Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2001.(IV.1.) számú RENDELETE
a temetőkről és a temetkezésről
Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ( továbbiakban: Önkormányzat ) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény (továbbiakban: Tv.)
40.§. (1), (2) bekezdésében és 41.§. (3) bekezdésében és 42.§.-ban kapott felhatalmazással,
figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet ( továbbiakban:
Vhr.) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1.§.
(1) A jelen rendelet hatálya kiterjed Moha Község közigazgatási területén lévő, a mohai
Református Egyházközség és Római Katolikus Egyházközség tulajdonában álló
temetőnek megállapodás szerinti temetőrészekre (továbbiakban: temető), ahol az
önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettség a Tv. 1.§. és 20.§. (2)
bekezdése szerint ellátja.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt temető8k)-re vonatkozó fenntartási és
üzemeltetési kötelezettségét későbbi időpotban kötendő megállapodás alapján, kegyeleti
közszolgáltatás útján teljesíti.
Temető létesítése, lezárása, megszűntetése, újbóli használatbavétele
2.§.
A temető létesítésére, lezárására, megszűntetésére, újbóli használatbavételére a tv. 8.§.-12.§.-ok és
a Vhr. 19.§.-22.§.-ok szabályait kell alkalmazni.
Temetési helyek, sírjelek
3.§.
(1) A temetőben az 1.sz. melléklet szerinti típusú temetési helyeket kell biztosítani az alábbiak
szerint:
Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. Az
egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely mérete két egymás melletti koporsó
befogadására alkalmas sírgödör.
(2) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. Az eltemettető ettől eltérően rendelkezhet,
ha az anya halála és az újszülött perinatális halála miatt az eltemetés egy időben történik.
(3) A sírgödör mélysége 200 cm, koporsó rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre
kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. Sírgödröt az üzemeltető
hozzájárulásával természetes – talajban lebomló – anyaggal burkolni lehet.
(4) Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni.
(5) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló
temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. Sírbolt a
temető tulajdonosának hozzájárulásával, külön jogszabályban meghatározott esetekben és
módon, építési engedéllyel építhető. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését, a temető
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tulajdonosa – üzemeltetője – jelöli ki. A tulajdonosnak a hozzájárulást meg kell adnia, ha
az építtető a sírbolt helyét megváltotta.
(6) A sírboltok, a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek részére az egységes gondozás céljából
külön táblát vagy sorokat lehet kijelölni.
4.§.
(1) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke
(columbárium), urnasírhely, urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre rátemethető.
(2) Urnafülke és az urnasírbolt építésügyi hatósági engedéllyel építhető.
(3) Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret 20x20x45 cm lehet. Urnafülke
építmények kialakításánál a temető tulajdonosa által készített szabályzatban előírt
természetes anyagok és művészeti forma alkalmazható. Az urnafülkét úgy kell
kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható legyen.*
(4) A hamvakat tartalmazó urna földbe temetése esetén a temetési hely urnasírhely vagy
urnasírbolt, melyek a rendelkezési jogosultság időtartamában ( használati idő)
különböznek egymástól.*
(5) A temető tulajdonosa – az eltemettető igénye esetén – a hamvak szétszórásához és
bemosásához külön temetőrészt jelöl ki, amelyet parkszerűen kell kialakítani.
(6) A temető tulajdonosa (üzemeltető) a mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó
magzat, csonkolt testrész, ember szerv, szervmaradvány eltemetésére külön sírhelytáblát
jelöl ki.
(7) Sírhely méreteit, szélességét, hosszúságát, egymástól való távolságát az 1.sz. melléklet
tartalmazza.
(8) A temetési helyen elhelyezhető sírhelyek szokásos magassága 2,2 méter, sírhely típustól
függően. E magassági méreten belül – a Tv. és Vhr. Rendelkezéseit figyelembe véve –
sírjel az üzemeltető részére történő előzetes bejelentés után, külön engedély nélkül
létesíthető.
(9) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott
sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni
kell.
5.§.
(1) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett
rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell
temetni.
(2) A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő
tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét
megzavaró illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására az üzemeltető
jogosult.
(3) A sírokra olyan növények telepíthető, amelyek kifejlett magassága legfeljebb egy méter,
valamint nem terjed túl a temetési hely területén.
A temetési helyek feletti rendelkezési jog
6.§.
(1) a 3.§. (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartamára a
temető tulajdonosa által elkészített vagy később készítendő szabályzatban foglaltak az
irányadók. A rendelkezési jog időtartalmait a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért a 3.sz.
mellékletben meghatározott díjat kell fizetni, melyet az egyházak pénztárába kell
befizetni.*
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A temető rendje
7.§.
(1) A temető bejáratánál jól látható tájékoztató táblát kell elhelyezni, melyeken fel kell
tüntetni a temető rendjét, nyitvatartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését,
pontos címét.
(2) A temető nyitvatartási ideje: a temető tulajdonosa által megállapított mindenkori
nyitvatartási idő: minden nap 07 órától 18 óráig.
8.§.
(1) A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat
gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett
tartózkodhat.
(2) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik
tanúsítani. Hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók
kegyeleti érzéseit megsérteni tilos.
(3) A temetőben munkájukat végző vállalkozók, tevékenységük során, az e rendeletben
foglaltakat kötelesek betartani. Működésükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a
szomszédos sírokban a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.
Kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék elszállításáról gondoskodni.
9.§.
(1) Tilos:
(a) a temetőbe kutyát bevinni, kivéve a vakvezető kutya
(b) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani,
építési vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani;
(c) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen
lerakni;
(d) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók
kegyeleti érzéseit megsérteni
(e) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni
(2) –(3) 1
Záró rendelkezések
10.§.
E rendelet 2001. április 1-én lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kelt: Moha, 2001. március 22.
Palkovics Miklós
polgármester

Barna Endréné
körjegyző

Záradék:
A rendelet 2012. április 16-án került egységes szerkezetbe foglalásra.
Iván Szilvia körjegyző
1

Módosította a 9/2012. (IV.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. április 16-tól.
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1.sz. melléklet
A sírhelyek, sírboltok, urnafülkék méretei
-

-

-

sírhelyek méretei:
(a) egyes sír
(b) kettes sír
(c) gyermek sír

210x90 cm
210x190 cm
130x60 cm

A sírok egymástól való távolságának legalább 60 cm-nek kell lennie a gyermeksírok
esetében is
Sírboltok méretei:
a) (a) kétszemélyes
260x274 cm
mélysége 230cm
b) négyszemélyes
340x274 cm
mélysége 230cm
c) hatszemélyes
360x274 cm
mélysége 300cm

Columbáriumban az urnák tárolása 30x30x45 cm-es belterületű és szilárd alappal bíró
légmentesen lezárt urnafülkében történhet.
Az urna földbetemetése esetén a sírhely mérete 60x60 cm, mélysége legalább 1 méter

2. sz. melléklet
Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamai
-

egyes sírhelyek esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsó rátemetés napjától számított 25 év
kettős sírhely esetén az utolsó temetés napjától számított 25 év
urnafülke és urnasírhely esetén 10 év
urnasírbolt esetén 20 év

3. sz. melléklet
Sírhelyek megszerzési, újraváltási díjai
Sírhely – sírhelyenként 9000 Ft
Sírbolt-- kétszemélyes sírbolt
Négyszemélyes sírbolt
Hatszemélyes sírbolt
*Urna- urnafülke

25.000 Ft
50.000 Ft
75.000 Ft
9.000 Ft
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