
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete 

a temetők használatának rendjéről 
 
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 6.§ (4) bekezdésében, 16.§-ában, 40.§ (3) 
bekezdésében, 41.§ (3) bekezdésében és 42.§-ában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés (a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
Általános rendelkezések 
 
1.§  (1)  A rendelet hatálya kiterjed  Sajóbábony város közigazgatási területén lévő belterületi  

 Sajóbábony 641/1 hrsz-ú köztemetőre (a továbbiakban: temető), annak 
fenntartására, a temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységekre és azok folytatóira, 
a temető látogatóira, valamint a temetőben vállalkozási tevékenységet folytatókra.  

 
(2)   Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában, 
valamint a Ttv. 5. § (3) bekezdésében részére előírt kötelező közszolgáltatási 
feladatáról a Sajóbábonyi Református Egyházközséggel (továbbiakban: tulajdonos) 
kötött megállapodásban foglaltak alapján gondoskodik. 

2.§ Amennyiben a temető Tulajdonosa a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatait 
gazdálkodó szervezet útján látja el, az arra vonatkozó gondnoki/feladatellátási 
szerződést meg kell küldenie az önkormányzat részére.  

 
A temető használati rendje 
 
3.§  Az önkormányzat a temető fenntartásához kapcsolódóan gondoskodik a közüzemi díjak 

megfizetéséről (hulladékszállítási, víz-, szennyvíz-, villanydíj).  
 
4. § (1)  A temetőben sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja.  

(2)  A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható. 
Valamennyi koszorú-, virág- és egyéb növényhulladékot, valamint a sírok 
díszítéséből adódó bárminemű hulladékot az erre kijelölt lerakóhelyen, illetve 
konténerben kell elhelyezni. A temetőben keletkezett hulladék kijelölt helyen történő 
elhelyezése díjmentes.  

(3)  A síremléképítés és –felújítás során keletkező hulladék a kijelölt hulladéktárolóban 
nem helyezhető el, azt a tevékenységet végző vállalkozó köteles elszállítani. 

(4)  A temetőben gépjárművel, motorkerékpárral, segédmotor-kerékpárral közlekedni 
tilos. Ez alól kivételt képeznek a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal 
rendelkezők, valamint az engedélyezett munkálatokat végző vállalkozók és 
temetkezési szolgáltatók. 

(5)  Az egészségügyi állapotuk, vagy életkoruk miatt mozgásukban korlátozott 
személyek a temető Tulajdonosának engedélye alapján közlekedhetnek 
gépjárművel a temető területén. 

 
5.§ A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik 

tanúsítani. 
 
6.§ A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozására, annak gyomtalanítására, valamint 

köteles gondoskodni arról, hogy a sírhely vagy a sírbolt a temető biztonságos 
használatát ne veszélyeztesse.  



 
7.§ A temetési helyekre egynyári, vagy évelő, lágyszárú dísznövények ültethetők. Fás szárú 

növény ültetése esetén annak kifejlett magassága nem érheti el az 1,50 méter 
magasságot és a szomszédos temetkezési helyek megközelítését, gondozását nem 
akadályozhatja. 

 
8.§ A temetőben tizenkét éven aluli gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett 

tartózkodhatnak. A gyermek által okozott károkért a felügyeletét ellátó tartozik 
felelősséggel. 

 
9.§ Temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajjal járó tevékenység a temetőben 

nem végezhető. 
 
10.§ A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok 

díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni és megrongálni tilos. 
 
11.§ A temetőben hulladékanyagot, növényt, szemetet égetni tilos. Gyertyagyújtásnál és        

annak égésénél ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzen.  

12.§  (1)   A ravatalozót legalább 1,5 órával a temetés előtt ki kell nyitni.  
(2)  A ravatalozó használata során az állagmegóvásról a temetési szolgáltató köteles 

gondoskodni. 
 
Temetési hely gazdálkodási szabályai 

 
13.§  (1)   A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A 
  sorokban a temetési helyeket a Tulajdonos jelöli ki. 

(2)  Az üzemelő temetőben a parcellák kialakítottak. A parcellákban elhelyezkedő 
sorokat (a temetési helyeket foglalják magukban) a már megkezdett, kialakult, 
temetési helyek távolsága szerint kell folytatni a kijelölésnél. Kivételesen a 
korábban kialakított sorokban levő és megfelelő temetési hely méretet elérő helyre 
is lehet kijelölni sírhelyet.  

