
 

Vilyvitány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2015. (I.21.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezésekről 

 

/módosításokkal egységes szerkezetben/ 

 

Vilyvitány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. XLIII. tv. (továbbiakban tv.) 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeli el: 

 

 Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Vilyvitány Község Önkormányzata tulajdonában lévő 

temetőkre és az ottani temetésekkel kapcsolatos tevékenységre. 

 

(2) A temetők fenntartója Vilyvitány Község Önkormányzata, amely a feladatok ellátásáról, 

a temetők fenntartásáról, üzemeltetéséről saját maga gondoskodik (továbbiakban 

üzemeltető) temetőgondnok közreműködésével. 

 

(3) A temetőben a temetkezési szolgáltatások biztosításáról a temető üzemeltetője 

gondoskodik. Az üzemeltető az egyes temetkezési szolgáltatások ellátásával más 

gazdálkodó szervezetet vagy egyéni vállalkozót is megbízhat. Az eltemettető pedig más 

vállalkozó vagy gazdasági szervezet egyes szolgáltatásait is igénybe veheti. 

 

Temetési hely gazdálkodás szabályai 

 

2. § 

 

(1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig a helyi viszonyokat is 

figyelembe véve sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli 

ki. 

(2) A parcellákban elhelyezkedő sorokat a már megkezdett, kialakult temetési helyek szerint 

kell folytatni a kijelölésnél. Kivételesen a korábban kialakított sorokban levő és 

megfelelő temetési hely méretét elérő helyre is lehet kijelölni sírhelyeket. 

 

(3) Az. 1. és 2. sírhelytáblában már csak azok a hozzátartozók temethető el, akik részére a 

sírhely kihagyása már megtörtént, illetve a koporsós rátemetés még lehetséges. 

 

(4) Az 1. sírhelytábla külön kijelölt részében kell eltemetni azokat, akiknek eltemettetői nem 

vállalják a 3. és 4. parcellában történő temetés feltételeit. 

 

(5) A 3., 4. parcellában a temetkezés az egyes sorokban időrendi sorban történik. Újabb sor 

megnyitására csak az előző sor beteltét követően kerülhet sor, ettől eltérni csak indokolt 

esetben és a polgármester engedélyével lehet.  

 

(6) A 4. sírhelytábla megnyitására csak a 3. sírhelytábla beteltét követően kerülhet sor. 



 

(7) A 3. és 4-es sírhelytáblákban csak azok temethetők el, akik hozzátartozói vállalják, hogy 

3 éven belül a síremléket elhelyezik, illetve a sírok gondozását folyamatosan biztosítják. 

A sírjel 2,5 m-nél magasabb nem lehet és a szomszéd sírhelye(ke)t valamint a 

sírtávolságokat térben nem foglalhatja el. 

 

(8) A parcellákat és a sorokat számozni kell, amit a térképen jelölni kell. 

 

(9) A temetőben koporsós és urnás temetés egyaránt végezhető. 

 

(10) A temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális 

feltételeket az önkormányzat a tv. 9. § a-c, e-h pontjaiban, valamint a Korm. rendeletben 

foglaltaknak megfelelően biztosítja. 

 

(11) Egyéb temetési szolgáltatások (tv. 25. §) megrendelése illetve a költségek viselése a 

hozzátartozót terheli. 

 

A temetési helyek használati ideje és díja 

3. § 

 

(1) 1 A temetkezési hely felett határozatlan idejű ingyenes rendelkezési jog illeti meg, 

a) aki Vilyvitány településen állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

lakos közeli hozzátartozó eltemettetéséről gondoskodik vagy  

b) aki Vilyvitány településen állandó lakóhellyel rendelkező elhunyt eltemettetéséről 

gondoskodik vagy 

c) ha az elhunyt Vilyvitány településen született vagy 

d) ha az elhunyt legalább 5 évig állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkezett Vilyvitány településen. 

 

(2)   
2

 A temetési helyekért az elhunyt hozzátartozója, az eltemetésre kötelezett - kivéve az (1) 

bekezdésben foglaltakat - temetési hely megváltási díj fizetésére köteles. 

