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Előterjesztés 
  

a temetőkről és temetkezésről szóló 20/2007. (12.31.) Ör. számú rendelet  
 

módosításához 
 

 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény       

13. § (1) bekezdésének 2. pontjában foglaltak szerint a helyi közügyek, valamint a 
helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok 
között szerepel a köztemetők kialakítása és fenntartása. (Köztemető: az 
önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati 
tulajdonban lévő temető vagy temetőrész, amelyben az önkormányzat – a temető 
tulajdonosával kötött megállapodás alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó 
kötelezettségét teljesíti). Az önkormányzat a köztemetőkre vonatkozó fenntartási és 
üzemeltetési kötelezettségét a tulajdonos egyházakkal kötött megállapodás útján 
jelenleg is teljesíti. 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a 
továbbiakban: Törvény), illetve az ennek végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X.1.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozása 2015. január 1-jétől 
nagymértékben módosul: a jogszabályokba beiktatásra kerültek a szociális 
temetésre vonatkozó részletes szabályok. A szabályozása értelmében az 
eltemettetésre kötelezett szociális temetést igényelhet az elhunyt utolsó 
lakóhelye szerinti önkormányzattól.  

Erre a célra a köztemető fenntartója jogszabályban meghatározott esetben a 
köztemetőben a koporsós temetések számára szociális parcellát, urnás temetések 
számára szociális temetkezési helyet jelöl ki. Vallási közösség tulajdonában lévő 
köztemetőben a helyi önkormányzat szociális parcellát, szociális temetkezési 
helyet jelöl ki minden esetben, ha a helyi önkormányzat tulajdonában a településen 
nincs köztemető. (A vallási közösségekkel történő egyeztetés és megállapodás 
megkötése folyamatban van.) Szociális parcellában, szociális temetkezési helyen 
kizárólag szociális temetés végezhető. A Törvény 42. §-a alapján továbbá ahol az 
önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségéről kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik, a temető használatának 
szabályait önkormányzati rendeletben kell megállapítani. 

Az előterjesztés mellékletét képezi a temetőkről és temetkezésről szóló 
20/2007. (12.31.) Ör. számú rendelet hatályos szövege, melyben a most javasolt 
módosításokat korrektúrával jelöltük.  
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Fentiek alapján 2015. január 1-jétől az önkormányzatnak biztosítania kell a 

szociális temetés lebonyolításához a Törvényben és Korm. rendeletben 
meghatározott feltételeket és rendeletében is rögzítenie kell a szociális temetés 
temetői rendjét. Mindezeknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, 
hogy az előterjesztést megtárgyalni és a módosító rendeletet megalkotni 
szíveskedjék.  
 

Biatorbágy, 2014. november 11. 
 
 

  Tarjáni István s.k. 
  polgármester 

 
 
 

Összeállította, felelős: Pomaházi Krisztina osztályvezető (Igazgatási Osztály) 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2014. (….....) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2007. (12.31.) Ör. számú rendelet 
módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII tv. 41.§ (3) bekezdés f) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2007. (12.31.) Ör. számú rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) II. RÉSZLEZETŐ RENDEKEZÉSEK című rész az alábbi 
alcímmel egészül ki: 

Szociális temetés 

13/A § (1) Szociális temetés esetén a Tv., továbbá a Vhr. előírásait ebben az 
alcímben meghatározott rendelkezésekkel kiegészítve kell alkalmazni. 

(2) Biatorbágy Város Önkormányzata szociális temetkezés céljára a Biai Római 
Katolikus Egyházközség, a Torbágyi Római Katolikus Egyházközség és a Biai 
Református Egyház tulajdonában lévő temetőkben, a Tv. 24/A. § (4) bekezdésében 
foglaltak szerint a tulajdonosokkal kötött megállapodás alapján jelöli ki a szociális 
parcellákat. 

(3) Szociális temetés esetén a sírhely méretei megegyeznek a 8. §-ban 
meghatározott sírhelyek méreteivel. 

