
Mátraderecske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2002. (II.11.) Önk. rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről
(módosításokkal egységes szerkezetben)

Mátraderecske  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (a  továbbiakban:
Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. (a
továbbiakban: Tv.), valamint a Tv. végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Vvr.) alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§
(1) Jelen rendelet hatálya az alábbi temetőkre terjed ki:
a) a Mátraderecske, 286. hrsz.-ú, természetben 3246. Mátraderecske, Hősök terén található 
lezárt köztemető,

b) a Mátraderecske, 576. hrsz.-ú, természetben 3246. Mátraderecske, Hunyadi utcában 
található működő köztemető.

(2) Az  Önkormányzat  az  (1) bekezdésben  leírt  temetőkre  vonatkozó  fenntartási  és
üzemeltetési kötelezettségét temetőgondnok alkalmazása útján teljesíti.

2.§
(1) Az  Önkormányzat  (mint  a  köztemető  fenntartója,  a  továbbiakban:  fenntartó)
felekezetekhez való tartozás vagy egyéb megkülönböztetésre tekintet nélkül - figyelemmel a
felekezeti temető fenntartásának az állam által is elismert vallási szokásaira - lehetővé teszi a
halottak eltemettetését az általa fenntartott temetőben.
(2) A  temetőben  polgári,  valamint  egyházi  szertartással  történő  temetés  egyaránt
lebonyolítható.

3.§
(1) A temető felügyelete a jegyző hatáskörébe tartozik.
(2) A temetőt sírhelytáblákra, a táblákat sorokra kell osztani. A sírokat és sorokat számozni
kell.
(3) A temető fenntartójának a temetőről vázrajzot kell készíteni. A térképen fel kell tüntetni a
megállapított mindenkori sírhely árakat is.
(4) A temető bejáratánál tájékoztatót kell kifüggeszteni a nyitvatartás idejéről és a temetkezési
rendről.

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele 

4.§
Temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Tv. és a Vhr.

szabályait kell alkalmazni.



Temetési helyek 

5.§
(1) Koporsós temetés esetén a temetési lehet
a) egyes sírhely,
b) kettős sírhely,
c) sírbolt.
(2) A sírhelyek egymástól való távolsága 80 cm. A temetők sírhelytábláiban egy-egy sor sírhely
létesíthető.
(3) Colombáriumban az urnák tárolása 30 x 30 cm-es belméretű és szilárd lappal légmentesen lezárt
hamufülkében történik.
(4) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési
joga – az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell temetni.
(5) Figyelemmel a természetes elrendeződésre a temetés a temető területén a feltáró utak két oldalán
történik sorba temetéssel, a csatolt helyszínrajz alapján. Új sor csak az előző betelte után nyitható.
Ez  esetben  a  soron  következő  egyszemélyes  vagy  kétszemélyes  sírhelyet  vásárló  köteles  azt
megvásárolni.
(6) A temetési helyet a temetőgondnok jelöli ki.

6.§
(1) Kettős sírhelyet házastárs vagy élettárs halála esetén a túlélő házastárs vagy élettárs válthat.
Ettől eltérést – külön kérelemre – a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) Felnőtt sírhely befizetése mellett a felnőtt sírhely táblába 10 éven aluli gyermek is eltemethető.
Ilyen esetben azonban a sír méreteivel azonosnak kell tekinteni.
(3) A temetési helyekbe elhelyezhető urnák száma:
a) urnasírhely:      3,
b) egyes sírhely:   2,
c) kettős sírhely:   4,
d) sírbolt:             4.
(4) Élő személyek előre is megvásárolhatnak sírhelyet, betartva a sorbatemetés rendjét.
(5)  Az elhalt  részére megvásárolt  sírhely mellett  legfeljebb 2 közvetlen hozzátartozó vásárolhat
egyidőben sírhelyet. 
(6) A megvásárolt  sírhelyet  a  hozzátartozók,  illetve  a  tulajdonosok  kötelesek  gondozni,  illetve
gondoztatni.
(7) A sírnyitásra és rátemetésre a Vhr. 35.§ - 40-§ szerinti előírásokat kell alkalmazni. Koporsós
temetésre használt temetési helyeknek urna elhelyezése céljából történő megbontását, urnasírhely
felnyitását,  továbbá  hagyományos  sírhelyre  rátemetett  urna  kivételét  előzetesen  a
temetőgondnoknak be kell jelenteni.

Sírjel

7.§
(1) A sírjelet a hozzátartozók egyénenként készíttetik el.
(2) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága a terepszinttől
mérve 1,9 m. E magassági méreten belül – a Tv. és a Vhr. rendelkezéseit figyelembe véve – sírjel
külön engedély nélkül létesíthető. 
(3) A (2) bekezdésben megadott méretnél magasabb sírjel tervezett létesítését az építési hatóság



részére be kell jelenteni, mellékelve a sírhely tervét vagy vázrajzát. Az építési hatóság a tervezett
sírjel magasságát korlátozhatja, ha az nem illik bele a temető vagy a sírhelytábla egységes rendjébe.
(4) A sírbolt létesítéséhez előzetesen be kell szerezni a képviselő-testület hozzájárulását. A sírbolt
temetőn belüli elhelyezését a képviselő-testület jelöli ki.
(5) A sírjel nem foglalhat el az e rendeletben meghatározott temetési helynél nagyobb területet.

A temetési helyek feletti rendelkezési jog

8.§
(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):
a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,
b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,
c) sírbolt esetén a temető tulajdonosával (üzemeltetőjével) kötött megállapodástól függően 60 vagy
100 év,
d) az urnafülke és az urnasírhely esetén 10 év,
e) urnasírbolt esetén a temető tulajdonosával (üzemeltetőjével) kötött megállapodástól függően 20-
60 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.
(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) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár,
illetve, ha a temetési hely megszűnik.
(5) 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.
(6) 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.

