20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet
a temetőkről és a temetkezésről
(Egységes szerkezetben!)
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvényben, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvényben, valamint a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.)
biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. § E rendelet célja, hogy meghatározza azokat a szabályokat, amelyek az elhunyt
személyek emlékének méltó megőrzését és ápolását, a temetkezés közegészségügyi és
kegyeleti rendeltetésének érvényesítését elősegítik.
A rendelet hatálya
2. § A rendelet hatálya kiterjed
a) a temetőkkel, temetkezési emlékhelyekkel és a temetkezési tevékenység ellátásával
összefüggő jogokra, kötelezettségekre és feladatokra,
b) a temető és a temetkezési emlékhely fenntartását, üzemeltetését, valamint a
temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi személyekre, illetőleg arra,
akire nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.
Értelmező rendelkezések
3. § E rendelet alkalmazásában
a) temető: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata
szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál,
közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére
létesítettek és használnak, vagy használtak;
b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem
önkormányzati tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat - a temető
tulajdonosával kötött megállapodás alapján - a köztemető fenntartására vonatkozó
kötelezettségét teljesíti;
c) temetkezési emlékhely: a temetőn kívül, különösen templomban, altemplomban,
templomkertben, történeti kertben, urnacsarnokházban vagy más építményben és területen
lévő, az elhunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak szétszórására szolgál;
d) temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt,
urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá
a földben vagy építményben történő elhelyezkedése alapján különböznek egymástól;

e) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába
foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló
önkormányzati tevékenységek összessége.
II. FEJEZET
A TEMETŐ
A temető létesítése, megszüntetése
4. § (1) A temető tulajdonosa az állam, az önkormányzat, egyház, a helyi és országos
kisebbségi önkormányzat, gazdálkodó szervezet és közhasznú szervezet lehet.
(2) A temető fenntartója a temető tulajdonosa, illetve az, aki kezelői joggal rendelkezik.
Köztemető fenntartója a települési önkormányzat.
(3) A temető tulajdonosának feladata a temető tárgyi és infrastrukturális
létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítése, illetőleg kialakítása.
Feladata továbbá a temető kegyeleti méltóságának őrzése.
(4) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a jegyző
ellenőrzi.
5. § (1) Koporsós földbetemetés céljára temetőt vagy temetkezési emlékhelyet létesíteni,
vagy bővíteni, illetőleg ezekben sírmélyítést végezni csak olyan területen lehet, ahol a talajvíz
legmagasabb szintje a talajszint alatt 2,50 m-nél nem emelkedik magasabbra. Temetési helyen
koporsós temetést mindaddig nem lehet végezni, amíg a talajvíz legmagasabb szintje a
talajszint alatt 2,50 méternél magasabb.
(2) Új temetőt, temetési helyet létesíteni vagy meglévőt bővíteni a helyi építési
szabályzatban, illetve szabályozási tervben kijelölt helyen, illetőleg az építésügyi hatóság által
meghatározott védőtávolságokra figyelemmel lehet.
6. § (1) A temető beépítési előírásait a helyi építési szabályzatban és szabályozási
tervben kell meghatározni.
(2) A temető és a temetkezési emlékhely (a továbbiakban: temető) építményei,
közművei, egyéb infrastrukturális létesítményei építéséhez, bővítéséhez a tulajdonosnak
építési engedélyt kell kérnie.
(3) A temető létesítése során a tulajdonos
a) utat,
b) ravatalozót,
c) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt,
d) a temető bekerítését vagy élősövénnyel való lehatárolását,
e) vízvételi lehetőséget, illemhelyet,
f) a temető területének parkosítását,
g) hulladéktárolót
az e rendeletben, illetve az R-ben meghatározottak szerint köteles biztosítani.
(4) Lezárt temetőben a (3) bekezdés d), e), g) pontjában meghatározott temetői
létesítményeket kell biztosítani.
