartás is engedélyezett.
(2) A temető rendjét szabályozó hirdetéseket a temető bejáratainál jól látható helyen ki kell
függeszteni.
(3) Köztemetőben gépjárművel közlekedni tilos. Súlyos, mozgássérült, járóképtelen
hozzátartozót szállító jármű, valamint a köztemetőben munkavégzés céljából tartózkodó
járművek számára a köztemető üzemeltetője behajtási engedélyt adhat.
(4) Kutyákat és egyéb állatokat a temető területére bevinni tilos.
(5) A temetőben tűzgyújtás, sírok, síremlékek, növényzet rongálása tilos.
(6) A temetőben végzendő minden munkát - kivéve a sírgondozást - a temető üzemeltetőnek
be kell jelenteni. Az engedélyköteles tevékenységnél az engedélyt is be kell mutatni.
(7) Fákat, cserjéket a sírhelyen kívüli területen magánszemély nem ültethet.
(8) Kegyeleti céllal gyertya - és mécsgyújtás megengedett, azokat zárás előtt fél órával el kell
oltani. A gyertyagyújtásból keletkező tűzkár okozója büntetőjogi és anyagi felelősséggel
tartozik.
(9) A temetőben tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést sérti, a látogatókat
megbotránkoztatja.

(10) 14 éven aluli gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a temetőben. Az általuk
okozott károkért való felelősség a Ptk. szerint alakul.
(11) A temetőben csak a sírok, síremlékek, sírboltok díszítését szolgáló tárgyak, koszorúk,
lámpák, vázák, pihenőpadok helyezhetők el.
(12) Szemetet lerakni a temetőben csak kijelölt helyen szabad.
(13) A temetőben elhelyezett tárgyak, síremlékek, sírok megrongálásáért, eltulajdonításáért az
önkormányzat vagy a temető üzemeltetője felelősséggel nem tartozik.
Szabálysértések
11. §2
Záró rendelkezés
12. § (1) Ez a rendelet 2004. május 1. napjától lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 9/1996.
számú rendelet hatályát veszti.
(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi LXIII. törvény, valamint a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet szabályait kell megfelelően
alkalmazni.
Heves, 2004. április 14.

Kontra Gyula sk.
polgármester

2

Szabó Sándor sk.
jegyző

Hatályon kívül helyezte a 10/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 6. §-a 2012. április 28-tól.

1. melléklet 33/2008.(XII. 19. ) rendelethez3
(1) A köztemetőben alkalmazandó díjak: az e rendeletben meghatározott díj.
Sírhelyek, síremlékek, sírboltok, urnahelyek díjai

1 személyes sírhely

10.000 Ft/25 év

2 személyes sírhely

20.000 Ft/25év

Gyermeksírhely

5.250 Ft/25 év

síremlékhez a sírhely méreténél nagyobb területi igény esetén

9.450 Ft/m2/25 év

urnaférőhely (földbe temetve)

5.250 Ft/10 év

A sírbolthelyek - férőhelyenként - létesítés esetén külön meghatározás alapján
Rátemetés esetén minden 1 személyes sírhelyárnak 50 %-a számolható fel.
Szolgáltatások díjai
hűtő használati díja
ravatalozó használati díja

4.200 Ft/nap
5.250 Ft
esetenként

Első sírhely kijelölés
sírápolás (kapálás, locsolás, gaztalanítás, ápolás)
(virág megegyezés lapján plusz további költség)
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13/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelettel módosított melléklet. Hatályos 2011. május 10-től.

3.150 Ft
5.250 Ft/év