 

(3)   
3A temetési hely megváltási díj összege 30.000,- Ft, amit a temetés előtt az eltemettető 

(hozzátartozó) az önkormányzat házipénztárába köteles befizetni. 

 

(4) 4Az önkormányzat az egyéb kegyeleti közszolgáltatásokat (ravatalozóhasználat, 

temetőfenntartás) ingyenesen biztosítja. 

 

(5)   5 A temetési hely megváltási ideje – ide nem értve az (1) bekezdésben foglaltakat - 

a) sírhely esetén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év 

b) sírbolt használati ideje az utolsó halott elhelyezésétől számított 60 év. 
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1 Módosította a 11/2020. (IX.29. ) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. szeptember 30 napjától. 
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3 Megállapította a 11/2020. (IX.29. ) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. szeptember 30 napjától. 
4 Megállapította a 11/2020. (IX.29. ) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. szeptember 30 napjától. 
5 Megállapította a 11/2020. (IX.29. ) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. szeptember 30 napjától. 
 

 



 

A sírhely, sírbolt mérete 

4. § 

 

(1) A temetőben egyes és kettes sírhelyek alakíthatók ki, de lehetőség van a családhoz 

tartozó más hozzátartozók részére is sírhelyek kihagyására. 

 

(2) Rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kell 

kerüljön, és rátemetés csak egyszer lehetséges. 

 

(3) A sírhelyek méretei: hossza: 2,10 m 

szélessége: 1,00 m 

    mélysége: 2,00 m 

    szomszédos távolság: 0,30 m kivéve kettes sírhely esetén. 

 

5. § 

 

(1) A temetőben sírboltok a 4. parcella utolsó sorában helyezhetők el. 

 

(2) Sírboltot az üzemeltető által kijelölt helyen a vonatkozó építési előírások szerint lehet 

felállítani, a felállítás előtt a sírbolt vázlatát vagy leírását az üzemeltetőnek be kell 

mutatni és azt nyilvántartásba kell venni. 

 

(3) A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a rendelkezői minőségét a sírboltkönyvbe 

bejegyeztette. 

 

(4) A sírbolt létesítőjének az adatainak bejegyzésekor nyilatkozni kell a sírboltban 

elhelyezhető személyekről, melyet a nyilvántartásokban rögzíteni kell. 

 

(5) Ha a sírbolt létesítője nem rendelkezett arról, hogy kik temetkezhetnek a sírboltba, annak 

házastársát, egyenes ági rokonait, továbbá az utódaik házastársait lehet benne eltemetni. 

 

(6) A sírbolt méretei: 2 személyes sírboltnál hossza 3 méter, szélessége 3 m 

  3 személyes sírboltnál hossza 3 méter, szélessége 5 m 

   6 személyes sírboltnál hossza 3 méter, szélessége 8 m  

   9 személyes sírboltnál hossza 3 méter, szélessége 11 m 

 

(7) A sírboltban annyi halott temethető el, ahány főre azt építették. Ezen túl a sírboltos 

koporsókkal egyező számú urna is elhelyezhető. 

 

A temető használatának rendje, sírgondozás szabályai 

6. § 

 

(1) A temető nyitva minden nap 6 és 21 óra között. A ravatalozó rendjére gondnok ügyel, 

akiknek feladata a nyilvántartó könyv és a sírboltkönyv vezetése. 

 

(2) A síremlékeket a hozzátartozók saját elképzeléseik szerint készíttethetik el, de 

elhelyezésükre a sorban lévő többi síremlékkel összhangban kerülhet sor. A sírok 

közvetlen közelébe fák, cserjék nem ültethetők. 

 



(3) A temetőben mindenki a hely szellemének és a kegyeletnek megfelelő magaviseletet 

köteles tanúsítani. 

 

(4) Járművel behajtani a temető területére csak síremlékek, kegyeleti tárgyak elhelyezése 

céljából szabad.  

 

(5) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, valamint a sírokra ültetett növényeket, virágokat 

megrongálni tilos.  