7. § (1) Ha a temető, temetőrész, sírhelytábla betelt, azt a temető fenntartója jogosult
lezárni, és ott a további temetkezést megtiltani. A lezárást hirdetményben kell közölni. A
hirdetményt a temetőkapun, a ravatalozón és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell
kifüggeszteni, valamint az országos sajtóban és a helyi újságban közölni úgy, hogy az első
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közzététel a megszüntetés előtt legalább 6 hónappal megtörténjen, a továbbiak pedig
kéthavonként történjenek.
(2) A temetési hely megszüntethető, illetve lezárható a tulajdonos döntése alapján, ha a
használati ideje lejárt.
(3) A sírhelyek használati ideje 25 év.
(4) Lezárt temetési hely kiüríthető, ha a lezárásától, illetőleg az utolsó temetkezéstől
számított használati ideje letelt. A temetési helyre rátemetett maradványok, valamint az
elhelyezett urna az eredeti használati időt nem hosszabbítják meg.
(5) A temetési hely kiürítéséről szóló hirdetményt az (1) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően kell elhelyezni.
8. § (1) Temetőt vagy temetőrészt a terület más célú felhasználása esetén a temetési
helyek kiürítésével lehet megszüntetni.
(2) A lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről a temető tulajdonosa
(üzemeltetője) gondoskodik.
(3) Azoknak a temetési helyeknek az áthelyezéséről, amelyeknek a használati ideje még
nem járt le, a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött megállapodás alapján a temető
tulajdonosa (üzemeltetője) gondoskodik. Az áthelyezett temetési hely használati ideje az
eredetileg megváltott temetési hely használati idejéhez képest nem változik.
(4) Ha a lejárt használati idejű temetési helyen lévő holttestmaradványokat az elhunyt
hozzátartozója máshol el kívánja temetni, erről a kiürítésre megjelölt időpontig kell
gondoskodnia. Ennek hiányában a holttestmaradványokat (az urnákat) a kiürítésre megjelölt
időpontot követő 6 hónap elteltével - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak
a temető fekvése szerint illetékes városi, fővárosi kerületi intézete jelenlétében - közös
sírhelyben kell elhelyezni, illetve a hamvak az arra kijelölt helyen szétszórhatók.
(5) Lezárt, nem működő temető ismételt használatba vételekor, vagy kegyeleti park
céljára való átalakításakor a létesítésre irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
9. § (1) A sírjellel az rendelkezik, aki a temetési hellyel rendelkezik.
(2) Ha a rendelkezésre jogosult, illetőleg annak örököse a kiürítésre megjelölt időpontig
a sírjel elszállításáról nem intézkedik, a megjelölt időpontot követő hat hónap elteltével a
sírjelet a temető tulajdonosa értékesítheti.
(3) Sírbolt és át nem helyezhető síremlék esetében a tulajdonos a létesítőt köteles
kártalanítani. A kártalanítás módjára és mértékére, valamint érvényesítésére a Polgári
Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályait kell értelemszerűen alkalmazni.
(4) Az elhalttal eltemetett és a sír felnyitásakor előkerült - értékeket képező - dolgokra
hagyatéki eljárás lefolytatása céljából a temető üzemeltetője értesíti a külön jogszabályban
meghatározott hatóságot.
10. § (1) Ha valamely urnafülke, illetve urnasírhely használati ideje lejár, a fenntartó
köteles erre a hozzátartozók figyelmét - a lejárat előtt legalább 6 hónappal - felhívni. A
hirdetményt ilyen esetekben kizárólag az urnafülkét tartalmazó építmény jól látható helyén,
illetve a temető bejáratánál kell kifüggeszteni.
(2) Ha a hozzátartozók az urnafülke (urnasírhely) használati idejét nem hosszabbítják
meg, a fenntartó a használati idő lejárta után azt kiürítheti, az urnákat közös sírba temetheti,
vagy közös fülkébe helyezheti.
A temető létesítményei
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11. § (1) A temetőhöz vezető útnak és a sírhelytáblákat (parcellákat) összefogó
úthálózatnak gépjárművel is járhatónak kell lennie. Gépjárművek számára várakozóhelyet
külön jogszabály szerint kell biztosítani.
