
PÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

4/2010. (V. 18.) önkormányzati rendelete 

A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL 

Pári Községi Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
módosított 1999. XLIII. tv. 42. §.-ában kapott felhatalmazás alapján – a törvény 
végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet rendelkezéseire is figyelemmel – az 
alábbi rendeletet alkotja: 

Általános rendelkezések 

1. § A rendelet hatálya a Pári község közigazgatási területén lévő Római Katolikus 
Egyház tulajdonában lévő temetőre terjed ki, ahol az önkormányzat a köztemető 
fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségét teljesíti. 

2. § Az Egyház és az Önkormányzat által megkötött megállapodás alapján a temető 
fenntartásáról és üzemeltetéséről az Önkormányzat gondoskodik. 

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újra használatbavétele 

3.§ A temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újra használatbavétele a temetőkről és a 
temetkezésről szóló törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezései az 
irányadók. 

Temetési helyek 

 
4. § (1) Temetési helyek 
a)Urnafal1 
b)A temető temetkezés céljára megnyitott kijelölt területe. 
(2) A temetési helyek, sírhelyek méretei: 
a) egyes sír mérete: hossza: 2,2 m, szélessége: 1 m, mélysége: legalább 2m, egymástól 

való távolsága 0,60 m. 
b) kettős sír mérete: hossza: 2,2 m, szélessége: 2 m, mélysége: legalább 2m, egymástól 

való távolsága 0,60 m. 
(3) A temetőt sírhely-táblákra, urnasírhely, sírbolt táblákra, valamint hamvak szétszórására 

alkalmas területekre lehet felosztani.  
(4) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti 

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

(5) A temetőben köztemetés céljára az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre: 
a) urnafal2 
b) koporsós temetési hely 

                                                 
1Később lép hatályba 
2 Később lép hatályba 



(5) A köztemetés céljára szolgáló temetési helyek használatáért megváltási díjat kell 
fizetni az Egyház részére. A fizetendő díjtételeket a 1. számú melléklet tartalmazza. 

(6) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5, az egyéb temetkezési helyeket 3 
éven belül ismételten nem váltják meg, a fenntartó jogosult azt minden megtérítési igény 
nélkül újból felhasználni. 

(7) A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem 
lehet, de a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó használati jogot szerez. 

(8) Felnőtt egyes sírhelyre a koporsón kívül 2 db urna helyezhető el.  
(9)A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező. 
(10) Rátemetés esetén - a balesetek elkerülése végett - a síremléket a temettetőnek le kell 

bontania és újból, biztonságosan fel kell állítania. 
 

A temető fenntartása és üzemeltetése 

5. § Az Önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmény, 
közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek 
karbantartásáról, szükség szerint felújításáról a megállapodás alapján gondoskodik. 
(2) Temetkezési tevékenységet az erre engedéllyel rendelkező, temetkezési tevékenységet 

végző gazdálkodó szervezetek, vállalkozások végezhetnek. 
 

A köztemető infrastrukturális létesítményei 

6. § (1) A temető rendeltetésszerű használata az alábbi építményekkel, közművekkel, 
egyéb tárgyi és infrastrukturális feltételekkel biztosított: 

– bejárati út,  
– kapu, kerítés 
– közkifolyó 
– hulladéktároló 
– ravatalozó, szilárd burkolattal ellátott előtetővel fedett tér,  
– hűtő  

A temető rendje 

7. § (1) Az érintett sírok gondozását, díszítését mindenki szabad belátása szerint végezheti, 
azonban a gondozás, a díszítés a sírhely méretén túl nem terjedhet, a sírhelyek közötti 
közlekedést nem akadályozhatja. Ezen kívül minden temetői tevékenységet be kell jelenteni 
a temető üzemeltetőjének (pl. pad és virágtartó elhelyezése, fák, örökzöldek és magasabb 
szárú évelő növények ültetése, stb.) 

(1) A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák: 
a) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása, 
b) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése, 
c) olyan fás szárú növények ültetése (örökzöldek), melyek kifejlett állapotban sem 

érik el a 2 m-es magasságot. 
(2) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen 

elvégezni, vagy elvégeztetni. 



(3) A temetőben munkáját végző vállalkozó (kőfaragó, kertész, temetkezési szolgáltató, 
stb.) tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani. Tevékenysége 
gyakorlása során a temető-látogatók kegyeleti érzéseit nem sértheti, a szomszédos sírokban, 
a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhat, zajkeltéssel a szertartásokat 
nem zavarhatja. 

 
8. § (1)A temetőnek nincsen meghatározott nyitvatartása. 
(2) A köztemető rendjét szabályozó hirdetményeket a temető bejáratánál jól látható helyen 

ki kell függeszteni. 
(3) A temetőben és a köztemető területén annak közvetlen környezetében tilos minden 

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

(4) Építőanyag beszállítását a köztemető területére, temetőbe, építési vagy bontási munka 
megkezdését, vagy bontási anyag elszállítását az üzemeltető (Önkormányzat) felé be kell 
jelenteni. Az építési hulladékot a keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani. 

(5) A temetőben, köztemetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet 
lerakni. A temetőben keletkezett hulladék elszállításáról az üzemeltető gondoskodik. 

(6) A köztemetőben, temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos. 
(7) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral és kerékpárral behajtani és ott közlekedni 

tilos. Parkolás az erre a célra kijelölt helyen engedélyezett. 
 (8) A (7) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett 

munkálatokat végzőkre és - esetenként - a láthatóan idős betegekre nem vonatkozik.  
 

Záró  rendelkezések 

9. § (1) A temetővel, temetkezésekkel kapcsolatos dokumentáció, nyilvántartás vezetése a 
tulajdonos Római Katolikus Egyház feladata.  

(2) Aki a rendelet 8. § (3),  (6) bekezdéseiben foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el 
és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

10. § E rendelet  2010. VI. 1. napjától  lép hatályba.  
 

Gere Zoltán Budainé Vajk Ildikó 
polgármester körjegyző 

 
Záradék: 
 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 
A rendeletet a képviselő-testület 2010. május 17-i ülésén fogadta el. 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2010. május 18.  

 
Budainé Vajk Ildikó 

körjegyző 



1. számú melléklet 

KÖZTEMETŐBEN SÍRHELYEK DÍJSZABÁSA  

 

1)Felnőtt egyes sírhely hagyományos földbetemetés esetén 25 évre: 
2) Felnőtt kettős sírhely: 

5.000,- Ft 
10.000,-Ft 

3) Újraváltási díjak 25 évre:  
felnőtt sírhely: 5.000,- Ft 
 
 
 
A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák! 
 

A díjakat az Egyház felé kell megfizetni. 
 
A víz használata díjtalan. 
 


