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Rudabánya Város Önkormányzatának 

15/2008. (IX. 29.) számú rendelete 

a Város temetőiről és a temetkezési tevékenységről 

 

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 

1990.- évi LXV. törvény 16. §-ának  (1) bekezdésében, valamint a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi LXIII. Törvény (a továbbiakban: Tv) 41. § (3) bekezdése és a 

42. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

 

Általános rendelkezések 

 

1. §. 

 

 

Ezen rendelet hatálya Rudabánya Város közigazgatási területén fekvő temetőkre, az ott 

végzett temetkezési és temető – fenntartási tevékenységre terjed ki. 

A temetők pontos fekvése: 17 hrsz, 265 hrsz, 266 hrsz, 267 hrsz. 

 

Értelmező rendelkezések 

 

2. §. 

E rendelet alkalmazása szempontjából: 

 

a.) temető: Rudabánya Város Közigazgatási területén, beépítésre szánt, építési használata 

szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, 

közegészségügyi rendetetésű, és amely az elhunytak eltemetésére a hamvak elhelyezésére 

létesítettek és használnak vagy használtak. 

 

b.) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati 

tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat – a  temető tulajdonosával kötött 

megállapodás alapján  - a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettséget teljesíti. 

 

c.) temetési hely: a temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített sírhelyi, sírbolt, 

urnafülke, urnahely, urnasírbolt, valamint hamvasztó üzemi építmény területén, ingatlanon 

létesített urnafülke, urnasírhely. A temetési helyek egyes formái a temetés módja, továbbá a 

földben vagy építményben történő elhelyezkedés alapján különböznek egymástól. 

 

d.) kegyeleti emlékhely: az elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített 

építmény, emlékmű, emlékjel, épületben elhelyezett emléktábla. 

 

e.) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemletetését magába foglaló 

egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunytak emlékének megőrzésére irányuló 

önkormányzati tevékenységek összessége. 

 

Temetők fenntartása és üzemeltetése 

 

3. §. 

 

A köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat a 

Városüzemeltetési szervezetén keresztül látja el. 
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A temető használat szabályai 

 

4. §. 

 

(1) Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik. Ezen 

kívül minden a temetőben végzett tevékenységet be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének. 

 

(2) A temetőben munkát végző vállalkozó tevékenysége során a temetőt látogatók 

kegyeleti érzéseit nem sértheti, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális 

létesítményeiben kárt nem okozhat, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatja, továbbá be 

kell tartania a temető rendjére vonatkozó e rendeletben rögzített szabályokat. 

 

 

Temetési helyek 

 

5. §. 

 

 

(1) A temetőkben a kialakított sírhelytáblák és temetési helyek igénybevételével lehet 

temetkezni. 

 

(2) A temetőkben a következő temetkezési helyek biztosítottak: 

 

- koporsós sírhelyek, 

- urnás sírhelyek, 

- urnafülkék (kolombáriumok), 

- sírboltok építésére kijelölt helyek. 

 

 

6. §. 

 

(1) A temetési helyek méretük és az eltemethető személyek száma szerint a 

következő: 

 

a.) egyes sírhely:                       területe                               130 x 220 cm 

     mélysége                              200 cm 

     Egy koporsó helyezhető el benne. 

 

 

     b.) egyes mélyített sírhely:       területe                                130 x 220 cm 

          mélysége                             200 cm 

          (Biztosítani kell, hogy a rátemetendő koporsó alja 160 cm mélyre kerüljön!) 

  

      c.) dupla sírhely:                     területe                              220 x 220 cm 

           mélysége                            200 cm 

           Két koporsó helyezhető el benne. 

 

      d.) dupla mélyített sírhely:      területe                              220 x 220 cm 

           mélysége                           200 cm 
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           Négy koporsó helyezhető el benne. 

 

       e.) urnasírhely:                        területe                                 60 x  80 cm 

            Legfeljebb négy urna elhelyezése engedélyezett 

 

       f.) Az urnafülke 30 x 30 cm, egy urna elhelyezésre alkalmas. 

 

(2) A temetési helyek közötti távolság 80 cm. 

            A sorok közötti távolság 3 soronként 2 m, soronként 1,2 m. 

