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Előterjesztés 

 
A temetőről és a temetkezésről szóló 20/2007. (12. 31.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdés szerint a (2) 
bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az 
önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni. 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2007. (12. 31.) 
Ör. sz. rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. sz. melléklete az alábbiak szerint tartalmazza a 
hatályos díjakat: 

„3. sz. melléklet a 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelethez 

A Torbágyi Római Katolikus Egyház tulajdonában álló temetőben: 

Ravatalozó használati díj temetésenként 
(+ halott hűtés első három napja) bruttó   19.000.-Ft 
Halott hűtés a negyedik naptól napi:   2.500.-Ft 
 
Torbágyi Római Katolikus Egyház részére fizetendő 
temető fenntartási hozzájárulás       10.000-Ft/temetés 
Torbágyi Római Katolikus Egyház részére fizetendő 
egyéb vállalkozások temető fenntartási hozzájárulása     10.000,-Ft/nap” 
 

A hatályos Rendelet a jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem a bizottságot és a Képviselő-testületet a Rendelet díjmértékeinek felülvizsgálatára. 

 

Biatorbágy, 2022. október 14. 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
 
 
 
 

 

 

 



Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (X. 27.) határozata 

A temetőről és a temetkezésről szóló 20/2007. (12. 31.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. a temetőről és a temetkezésről szóló 20/2007. (12. 31.) önkormányzati rendeletében 
a díjmértékeket, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII törvény 40. § 
(3) bekezdése szerint felülvizsgálta, 

2. a díjmértékeken nem változtat. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői titkárság 
 
 
 



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 



 2 

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. 

(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: 
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(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 

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 
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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. 

 

 

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 

14.§ Torbágyi Római katolikus Egyház tulajdonában lévő 

köztemetőben a ravatalozó gondnoki feladatait Biatorbágy Város 

Önkormányzata a Városgondnokság keretén belül látja el.
2
 

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte: 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. § f). 

Hatálytalan: 2012. IV. 28-tól. 

 
2
 Kiegészítette a 10/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
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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. rendelethez3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Törölte a 10/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
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2. sz. melléklet a 21/2007. (12. 06.) Ör sz. rendelethez4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Törölte a 10/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
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3. sz. melléklet a 21/2007. (12. 06.) Ör sz. rendelethez56 

 

A Torbágyi Római Katolikus Egyház tulajdonában álló temetőben: 

 

Ravatalozó használati díj temetésenként 

(+ halott hűtés első három napja) bruttó  19.000.-Ft 

Halott hűtés a negyedik naptól napi:  2.500.-Ft 

 

Torbágyi Római Katolikus Egyház részére 

fizetendő temető fenntartási hozzájárulás   10.000-Ft/temetés 

Torbágyi Római Katolikus Egyház részére 

fizetendő egyéb vállalkozások  

temető fenntartási hozzájárulása    10.000,-Ft/nap 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Beiktatta a 10/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a 

6
 Módosította a 19/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
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