A temető infrastrukturális létesítményei 

9.§
Az önkormányzat az  1.§ (1) bekezdés  b) pontjában leírt köztemetőben az alábbi infrastrukturális

feltételeket biztosítja:
a) utat,
b) ravatalozót,
c) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt,
d) boncolóhelyiséget,
e) a temető bekerítését,
f) vízvételi lehetőséget,
g) illemhelyet,
h) hulladéktárolókat,
i) a temető területének – rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő – parkosítását, az út 
sorfásítását. 



A temető rendje

10.§
(1)1 A temető nyitvatartási ideje nyári időszakban (április 01-től szeptember 30-ig) 7 órától 20 óráig,
téli időszakban (október 01-től március 31-ig) pedig 7 órától 16 óráig.
(2) A temetőben  mindenki  a  hely  csendjének,  a  kegyeletnek  megfelelő  magaviseletet  tartozik
tanúsítani.
(3) Járművel behajtani, közlekedni csak a temető kezelőjének engedélyével szabad.
(4) A temetőben  kegyeleti  tárgyakat,  valamint  a  sírokra  ültetett  fákat,  növényeket  és  a  sírok
díszítésére szolgáló anyagokat bepiszkítani tilos.
(5) A sírokra  ültetett  növényeket  és  a  temetőbe  bevitt  virágokat  onnan  kivinni  csak  a  temető
kezelőjével történt előzetes bejelentés után lehet. 
(6) A sírhelyek gondozásával kapcsolatosan keletkező szemetet a sírhelyek között tárolni tilos. A
temető kezelője szemét összegyűjtésére, tárolására szolgáló helyet köteles kijelölni.
(7) A temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni, és bárhová elvinni tilos.
(8) A temetőben gyertyát  égetni  legkésőbb a zárási  időt  megelőző egy órával  szabad.  Gyertya-
gyújtásnál és annak égésénél ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzék.
(9) 12 éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.
(10) A temető területére kutyát bevinni tilos.

A temető őrzése

11.§
(1) A temető fenntartója a temető őrzésére gondnokot alkalmaz.
(2) A gondnok kötelezettség, feladatai:
a) a temetői rend betartása és betartatása, a ravatalozó, a boncolóhelyiség rendben tartása,
b) a boncolásnál való közreműködés,
c) a nyilvántartó könyv vezetése,
d) köteles a temetőben észlelt rendellenességekről a fenntartót haladéktalanul értesíteni.

Szabálysértési rendelkezés
12.§2

Záró rendelkezések

13.§
(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló
13/1992. (X.26.) Önk. rendelet hatályát veszti.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a helyben szokásos módon – gondoskodik.

Mátraderecske, 2015. június 30.

Forgó Gábor                         P.H.                              Dr. Jakab Dorottya
                        polgármester                                                                      jegyző

1  Módosította: 3/2019. (V.01.) rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. május 02.-től.
2 Hatályon kívül helyezte: 5/2012. (V.31.) rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2012. május 31.-től.



1. számú melléklet a 2/2002. (II.11.) Önk. rendelethez3

1. A sírok méretei:
a) egyszemélyes sírhely:   1,4 m x 2,3 m,
b) kétszemélyes sírhely:       2 m x 2,3 m,
c) sírbolt.: a befogadó koporsók számának függvénye, építési engedély köteles.
d) urnahely: 40 cm X 60 cm X 50 cm.

2. A sírhelyek árai:
Felnőtt sírhelyek:
- egyszemélyes sírhely:                  10.000,- Ft + ÁFA,
- kétszemélyes sírhely:                   20.000,- Ft + ÁFA, 
- háromszemélyes sírhely:          30.000.- Ft + ÁFA,
- 1 urnahely ára: 30.000.- Ft + ÁFA.
- A 6.§ (4) bekezdése alapján vásárolt sírhely ára és az előre megvásárolt urnahely ára 100.000,- Ft
+ ÁFA sírhelyenként, illetve urnahelyenként.

3. 4Temetőgondozás díja síremlék építésénél vagy tisztításánál a víz és áram igénybevételéért:
bruttó  5.000.-  Ft.  Amennyiben  a  síremlék  építéséhez  vagy  tisztításához  csak  vizet
használnak, abban az esetben a díj bruttó 2.500.- Ft.

4. 5A temetőben lévő hirdetőtáblán vagy a temető bejáratánál a kerítésen elhelyezhető hirdetés 
díja évente:

A/4 – es méretben 10.000.- Ft + ÁFA;
A/3 – as méretben 20.000.- Ft + ÁFA;
A/2 – es méretben 30.000.- Ft + ÁFA.

3  Módosította: 5/2008. (VI.30.) rendelet. Hatályos: 2008. július 01.-től.
4 Módosította: 10/2015. (VII.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. július 02.-től.
5 Beillesztette: 19/2011. (XII.15.) rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos: 2012. január 01.-től. 



2.számú melléklet6

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2002. (II.11.) önkormányzati rendelethez

KERÍTÉS KIS KAPU
FÖLDÚT GYALOGOS KÖZLEKEDÉSRE

FÖLDÚT

HUNYADI UTCA

ZÁRADÉK
Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Mátraderecske, 2019. május 01.

Dr. Jakab Dorottya jegyző

6  Megállapította: 18/2013. (XII.16.) rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. január 01.-től.

SZOCIÁLIS TEMETKEZÉSI HELY (10 Mx 3,5 M)

PARKOLÓ
PARKOLÓ
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