(2) Új temető létesítésénél vagy meglévő temető bővítésénél az akadálymentes
közlekedésről gondoskodni kell.
(3) A temető bekerítésének vagy élő sövénnyel való lehatárolásának módját a helyi
építési szabályzat határozza meg. Ha a temetőt tömör vagy áttört kerítéssel határolják,
mellette - a kerítés külső vagy belső oldalán - cserje-, illetőleg faültetvényt kell telepíteni. Ha
a kerítés urna elhelyezését is szolgálja, a cserje- vagy fatelepítést úgy kell elvégezni, hogy az
az urnahelyek megközelítését ne akadályozza.
12. § (1) A temetőben keletkezett hulladék gyűjtése rögzített és mobil konténerekben
történik, elszállítására hetente egyszer, illetve - szükség szerint - alkalomszerűen kerül sor. A
temetési szolgáltatások közben keletkezett veszélyes hulladékot a köztemető fenntartója az
orvosi rendelőbe szállítja, ahol gyűjtése és továbbítása az ott keletkezett veszélyes
hulladékokkal együtt történik.
(2) A vízvételt (kút, közkifolyó) - a csurgalékvíz megfelelő elvezetésével - legalább 150
méterenként biztosítani kell.
13. § (1) Temetőben - temetkezési emlékhely kivételével - ravatalozót kell építeni.
(2) A ravatalozót úgy kell megépíteni, hogy az alkalmas legyen az elhunyt ravatalozásra
való előkészítésére, a kegyelet lerovására, az elhunyt elbúcsúztatására. Egy épületegységen
belül az üzemi-technikai és a búcsúztató helyiségeket úgy kell elválasztani egymástól, hogy
az ne zavarja a gyászszertartást. A ravatalozó épületét továbbá úgy kell megépíteni, hogy az
külső ravatalozásra is alkalmas és akadálymentesen megközelíthető legyen.
(3) A temetőbe, illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hűtéséről a ravatalozásig
folyamatosan gondoskodni kell.
(4) A ravatalozó rendszeres takarításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről a temető
üzemeltetője gondoskodik.
14. § (1) A városi önkormányzat által fenntartott köztemetőben boncolóhelyiségcsoportot kell építeni, ha a településen vagy annak 20 km-es körzetében működő
egészségügyi intézményben, illetőleg más temetőben lévő ilyen létesítmény nem áll
rendelkezésre.
(2) Boncoló-helyiségcsoportot a ravatalozó épületében, elkülönítetten kell létesíteni.
(3) A boncoló-helyiségcsoportra az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményekre
(patológiára) külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételeket megfelelően
kell alkalmazni.
15. § (1) A lezárt temető bekerítéséről vagy élő sövénnyel való lehatárolásáról a 11. §
(3) bekezdés szerint kell gondoskodni.
(2) Lezárt temetőben az utaknak alkalmasnak kell lenniük a sírhelytáblák (parcellák)
megközelítésére, karbantartásukról a szabályzatban kell rendelkezni.
(3) Az építmények, sírjelek, növényzet állagmegóvásáról úgy kell gondoskodni, hogy az
a temetőlátogatók biztonságát ne veszélyeztesse.
(4) A temető tulajdonosa a lezárt temető vagy temetőrész átalakításával - a kulturális
örökség védelméről szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével - a helyi építési
szabályzat előírásainak megfelelően, kegyeleti parkot hozhat létre.
(5) A kegyeleti park kert jellegű fenntartásáról a tulajdonos gondoskodik.
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Temetési hely
16. § (1) A temetőt - nagyságától függően - sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat
pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki.
(2) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek
nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a
helyszínen is fel kell tüntetni.
(3) A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni. A sírhelytáblát a
tereprendezés, ültetvényezés, fásítás, valamint a sírhelytáblát határoló út megépítése előtt nem
lehet használatba venni.
