
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2017. (X.30.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről  
 

 
(egységes szerkezetben a 14/2019. (XI. 25.), a 14/2022. (IX. 2.) önkormányzati 

rendeletekkel) 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) 

bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Arló Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

14/2016. (X. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság és Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya Arló nagyközség területén lévő köztemetőre terjed ki. (helyrajzi szám: 

02/27.) 

 

2. § 

 

(1) A temető fenntartója Arló Nagyközség Önkormányzata. A temető üzemeltetéséről az 

Arlói Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) útján gondoskodik. 

 

(2) A temető bővítéséről, annak vagy egy részének lezárásáról, megszüntetéséről, újra 

használatba vételéről a képviselő-testület határoz. 

 

(3) A temető fenntartása és üzemeltetése érdekében temető gondnokot kell alkalmazni. 

 

(4) A temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásához 

szükséges fedezet biztosításáról a képviselő-testület az éves költségvetés keretében 

gondoskodik. 

 

(5) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a jegyző 

ellenőrzi. 

 

 

3. § 

 

(1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást a temetkezési tevékenység ellátásához 

szükséges feltételekkel rendelkező bármely intézmény, vállalat, gazdasági társaság és 

vállalkozó (a továbbiakban: temetkezési szolgáltató) végezhet a szolgáltatást 

igénybevevő megbízása alapján. 

 

(2) A temetkezési szolgáltató köteles együttműködni a szolgáltatás zavartalan 

lebonyolítása érdekében a temető fenntartójával, az illetékes hatóságokkal, más 

szolgáltatókkal és érdekeltekkel. 

 

4. § 
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(1) Temetkezésre használható helyek: 

a) egyes sírhely 

b) kettős sírhely 

c) sírbolt 

d) urnasírhely 

e) urnafülke  

 

(2) A sírhelytáblák, parcellák A és B szektorra történő kialakítását és beosztását az 1. 

melléklet tartalmazza, mely a Hivatalban, továbbá a ravatalozó épületében külön is 

megtekinthető.  

 

(3) A sírhelyek méretei: 

a) felnőtt egyes sírhely    210 cm hosszú, 100 cm széles 

b) felnőtt kettős sírhely   210 cm hosszú, 190 cm széles 

c) gyermek sírhely  

(10 éven aluli)    130 cm hosszú, 60 cm széles 

d) urnasírhely        80 cm hosszú, 60 cm széles 

e) urnafülke       30 cm magas, 30 cm széles, 30 cm  

         mély. 

 

(4) Az egyes sírhelyek és urnasírhelyek egymástól oldal és sor távolsága legalább 60 cm, 

a kettős sírhelyek oldal és sor távolsága legalább 100 cm. E feltételt a már létező 

sírhelyek esetén adottnak kell tekinteni. 

 

(5) Egy urnafülkébe maximum 2 db urna helyezhető. 

 

(6) Az urnafülkés temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 25 év. 

 

(7) Egyebekben a koporsós és urnasírhelyes temetés szabályait a 145/1999. (X. 1.) Korm. 

rendelet 11 – 17. §-ai tartalmazzák.  

 

 

5. § 

 

(1) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) 

Korm. rendelet 18. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. 

 

(2) A rendelkezési jogosultságot nyilván kell tartani. 

 

(3) A temetői nyilvántartást a kiadott temetkezési helyekről naprakészen kell vezetni. 

 

 

6. § 

 

A sírhelyeket és urnafülkéket a Hivatalnál kell megváltani. Az érvényes díjtételeket a 2. 

melléklet tartalmazza. 

 

 

7. § 

 

A temető nyitvatartási ideje: 

a) október 1. és április 30. között  8.00 – 19.00 óra 

b) május 1. és szeptember 30. között  7.00 – 21.00 óra 
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8. § 

 

(1) A temető különleges használatú közterület. 

 

(2) A temető területén csak a sírhelyek díszítésére szolgáló tárgyakat szabad elhelyezni. 

 

(3) Az urnafalba, urnafülkébe történő bármilyen beavatkozás (fúrás, ragasztás) tilos. 