(3)  A parcellákat és a sorokat számozni kell, amit a térképen jelölni kell. 
(4)  A sírboltok, a gyermekek, a kettős és az urnasírhelyek számára az egységes 

gondozás céljából külön táblát vagy sorokat is ki lehet kijelölni. 
(5)  Az urna a temetőben urnasírhelyben helyezhető el.  
(6)  Betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt 

sírhelytáblákba a koporsós temetés csak sírboltokba, vagy sírhelybe rátemetéssel 
engedélyezhető. 

 
14.§  (1)  A temetőben lévő sírhelyek méretezése:  

a)  egyes sír: 2,10 m hosszú, 1,00 méter széles,  
b) kettes sír: 2,10 m hosszú, 2,00 méter széles,  
c)  sírbolt (kripta): 2,30 m hosszú, 2,30 méter széles,  
d)  urnasírhely: 1,00 m hosszú, 0,80 méter széles,  

(2) A sírhelyek mélysége – a rátemetési lehetőségtől, illetve a talajadottságoktól 
függően 1,80 métertől 2,50 méterig terjedhet, az urnás sírhely mélysége 1,00 
méter.  

(3)  A temetési helyek egymástól való távolsága legalább 0,60 méter.  
(4)  A sírjel, síremlék az (1) bekezdés szerinti sírhelymérettől nagyobb nem lehet, 

magassága a 2 métert nem haladhatja meg.  
 
15.§   A temetkezési hely feletti rendelkezési jog időtartama:  



a)  koporsós temetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év  
b)  sírbolt (kripta): 60 év  
c)  urnasírhely: 25 év  
e)  koporsós temetés újraváltása: legalább 10 év maximum 25 év  
f)  sírbolt újraváltása: legalább 30 év maximum 60 év  
g)  urnasírhely újraváltása: 10 év.  

 
16.§  (1)  Az egyes temetési helyekért fizetendő térítési díjak mértékét a rendelet 1. 

melléklete tartalmazza. A temetési helyek újraváltása esetén a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) 
Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint időarányosan számított 
megváltási díjat kell alkalmazni.  

(2)  A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja. 
(3)  A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető vagy a 

sírhelytábla nem kerül lezárásra vagy átrendezésre. 
 

17.§  (1)  A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási  
 hozzájárulási díj mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

(2) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőknek rendelkezniük kell a 
tevékenység végzésére jogosító okirattal, melyet a munkavégzés során annak 
helyszínén kell tartani. 

 
Záró rendelkezések 
 
18.§ Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.  
 
 
 
 
  Likai-Tóth Adél sk.     dr. Szilva István sk. 
          jegyző           polgármester 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2015. február 18. napján. 
 
 
 

Likai –Tóth Adél  

         jegyző 

 

Sajóbábony, 2015. február 18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. számú melléklet a 6/2015. (II.18.) önkormányzati rendelethez 
 

 

 

A temetési hely és újraváltás díjai: 
 

 Temetési hely Lejárati 
idő 

2015.02.01. 

1. Egy személyes 
sírhely 

25 év 25.000,- Ft 

2. Két személyes sírhely 25 év 50.000,- Ft 

3. Rátemetés  
alkalmanként 

25 év 25.000,- Ft 

4. Urnasírhely 25 év 12.500- Ft 

 

5. Két személyes sírbolt 60 év 25.000,- Ft 

6. Négy személyes 
sírbolt 

60 év 50.000,-  Ft 

 

Az újraváltás díja  a temetési hely díjának a 70 %-a. 

    

 

A díjak az ÁFÁ-t is tartalmazzák.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.számú melléklet a 6/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási 
hozzájárulási díj  

 
 

1. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási 

hozzájárulás mértéke       3.000.-Ft nap 

2.  Amennyiben a vállalkozásszerűen végzett tevékenység csak betűvésésre terjed ki, a 

vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás 

mértéke         2.000.-Ft nap 

3. Ravatalozó használata (A ravatalozáshoz szükséges kellékek használhatóak, ha azon 
felül szükség van más kellékekre az a temetkezési szolgáltatást végző biztosítja.) 

3.000.-Ft alkalom 

 

A díjak az ÁFÁ-t is tartalmazzák.  

 

 

 

 

 