 

(6) A sírhely gondozása során keletkezett szemetet a sírhelyek között tárolni nem szabad. A 

temető kezelője a szemét összegyűjtésére, tárolására szolgáló helyet köteles kijelölni, 

kialakítani és rendszeres ürítéséről gondoskodni. 

 

(7) A temető területén tűzveszélyes tevékenységet végezni, avart elszáradt koszorút, 

virágmaradványt elégetni tilos. A gyertyagyújtásnál ügyelni kell arra, hogy tűz ne 

keletkezzen. 

 

 

6/A. § 6 

Az urnafal használatára vonatkozó különleges rendelkezések 

(1) A Vilyvitány 269 hrsz- ú ingatlanon (temető) a Ravatalozónál található urnafalban lévő 

temetési helyek azonosíthatósága érdekében az urnafülkéket soronként felülről lefelé 

növekvő sorrendben római számokkal, balról jobbra haladva oszloponként arab 

számokkal kell számozni a rendelet 1. melléklete szerint. 

 

(2) Az urnafülke légmentes lezárása egyedileg előállított fedlappal történik. 

 

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja gondoskodik az urnafülke egyedi 

díszítéséről és az abban elhelyezett személy adatainak feltüntetéséről. 

 

(4) Az urnafülke tábláján fel kell tüntetni legalább az elhunyt nevét, valamint születési és 

halálozási évét. 

 

(5) Az urnafülke megváltására az jogosult, aki hozzátartozója számára a temetés ezen 

formáját választja és 

 

a) aki Vilyvitány településen állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

lakos közeli hozzátartozó eltemettetéséről gondoskodik vagy  

b) aki Vilyvitány településen állandó lakóhellyel rendelkező elhunyt eltemettetéséről 

gondoskodik vagy 

c) ha az elhunyt Vilyvitány településen született vagy 

d) ha az elhunyt legalább 5 évig állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkezett Vilyvitány településen. 
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(6) Az urnafülkéket az eltemettető tetszőleges sorrendben igényelheti, azonban azok előzetes 

megváltására nincs lehetőség. 

 

(7) Az eltemettető az igénybevétel szándékát – megjelölve a számozásnak megfelelő 

urnafülkét - minden esetben köteles írásban bejelenteni a polgármester felé. 

 

(8) Az urnafülkébe történő elhelyezése esetén a rendelet 2. mellékletében meghatározott 

összegű díjat kell megfizetni a temető fenntartója felé. 

 

(9) Az urnafülkében a hamvakat kizárólag urnában lehet elhelyezni, egy urnafülkében 

legfeljebb két elhunyt hamvai helyezhetőek el. 

 

(10) Az urnafal használatára vonatkozó részletes szabályozás a rendelet 3. melléklete 

szerinti Használati Rend tartalmazza. 

 

 

 

Záró rendelkezések 

7. § 

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a Vilyvitány Község Önkormányzata Képviselő- testületének a temetőkről 

és a temetkezésekről szóló 7/2000 (IX.25.) önkormányzati rendelete. 

(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 

 

 

Vilyvitány, 2015. január 20. 

 

 

 

Hörcsik József s.k.     dr. Bényei Norbert jegyző megbízásából 

polgármester       Soltész Edina aljegyző s.k. 

 

 

 

 

Záradék: 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet 2021. augusztus 4 

napján kihirdetve. 

 

 

 

 

         dr. Bényei Norbert 

          jegyző 
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2. melléklet a 3/2015. (I.21.) önkormányzati rendelethez 8 

 

 

Az urnafalba történő elhelyezés díja: 

 

 

Rendelkezési jog Fizetendő bruttó összeg (Ft) Befizetés határideje 

az urnafülke megváltása a 

rendelet 6/A. § (5) 

bekezdés a) pontja esetén 

 

 

80.000,- 

 

bejelentés jóváhagyását 

követő 5 napon belül 

az urnafülke megváltása a 

rendelet 6/A. § (5) 

bekezdés b), c), d) pontjai 

esetén 

 

50.000,- 

 

bejelentés jóváhagyását 

követő 5 napon belül 
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3. melléklet a 3/2015. (I.21.) önkormányzati rendelethez 9 

URNAFAL HASZNÁLATÁNAK RENDJE 

Általános rendelkezések 

1. § 

Vilyvitány Község Önkormányzata, mint az urnafal tulajdonosa és üzemeltetője az elhunyt 

személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, faji, nemzeti, etnikai 

hovatartozására, a halál okára vagy bármely megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé teszi 

az urnafalban a halottak hamvainak elhelyezését a temetőkről és a temetkezésekről szóló 

önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint. 