(4) A temetőszabályzatban a temető egyes területei - de legalább sírhelytáblánként az
egyes temetési helyek - építészeti, kertészeti kialakításának és gondozásának részletes
feltételei meghatározhatók. A feltételeket a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött
szerződésben kell rögzíteni.
17. § (1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és
sírbolt. Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás
melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör.
(2) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. Az eltemettető ettől eltérően
rendelkezhet, ha az anya halála és az újszülött perinatális halála miatt az eltemetés egy időben
történik.
(3) A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a
felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt az üzemeltető
hozzájárulásával természetes - a talajban lebomló - anyaggal burkolni lehet.
(4) Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni.
(5) A sírbolt (kripta) legalább két koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és
feletti, illetve kizárólag terepszint feletti építményrészből álló temetési hely. A sírbolt méretét
a befogadott koporsók száma határozza meg. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető
tulajdonosa (üzemeltetője) jelöli ki. Sírbolt a temető tulajdonosának hozzájárulásával, a külön
jogszabályban meghatározott esetekben, az építési hatóság engedélyével építhető. A
tulajdonosnak a hozzájárulást meg kell adnia, ha az építtető a sírbolt helyét megváltotta.
(6) A sírboltok, a gyermek-, a kettős- és az urnasírhelyek részére az egységes gondozás
céljából külön táblát vagy sorokat lehet kijelölni.
18. § (1) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet
urnafülke (kolumbárium), urnasírhely, urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre
rátemethető.
(2) Az urnafülke (kolumbárium) hamvakat tartalmazó urnák elhelyezésére épített
temetési hely, amelyet a temető tulajdonosa külön jogszabályban meghatározott esetekben az
építésügyi hatóság engedélyével létesíthet.
(3) Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret legalább 30x30 cm. Urnafülke
építmény kialakításához a szabályzat előírhatja a természetes anyagok és művészi formák
alkalmazását. Az urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható
legyen.
(4) A hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére urnasírhely és urnasírbolt alakítható
ki, amelyek a rendelkezési jogosultság időtartamában (használati idő) különböznek
egymástól.
(5) A temető tulajdonosa a hamvak szétszórásához és bemosásához külön temetőrészt
jelölhet ki, amelyet parkszerűen kell kialakítani.
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(6) A temető tulajdonosa (üzemeltető) a mesterséges vagy spontán abortusz folytán
távozó magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére külön
sírhelytáblát jelöl ki.
19. § (1) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető.
(2) A sírjel nem foglalhat el a temetőszabályzatban meghatározott temetési helynél
nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat, ennek hiányában az építésügyi
hatóság korlátozhatja.
(3) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető
üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni.
20. § (1) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal
ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is
alkalmazni kell.
(2) A halva született magzat sírhelyét jelzőfával kell megjelölni, amelyen a temetés
napját és a temetési hely sorszámát kell feltüntetni.
(3) Ha a halva született magzat eltemetéséről - kérésére - közeli hozzátartozója
gondoskodott, a sírhelyen kereszt vagy fejfa is elhelyezhető, és azon utónevet is fel lehet
tüntetni.
21. § (1) A temető tulajdonosa - köztemető esetén az önkormányzat - a temetési hely
felett rendelkezni jogosultat a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy a sírbolt
helyreállítására köteles felhívni. A felhívást - a temetési hely megjelölésével - a temető
hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni, és a felhívás közlését a
rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni.
(2) Ha a sírjel felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja helyre
és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni
jogosult költségére a temető tulajdonosa szünteti meg.
(3) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem
történhet.
22. § (1) A temető fenntartójának (kezelőjének) a temetőről vázrajzot kell készíteni,
amelyen fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára
vannak fenntartva.
(2) A temető részletes térképét annak bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokkal
legalább évenként ki kell egészíteni.
(3) A temető bejáratánál a közönség részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a nyitva
tartás idejéről, a temető rendjéről.
Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama
23. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) nem lehet
kevesebb, mint
a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;
b) sírbolt esetén 60 év;
c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év;
d) urnasírbolt esetén 20 év.