13/B § (1) A szociális temetés iránti kérelmet az erre rendszeresített 
formanyomtatványon írásban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, illetve 
hivatali ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán 
(továbbiakban: Igazgatási Osztály) kell előterjeszteni. 

(2) Az Igazgatási Osztály kijelölt munkatársa látja el a Tv. 24/A. §-ában, továbbá a 
Vhr. 17/B. és 17/C. §-ában előírt feladatokat. 
(3) Az üzemeltető által kijelölt temetőgondnok szociális temetés esetén: 
a) kijelöli a temetkezési helyet, 
b) gondoskodik a szociális temetési kellékek átvételéről, tárolásáról, 
c) teljesíti a Tv. 16/A. § (1) bekezdésében foglaltakat, 
d) biztosítja a sírhely kiásásához, a koporsó leengedéséhez és a betemetéshez 
szükséges eszközöket,  
e) ellenőrzi a szociális temetési helyek elhelyezésére, méretezésére vonatkozó 
előírások betartását, ellenőrzi továbbá az eltemettető és az általa megbízott 
személy(ek) munkavégzésének szabályszerűségét, továbbá a jogszabályoknak nem 
megfelelő munkavégzés esetén a Tv. 16/A. § (2) bekezdése szerinti intézkedéseket 
megteszi, 
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f) megakadályozza a munkavégzést, amennyiben az eltemettető a Tv. 24/A. § (7) és 
(8) bekezdésében írt nyilatkozatokat a munkavégzés megkezdése előtt nem adta át 
az Igazgatási Osztálynak. 

13/C § (1) Az Igazgatási Osztály a szociális temetés iránti igényről haladéktalanul 
írásban tájékoztatja a temetőgondnokot. A szociális temetést – figyelemmel a Vhr. 
17/B. § (3) bekezdésében írt határidőre – a temetőgondnokkal egyeztetett 
időpontban és a temetőgondnok jelenlétében kell lebonyolítani.  

(2) A temetőgondnok szociális temetés esetén köteles az Igazgatási Osztály kijelölt 
munkatársával folyamatosan kapcsolatot tartani és a szociális temetés befejezését 
követően annak szabályszerű megtörténtét bejelenteni. 

2. § E rendelet 2015. január 1-én lép hatályba.  

 
 
 

Tarjáni István         dr. Kovács András 
 polgármester                    jegyző 



Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
20/2007. (12. 31.) Ör sz. 

rendelete 

A temetőkről és a temetkezésről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
Törvény (továbbiakban Tv.) 40. § (2) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében és a 42. §-ban 
kapott felhatalmazás alapján a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendeletre (továbbiakban Vhr) 
figyelemmel, az alábbi rendeletet alkotja: 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A rendelet célja 

1. § A szabályozás célja az elhunytak emlékének méltó megőrzése, a kegyeleti szolgáltatás 
kultúrált színvonalon történő ellátásának biztosítása, a halottak nyughelye előtti tiszteletadás 
biztosítása a lelkiismereti meggyőződés, a hitéleti tevékenységek, vallási szokások tiszteletben 
tartásával a köztemető fenntartásának és üzemeltetésének szabályozása, tekintettel a helyi 
adottságokra, a temetési helyek kihasználásának szabályozása. 

2. § (1) A jelen rendelet hatálya: a Biatorbágy város területén lévő és működő, Biai Római 
Katolikus Egyházközség (hrsz: 923), a Torbágyi Római Katolikus Egyházközség (hrsz: 043/3 és a 
043/4) és a Biatorbágyi Református Egyház (hrsz: 437/1 hrsz és a 437/27) tulajdonában lévő 
(továbbiakban: tulajdonosok) temetőkre terjed ki (továbbiakban: köztemetők). 

(2) Biatorbágy település közigazgatási területén - jelen rendelet megalkotásakor - önkormányzati 
tulajdonú temető nincs. 