 

(4) A temetőben gyertyát vagy mécsest gyújtani legkésőbb a zárás előtt egy órával 

szabad. 

A tűzveszély elkerülése érdekében szükséges intézkedést annak kell megtenni, aki a 

gyertyát illetve a mécsest meggyújtotta.  

 

(5) Tilos a temetőben minden olyan magatartás, ami a temető csendjét, a temetőlátogató 

kegyeleti érzését sérti. 

 

(6) A temető területére kutyát vagy más állatot bevinni tilos. 

 

(7) A temetőben gépjárművel közlekedni csak a temetést végző szolgáltatónak valamint a 

jegyzőtől beszerzett külön engedély alapján a sírkőkészítőnek és a 

mozgáskorlátozottaknak szabad. A gépjármű behajtásának elősegítését a gondnoktól 

kell kérni. 

Egyéb esetben gépjárművel csak a kijelölt parkolóhelyig szabad közlekedni. 

 

(8) A temető szennyezése tilos. A sírhely gondozásával kapcsolatban keletkező 

hulladékot a kihelyezett szemétgyűjtő edényzetben kell elhelyezni. Az edényzetben 

más, háztartási vagy egyéb hulladék elhelyezése tilos. 

 

(9) A temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni és a növényeket 

bárhová elvinni tilos. 

 

(10) 12 éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett 

tartózkodhat. 

 

 

9. § 

 

(1) A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél 

nagyobb területet. 

 

(2) A felállítandó síremlék tervét az üzemeltetőnek be kell mutatni. Az üzemeltető a 

baleseti és esztétikai szempontokra figyelemmel a síremlék méretét és formáját 

korlátozhatja. 

 

(3) A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni a temető 

üzemeltetőjének történő előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad. 

 

 

10. § 
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(1) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a sírgondozást, a temetési hely 

növénnyel való beültetését és díszítését – be kell jelenteni a temető gondnoknak. 

 

(2) A sírok kiásását, betemetését és az ezzel járó egyéb munkákat a hozzátartozók, a 

temetéssel megbízott vállalkozó illetve a helyi sírásó csoport végezheti a 

temetőgondok irányításával. 

 

(3) Magánszemély fát és cserjét a sírhelyen kívül nem ültethet. A 0,5 méter magasságot 

elérő, nem gondozott ültetvényeket az üzemeltető eltávolíttathatja és ennek költségeit 

a sír gondozására kötelezettel megtéríttetheti. 

 

(4) A sípápoláson túl végzett minden munkához igénybe vett energiáért térítési díjat 

köteles fizetni a munkát végző személy, vállalkozó. A térítési díjak mértékét az 

érvényes energia árak, a vételezett energia mennyisége, valamint az igénybevétel 

idejének figyelembe vételével az üzemeltető állapítja meg. 

 

(5) A munkához szükséges anyagok tárolása a temetőgondnok által kijelölt területen 

történhet.  

 

(6) A síremlék építéséből, lebontásából származó sittet, törmeléket a vállalkozó köteles 

elszállítani. 

 

11. § 

 

(1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 11/2001. (I.29.) 

számú rendelet.  

 

 

 

Vámos Istvánné dr.      Klisóczkiné Papp Andrea 

   polgármester         jegyző 
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1. melléklet a 19/2017. (X.30.) önkormányzati rendelethez 
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2. melléklet a 19/2017. (X.30.) önkormányzati rendelethez1 2 

 

SÍRHELYEK DÍJTÉTELEI 

 

1. A sírhely díját igényléskor kell megfizetni. Ravatalozó használati díjat minden 

temetés alkalmával kell fizetni a temetőgondnoknál nyugta ellenében. 

 

2. Sírhelyek díjtételei a következők, melyek nettó értékben értendők: 

 

Egyes sírhely 3 000,- Ft 

Kettes sírhely 6 000,- Ft 

B szektori sírhely 8 250,- Ft 

Urnafülke 22 500,- Ft 

Ravatalozó használata 1 500,-Ft/alkalom 

Hűtés 750,- Ft/nap 

 

                                                 
1 Módosította a 14/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. január 01-jétől. 
2 Módosította a 14/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2022. október 15-től 