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (3) bekezdésben foglalt kivétellel
meghosszabbítható (újraváltható). A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az (1)
bekezdésben foglaltak az irányadók.
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(3) A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha a temető tulajdonosa
bizonyítja, hogy a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a temetési
hely felett rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet.
(4) A temető, temetkezési emlékhely tulajdonosának az eltemettetővel kötött
megállapodása az (1) bekezdésben meghatározott időtartamnál hosszabb használati időt is
megállapíthat.
(5) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás
hiányában lejár, illetve, ha a temetési hely megszűnik.
(6) A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyből kikerült holttest új
temetési helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve, ha az
urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.
(7) Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési
helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell
téríteni.
Temetési helyek méretei
24. § (1) A köztemetőben lévő sírok méretei a következők:
a) egyes sírhely mérete: 2,0 m mély, 2,1 m hosszú, 0,9 m széles;
b) kettes sírhely mérete: 2,0 m mély, 2,1 m hosszú, 1,9 m széles;
c) gyermek sírhely mérete (10 éven aluli gyermek részére): 2,0 m mély, 1,3 m hosszú,
0,6 m széles;
d) urna (földbetemetés esetén): 0,5 m mély, 0,6 m hosszú, 0,6 m széles;
e) urnafülke: 0,25 x 0,25 m;
f) kripta: 2,7 x 3,2 m.
(2) A sírok egymástól való távolsága 0,6 m; a sírsorokat egymástól legalább 1 m
távolságra kell elhelyezni.
(3) A sírhelytáblák között 5 m széles utat kell hagyni.
(4) A sírhelyen a sírdomb felhantolása nem kötelező. A sírhalmok megengedett
legnagyobb magassága 0,6 m.
25. § A halottszállítás, a temetés, a hamvasztás, az urnaelhelyezés és a sírnyitás szabályait és
feltételeit külön jogszabály határozza meg.
III. FEJEZET
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
A temető üzemeltetése
26. § (1) A temető üzemeltetője:
a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb
vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első
temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
d) biztosítja a ravatalozó, a boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, a
tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra)
karbantartását, és működteti azokat;
e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető
nyitását, zárását;
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f) megőrzi a nyilvántartó könyveket;
g) tájékoztatja a temetőlátogatókat;
h) kijelöli a temetési helyeket;
i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást;
j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot;
k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
l) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával
kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a
temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
m) gondoskodik az ügyfélfogadásról.
(2) A temető üzemeltetését az a gazdálkodó szervezet láthatja el, amely a
kormányrendeletben meghatározott szakmai követelményeknek megfelel.
27. § (1) A temetőben - a kegyeleti jogok gyakorlása céljából - a temetési helyekről az
üzemeltető nyilvántartásokat vezet. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt
könyv, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál. A
nyilvántartások szükséges tartalmát egyéb jogszabály határozza meg.
(2) A temető fenntartójának a temetőről térképet kell készíteni, amelyen a változásokat
folyamatosan át kell vezetni. A térképet a temetőbe látogatók számára hozzáférhetővé kell
tenni.
(3) A temetőbe látogatók számára a temető bejáratánál tájékoztatót kell elhelyezni,
amely a nyitva-tartás idejét és a temető rendjét tartalmazza.
A temető rendje
28. § A temető használatának általános szabályait, a temetőben végzett szolgáltatások, a
kegyeletgyakorlás rendjét, a temetőben alkalmazott díjak mértékét, az üzemeltetési
feladatokat, a temetési helyek kialakításának, használatának és gondozásának szabályait, a
hulladékkezelés szabályait és a védett sírjelek nyilvántartását a temetőszabályzat, köztemetők
esetében e rendelet tartalmazza.
29. § (1) A köztemető az április 1. és október 1. közötti időszakban 8 órától 20 óráig, az
október 2. és március 30. közötti időszakban 8 órától 16 óráig tart nyitva.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól - különösen az egyházi ünnepek körüli
időszakban - a jegyző eltérést engedélyezhet. A rendkívüli nyitvatartásról a lakosságot mind a
temető bejáratánál, mind az önkormányzat hirdetményei esetén megszokott, helyben szokásos
módon tájékoztatni kell.