(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt köztemetőkre vonatkozó fenntartási és 
üzemeltetési kötelezettségét megállapodás útján teljesíti. 

(4) A feladat ellátásához szükséges fedezet biztosításáról a Képviselő-testület éves költségvetése 
keretében gondoskodik a tulajdonos egyházakkal történt megállapodás szerint. 

3. § Temető létesítésére, bezárására, megszüntetésére, újbóli használatba vételére a Tv és Vhr 
szabályait kell alkalmazni. 

II. RÉSZLETEZŐ RENDELKEZÉSEK 

Köztemetők használatának és igénybevételének szabályai 

4. § (1) A köztemetőkben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az 
etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani és tartózkodni a kegyeleti érzést 
sértő tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól. 

(2) Minden látogató kötelessége a temetőnek és a környezetének védelme, rendjének, 
tisztaságának megőrzése. 

5. § A köztemetőkben polgári és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt 
lebonyolítható. 

Köztemetők rendje 

6. § (1) A köztemetők nyitvatartási idejét a tulajdonos állapítja meg. 
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(2) A látogatók számára a köztemetők bejáratánál az üzemeltető tájékoztató táblát függeszt ki, 
amely tartalmazza: 

- a temető nyitva tartását,  

- a temető rendjéről szóló szabályokat, 

- a temető vázlatos térképét. 

(3) Nyitvatartási idő alatt a temetőket bárki látogathatja, 12 éven aluli gyermek csak felnőtt 
felügyeletével. 

(4) A köztemetőkbe, a vakvezető kutya kivételével, állatot bevinni tilos! 

(5) A sírokra ültetett növényeket és a temetőkbe vitt virágot onnan kivinni csak a tulajdonos, 
vagy az üzemeltető engedélyével lehet. 

(6) Köztemetőkben gyertyát, mécsest gyújtani olyan körültekintő gondossággal lehet, amellyel a 
tűzveszély elkerülhető. Egyéb esetben a tűzgyújtás tilos! 

(7) A köztemetőkben keletkezett szemetet, hulladékot csak a temető erre kijelölt területén lehet 
elhelyezni. 

(8) A köztemetők területén a talajt, gyepet az üzemeltető engedélye nélkül felásni, elvinni tilos! 

(9) A köztemetőkben munkát végző vállalkozók, szolgáltatók az üzemeltető engedélyével 
végezhetik feladataikat. 

Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem 
sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem 
okozhatnak. 

(10) Gépjárművel behajtani indokolt esetben, az üzemeltető engedélyével lehet. 

(11) Bontott síremléket a sírhely feletti rendelkezési joggal rendelkező az üzemeltetővel 
egyeztetett módon köteles elszállítani, vagy a kőtárban elhelyezni. 

Temetési helyek 

7. § A köztemetőkben a temetésre használt helyek a következők: 

(1) Biai Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő temetőben 

a.) egyes és kettes sírhely, 
b.) sírbolt,  
c.) urna fülke,  
d.) urna sírhely 

(2) Torbágyi Római Katolikus Egyház tulajdonnában lévő temetőben 

a.) egyes és kettes sírhely,  
b.) sírbolt,  
c.) urna fülke 
d.) urna sírhely, 
e) urna sírbolt 

(3) Biatorbágyi Református Egyház tulajdonában lévő köztemetőben: 

a.) egyes és kettős sírhely  
b.) sírbolt  
c.) urna fülke 
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d.) urna sírhely 
e.) urna sírbolt 

(4) A parcellákban és a sorokban, az elhalálozás sorrendjében kell a temetési helyet kijelölni, ha 
az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga. 