 

(3) A sírboltok és urnasírboltok számára kijelölt terület méretei: 

Igény esetén a képviselő-testület határozza meg. 

            A sírboltokra kijelölt helyen az építési hatóság által engedélyezett sírbolt építhető. 

  

(4) A hagyományos sírhelybe további 2 urna rátemethető. 

 

 

7. §. 

 

Temetési hely térítési díj ellenben váltható meg, a térítési díj mértéke a mindenkori alapilleték 

összege. A temetési hely az újbóli megváltás idején érvényes időtartamra és díjért a 

rendelkezésre jogosult, vagy annak leszármazottja/örököse által újból megváltható. A kettős 

és a mélyített sírként megváltott síroknál a rendelkezési jog idejét az utolsó rátemetéstől kell 

számítani. 

 

A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 

 

8. §. 

 

Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: a R-ben foglaltak szerit általánosan 50 év, 

továbbá: 

 

a.) sírbolt esetén a képviselő-testület egyedileg határozza meg, 

b.) urnafülke, urnasírhely esetén 25 év 

c.) urnasírbolt esetén a képviselő-testület egyedileg határozza meg. 

 

(1) A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek az üzemeltetőtől kell kérni. A temetési 

szándékot a megváltott temetkezési helyek igénybevételekor is mindenkor be kell 

jelenteni az üzemeltetőnek. Ugyancsak be kell jelenteni bármely okból 

bekövetkezendő sírnyitási, temetési hely felbontási szándékot. 

(2) Az újonnan megkezdett sorokban csak a sorban következő sírhelyet lehet igényelni. 

 

(3) A koporsós rátemetéshez sírnyitási engedély szükséges. 

Az engedélyt az üzemeltetőnek be kell mutatni. 
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A  temető rendje 

 

9. §. 

 

 

A temető látogatók tájékoztatását a temető bejáratánál elhelyezett tábla szolgálja. 

 

(1) A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletét tartozik 

tanúsítani. A temetőkben és annak közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, 

amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat 

megbotránkoztatja. 

 

(2)A temetők  korlátozás nélkül látogathatók. 

 

(3) A temetőbe járművel behajtani, azzal közlekedni csak az üzemeltető írásos engedélyével 

szabad. A mozgássérülteket parkolási engedélyük feljogosítja a temetőbe való behajtásra. 

 

(4) A temetőben 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelettel tartózkodhat. 

 

(5) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan. 

 

(6) Kutyát – a vak vezető kutya kivételével – a temetőbe bevinni tilos. 

 

(7) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni vagy 

bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. 

Az építési hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül el kell szállítani. 

 

(8) Kegyeleti tárgyak,  növények és egyéb díszítő anyagok rongálása, eltávolítása tilos, 

szabálysértést von maga után. 

 

(9) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. 

 A temetőben keletkezett hulladék elszállításról havonta illetve szükség szerint az üzemeltető 

gondoskodik. 

 

(10) A temetőben gyertyát, vagy mécsest gyújtani csak felügyelet mellett szabad. A 

tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát, vagy 

mécseset meggyújtotta. 

A temetőkben tüzet rakni tilos. 

 

(11) Fát cserjét a temetési helyen kívüli területen magánszemélynek ültetni tilos. A 2 méter 

magasságot elérő, nem gondozott ültetvényeket a temető üzemeltetője eltávolíthatja és a z 

eltávolítás költségeit a temetési hely gondozására kötelezettel szemben megtéríteti. 

 

(12) A sírhely gondozásáról a mindenkori tulajdonos vagy hozzátartozó köteles gondoskodni. 
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Záró rendelkezések 

 

10. §.
1
 

 

 

 

11. §. 

 

 

Ez a rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba. 

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Rudabánya Nagyközségi 

Önkormányzat köztemetőkről szóló 14/2000. (XI. 24.) sz. rendelete. 

 

 

Rudabánya, 2008. szeptember 26. 

 

 

 

 

Szobota Lajos                                                                                            Dr. Sallai Árpád  

 polgármester                                                                                                        jegyző 

  

                                                 
1
 Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (IV. 2.) ök. rendelet 1. § e) pontja, hatálytalan 2012. 04. 15-től 