30. § (1) A köztemetőbe gépjárművel behajtani indokolt esetben is csak a temetőiroda
vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján lehet.
(2) Az (1) bekezdés hatálya alól kivételt képez a Mindenszentek, a Húsvét és a
Karácsony körüli időszak, valamint az Anyák napja. A behajtás rendjéről ezekben az
esetekben a lakosságot a 29. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint kell tájékoztatni.
31. § (1) A köztemetőbe kutyát, vagy egyéb állatot bevinni tilos.
(2) A köztemetőben a sírokon gyertyát gyújtani legkésőbb a zárási időpont előtt egy
órával lehet.
(3) A temető helyiségei, az ott elhelyezett kegyeleti tárgyak, a sírokon elhelyezett
tárgyak, valamint a temetőkert növényzetének megóvása a temetőiroda munkatársainak és a
temetőbe látogatóknak közös felelőssége. A temető létesítményeinek megrongálása tilos.
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(4) A sírokon, a sírok körül keletkezett hulladékot össze kell takarítani és az arra kijelölt
helyen kell elhelyezni.
(5) A köztemető őrzéséről az önkormányzat gondoskodik.
32. § A köztemetőben fát ültetni, padot, vagy egyéb tárgyat elhelyezni csak a
temetőiroda vezetőjének engedélyével, az engedélyben meghatározott módon lehet.
Temetkezési szolgáltatás
33. § (1) A temetkezési szolgáltató tevékenységeit az egyéb jogszabályban
meghatározottak szerint végezheti. A vonatkozó rendelkezések a temetőirodában
megtekinthetők.
(2) A Dunaharaszti Köztemető temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatásait a temetőiroda
munkatársai nyújtják, illetve közvetítik az ügyfelek számára. A köztemető szolgáltatásai
különösen:
a) a temetésfelvétel,
b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való - az egészségügyi
szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén
kívül végzett - előkészítése,
c) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,
d) a ravatalozás,
e) a búcsúztatás,
f) sírhelynyitás és visszahantolás,
g) a sírba helyezés,
h) a halottszállítás,
i) a hamvasztás és az urnakiadás,
j) az urnaelhelyezés.
(3) A köztemető temetkezési szolgáltatásainak díjtételeit külön rendelet határozza meg.
(4) A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett tevékenységet a kegyeleti jogok
betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni.
(5) A temető területén - az erre a célra kijelölt hely kivételével - tilos temetkezési
szolgáltatásra utaló reklám és hirdetőtábla elhelyezése.
(6) A temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetőnek a
temetési szertartásra vonatkozó rendelkezését - egyházi temetés esetén az egyházi szertartás
rendjének megfelelően - tiszteletben tartani.
34. § A köztemetőben működő temetőiroda munkatársai - a 33. § (2) bekezdésében
foglaltakon túl - elvégzik a temetőkert és a védett sírok gondozását, a temetőbe látogatók
számára minden tájékoztatást megadnak ahhoz, hogy kegyeletüket leróhassák.
IV. FEJEZET
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
35. § (1)1
(2) Temető létesítéséhez a temető fekvése szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzőjétől telepengedélyt kell kérni. A tevékenység csak az engedély birtokában kezdhető
meg. A telepengedély kiadásának feltételeit külön jogszabály tartalmazza.
(3) Ez a rendelet 2005. december 1-jén lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével
egyidejűleg Dunaharaszti Önkormányzat 11/1993. (VIII. 30.) számú rendelete hatályát veszti.
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Dr. Szalay László sk.
polgármester

Pethő Zoltán sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2005. november 29-én.
Dunaharaszti, 2005. november 29.

Pethő Zoltán sk.
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2012. április 24-én.

Dunaharaszti, 2012. április 24.

Pethő Zoltán
jegyző
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Módosította a 13/2012. (IV. 24.) rendelet, mely hatályos 2012. május 1-től
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