Sírhelyek méretezése, sírjelek 

8. § (1) Az Egyházak tulajdonában lévő köztemetőkben: 

a, egyes sírhely hossza 2 méter szélessége 1 méter 
b, kettős sírhely hossza 2 méter  szélessége 1,9 méter 
c, kettős sírbolt hossza 2,1 méter szélessége 1,7 méter 
d, hármas sírbolt hossza 2,5 méter szélessége 2,1 méter 
e, urna sírhely hossza 1 méter szélessége 0,7 méter 
f, A sírgödör mélysége koporsó esetén 2 méter, urna esetén 0,5 méter. 
g, Minden temetési helyet sírjellel kell ellátni, melynek magassága a 2 m-t nem haladhatja meg. E 
magassági méreten belül sírjel az üzemeltető részére történő előzetes bejelentés után, külön 
engedély nélkül létesíthető. 2 méternél magasabb sírjel létesítésénél építési engedélyt kell kérni. 

(2) A köztemetőkben a sírjel, vagy az azon szereplő felirat, ábra meg kell feleljen a kegyeleti érzés 
elvárásainak, semmiképpen nem lehet közízlést, emlékezést sértő. 

Temetési helyek használati ideje 

9. § (1) Biai Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő köztemetőben: 

a.) egyes és kettős sírhely 25év 
b.) sírbolt 60 év 
c.) urna fülke el nem évülő 
d.) urna sírhely 25 év 

(2) Torbágyi Római katolikus Egyház tulajdonában lévő köztemetőben 

a.) egyes és kettős sírhely 25 év 
b.) sírbolt 60 év 
c.) urna fülke el nem évülő 
d.) urna sírhely 25 év 
e.) urna sírbolt 60 év 

(3) Biatorbágyi Református Egyház tulajdonában lévő köztemetőben: 

a.) egyes és kettős sírhely 25év 
b.) sírbolt 60 év 
c.) urna fülke el nem évülő 
d.) urna sírhely 25 év 
e.) urna sírbolt 60 év 

10. § A temetési helyek megváltási díját az 1. sz. melléklet, a temető egyes létesítményi 
igénybevételének díjai a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

A díj megállapítását a tulajdonos egyházak által megállapított összegben kell meghatározni, 
valamint az érdekképviselet véleményét ki kell kérni. 
11. § A köztemetők üzemeltetéséről az önkormányzat a tulajdonos egyházakkal kötött 
megállapodás útján gondoskodik. 
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Temetkezési szolgáltatások 

12. § (1) A temetkezési szolgáltatás a város területén – a szolgáltatást igénybevevő megbízásától 
függően – vállalkozói feladatkörbe tartozik. 

(2) A vállalkozó/k/ köteles/ek/ együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében 
a temető fenntartójával, üzemeltetőjével, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és 
érdekeltekkel. 

13.§ 1 

Szociális temetés 

13/A § (1) Szociális temetés esetén a Tv., továbbá a Vhr. előírásait ebben az alcímben 
meghatározott rendelkezésekkel kiegészítve kell alkalmazni. 

(2) Biatorbágy Város Önkormányzata szociális temetkezés céljára a Biai Római Katolikus 
Egyházközség, a Torbágyi Római Katolikus Egyházközség és a Biai Református Egyház 
tulajdonában lévő temetőkben, a Tv. 24/A. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a 
tulajdonosokkal kötött megállapodás alapján jelöli ki a szociális parcellákat. 

(3) Szociális temetés esetén a sírhely méretei megegyeznek a 8. §-ban meghatározott sírhelyek 
méreteivel. 

13/B § (1) A szociális temetés iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon 
írásban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, illetve hivatali ügyfélfogadási időben a 
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (továbbiakban: Igazgatási Osztály) kell előterjeszteni. 

(2) Az Igazgatási Osztály kijelölt munkatársa látja el a Tv. 24/A. §-ában, továbbá a Vhr. 17/B. és 
17/C. §-ában előírt feladatokat. 