Az urnafal fenntartása, üzemeltetetése 

2. § 

(1) Az urnafal fenntartási és üzemeltetési feladatait az önkormányzat látja el, ennek 

keretében: 

a) A helyben szokásos módon tájékoztatja a látogatókat a temetési hely rendjéről 

b) Ingyenesen biztosítja az urna szertartásig történő megőrzésének, illetve a 

szertartás megtartásának helyszínét a ravatalozóban. 

c) Biztosítja az urnafal és környékének állagmegóvását, az urnafalhoz vezető út 

fenntartását. 

 

(2) Az önkormányzat biztosítja az urnafal és környékének karbantartását, amely magában 

foglalja:       

a) szükség szerinti sepréseket 

b) kaszálást és a lekaszált fű összegyűjtését, gyomirtást 

c) a hulladék összegyűjtéséhez alkalmas terület biztosítását és az ott összegyűlt 

hulladék elszállíttatását 

d) urnafalhoz vezető út síkosság mentesítését, hó eltakarítást 

Nyilvántartás vezetése 

3. § 

(1) Az önkormányzat köteles nyilvántartást vezetni az urnafalba elhelyezett elhunytakról az 

urnaelhelyezés időrendjének sorrendjében. 

(2) A nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza: 

a) Elhunyt neve 

b) Az elhunyt születési neve 

c) Elhunyt édesanyjának születési neve 

d) Elhunyt születési helye és ideje: év, hó, nap 

e) Elhalálozás helye és ideje: év, hó, nap 

f) Legutolsó lakóhelyének címe 

g) A rendelkezni jogosult (eltemettető) neve, lakcíme 

h) Urnába helyezés időpontja: év, hó, nap, óra 



Adatszolgáltatás a nyilvántartásból 

4. § 

(1)  A nyilvántartásba a temetési hely felett rendelkező jogosult személy betekinthet. 

(2) A nyilvántartás adatai alapján az önkormányzat köteles adatot szolgáltatni az elhunyt 

személy pontos temetési helyéről a hozzátartozók számára. 

(3) A nyilvántartás biztonságos őrzéséről a jegyző gondoskodik az urnafal fennállásáig, 

megszűnését követően át kell adni az illetékes levéltár számára. 

Az urnafal környékén történő munkavégzés 

5. § 

(1) Az urnafülkén végzett minden nemű munkát - kivéve a hozzátartozók részéről történő 

gondozást – az üzemeltetőnek be kell jelenteni. 

 

(2) A munkát végző vállalkozó minden nemű munkát az üzemeltetőnek a munka 

megkezdését megelőzően legalább 1 héttel köteles bejelenteni. 

 

(3) Munka csak úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és látogatók kegyeleti 

érzéseit. 

(4) Vasárnap és ünnepnapokon kivitelezői munka nem folytatható. 

 

(5) Munkavégzés során a szomszédos urnafülke nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy 

állapota ne változzon, az esetleges károkozásért a kivitelező teljes felelősséggel tartozik. 

(6) A temetőben munkát végzőt teljes anyagi és erkölcsi felelősség terheli az általa okozott 

károkért. 

 

(7) Vasárnap és ünnepnapokon kivitelezői munka nem folytatható. 

 

(8) Temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajos munka az ingatlan területén nem 

végezhető. 

 

(9) Tilos az urnafülkék és annak környezetében lévő növényzet rongálása, beszennyezése, a 

keletkezett szemét nem a kijelölt helyen történő tárolása. 

 

Vilyvitány, 2021. augusztus 3. 

 

        Hörcsik József 

        polgármester 
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