(3) Az üzemeltető által kijelölt temetőgondnok szociális temetés esetén: 

a) kijelöli a temetkezési helyet, 

b) gondoskodik a szociális temetési kellékek átvételéről, tárolásáról, 

c) teljesíti a Tv. 16/A. § (1) bekezdésében foglaltakat, 

d) biztosítja a sírhely kiásásához, a koporsó leengedéséhez és a betemetéshez szükséges 
eszközöket,  

e) ellenőrzi a szociális temetési helyek elhelyezésére, méretezésére vonatkozó előírások betartását, 
ellenőrzi továbbá az eltemettető és az általa megbízott személy(ek) munkavégzésének 
szabályszerűségét, továbbá a jogszabályoknak nem megfelelő munkavégzés esetén a Tv. 16/A. § 
(2) bekezdése szerinti intézkedéseket megteszi, 

f) megakadályozza a munkavégzést, amennyiben az eltemettető a Tv. 24/A. § (7) és (8) 
bekezdésében írt nyilatkozatokat a munkavégzés megkezdése előtt nem adta át az Igazgatási 
Osztálynak. 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte: 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. § f). Hatálytalan: 2012. IV. 28-tól. 
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13/C § (1) Az Igazgatási Osztály a szociális temetés iránti igényről haladéktalanul írásban 
tájékoztatja a temetőgondnokot. A szociális temetést – figyelemmel a Vhr. 17/B. § (3) 
bekezdésében írt határidőre – a temetőgondnokkal egyeztetett időpontban és a temetőgondnok 
jelenlétében kell lebonyolítani.  

(2) A temetőgondnok szociális temetés esetén köteles az Igazgatási Osztály kijelölt 
munkatársával folyamatosan kapcsolatot tartani és a szociális temetés befejezését követően 
annak szabályszerű megtörténtét bejelenteni. 

 

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

14. § (1) E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba. 

 Dr. Palovics Lajos  Makranczi László  
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
Z Á R A D É K : 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
 
Biatorbágy, 2007. december 31. 
 
 
 
 

Makranczi László 
jegyző 
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1. sz. melléklet a 21/2007. (12. 06.) Ör sz.. rendelethez 

 
Temetési helyek megváltási díjairól 

A temetési helyek megváltási díjai (nettó árak) 

1. Biai Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő köztemetőben: 
egyes sírhely 24.000,-Ft/25 év 
kettős sírhely 48.000,-Ft/25 év 
sírbolt 200.000,-Ft/60 év 
urna fülke 50.000,-Ft/el nem évülő 
urna sírhely 18.000,-Ft/25 év 

2. Torbágyi Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő köztemetőben: 
egyes 24.000,-Ft/25 év 
kettes sírhely 45.000,-Ft/25 év 
sírbolt 200.000,-Ft/60 év 
urna fülke 50.000,-Ft/el nem évülő 
urna sírhely 18.000,-Ft/25 év 
urna sírbolt 170.000,- Ft/60 év 

3. Biatorbágyi Református Egyház tulajdonában lévő köztemetőben: 
egyes sírhely 24.000,-Ft/25 év 
kettős sírhely 28.000,-Ft/25 év 
sírbolt 200.000,-Ft/60 év 
urna fülke 50.000,-Ft/el nem évülő 
urna sírhely 18.000,-Ft/25 év 
urna sírbolt 170.000,-Ft/60 év 
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2. sz. melléklet a 21/2007. (12. 06.) Ör sz. rendelethez 

Temető fenntartási hozzájárulások 

Temető fenntartási hozzájárulás díjairól, a temető egyes létesítményei igénybevételének díjairól 
(nettó ár): 

1. Biai Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő köztemetőben: 

temető fenntartási hozzájárulás 4.000,-Ft/temetés 
egyéb vállalkozások fenntartási hozzájárulása 4.000,-Ft/nap 
2. Torbágyi Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő köztemetőben 

temető fenntartási hozzájárulás 4.000,-Ft/temetés 
egyéb vállalkozások fenntartási hozzájárulása 4.000,-Ft/nap 
3. Biatorbágyi Református Egyház tulajdonában lévő köztemetőben 

temető fenntartási hozzájárulás 4.000,-Ft/temetés 
egyéb vállalkozások fenntartási hozzájárulása 4.000,-Ft/nap 
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