
Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2020. (VII. 13.) önkormányzati 

 rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről  

 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

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

13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (2)-(3) bekezdéseiben és a 41. § (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a bocskaikerti temetőről és a temetkezések rendjéről a 

következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet hatálya a Bocskaikert Községben levő köztemetőre, valamint az annak fenntartásával 

és a temetkezés rendjével kapcsolatos összes tevékenységre terjed ki. 

 

Általános rendelkezések 

2. § 

A község köztemetője a település területének déli határán a Fenyves út végén a 0139/15 hrsz-ú 

ingatlanon helyezkedik el. 

A temető üzemeltetése 

3. § 

(1) Az Önkormányzat a köztemető üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés 

keretében gondoskodik. Az üzemeltető a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 

(2019. november 1-től 2024. október 31-ig). 

(2) A köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített 

szállítójárművön történő szállításával, továbbá a sírnyitással, és a visszahantolással 

kapcsolatos  

(3) A köztemető területén belül egyéb vállalkozási tevékenység (sírkő elhelyezés, síremlék 

készítése, stb.) csak a köztemető hivatalos nyitva tartási ideje alatt, a jogszabályi feltételek 

betartása mellett, és az üzemeltető felé tett előzetes bejelentés és egyeztetés alapján 

végezhető. 

4. § 

Az elhaltakat a szállításnál, ravatalozásnál és az eltemetésnél a legnagyobb gonddal, kímélettel és 

a kegyeleti szabályok szigorú betartásával kell ellátni. 

5. § 



(1) A felravatalozott koporsót a búcsúztatási szertartás megkezdéséig nyitva lehet hagyni a 

temettető igénye esetén. Ha a holttest előrehaladott oszlási állapotban van, vagy más 

orvosi, illetve egészségügyi szabály ezt külön indokolja, az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat rendelkezése alapján a koporsót zárva kell tartani. 

(2) A felravatalozásra kerülő, vagy elhamvasztandó halott személyazonosságának 

megállapítását a közvetlen hozzátartozó, vagy annak megbízottja részére a szertartás vagy 

a hamvasztás megkezdését megelőzően lehetővé kell tenni. 

6. § 

A köztemetőben az elhunyt hamvainak kiadásához használt helyiség reprezentatív kialakítása, 

továbbá az átadás ünnepélyességének biztosítása az üzemeltető feladata. 

7. § 

(1) A köztemető tisztántartása a fenntartó feladata, mely tevékenység keretében gondoskodik 

a lerakóhelyeken felhalmozódott szemét folyamatos elszállításáról vagy elszállíttatásáról. 

(2) A köztemetőbe sírkőtermékeket beszállítani és azokat sírokon elhelyezni, valamint 

sírkőtermékekkel kapcsolatos szolgáltatási munkát végezni kizárólag e tevékenység 

ellátására jogosult végezhet. A köztemetőben vállalkozási tevékenység keretében 

sírgondozást végzők e tevékenységüket a köztemető üzemeltetőjének kötelesek 

folyamatosan bejelenteni. 

(3) A köztemetőben (sírgondozási, sírbeültetési, sírkőüzemi termékbeszállítási, stb.) 

sírkőtermékekkel kapcsolatos tevékenységek ellátásának rendjét az üzemeltető által 

meghatározott Köztemető Rendészeti Szabályzat tartalmazza. 

 

Temetési helyek használati ideje 

8. § 

(1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. 

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog használati ideje: 

a.) sírbolt, urnasírbolt: 60 év, 

b.) sírhely: 25 év, 

c.) urnasírhelyek: 10 év,  25 év. 

d.) urnafülke: 10 év, 25 év. 

(3) A temetkezési hely feletti rendelkezési jogot másra átruházni nem lehet. 

(4) A korábban előre váltott, de be nem temetett temetési helyek – amennyiben a rendelkezési 

jogosult a használati időt nem kívánja újraváltani – a használati idő lejárta után, 

visszakerülnek a köztemető üzemeltetőjének rendelkezésébe és azok újra értékesíthetők. 

(5) A bocskaikerti Köztemetőben felnőtt sírhely-, gyermeksírhely-, urnasírhely-, és 

sírbolthely parcellák kerülnek kialakításra. 

(6) A sírhelyparcellák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyek belül a nyugvási idő elteltével 

– szabályszerű eljárás mellett – fel lehet számolni a lejárt és meg nem váltott temetési 

helyeket, és azokat újabb temetés céljára igénybe lehet venni. 

(7) A Köztemetőben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az 

Üzemeltető gondoskodik. 

(8) Temettetőnek vagy az elhunyt hozzátartozóinak urnát temetési helyeken elhelyezni, vagy 

temetési helyekből kivinni, és a köztemetőből elszállítani tilos. 



Díszsírhelyek 

9. § 

(1) Díszsírhelyek: az Önkormányzat által adományozott és gondoztatott a köztemető 

központi fekvésén kijelölt parcellákban megjelölt díszhelyek. 

(2) A díszsírhelyre jogosultak Bocskaikert község díszpolgárai. 

(3) Díszsírhelyet adományozhat a Polgármester a haza, a közösség, a község érdekében 

végzett kimagaslóan eredményes munkában, hosszan tartó közéleti tevékenységben 

kiemelkedő érdemeket szerzett személyek részére. 

(4) A Polgármesterhez benyújtott kérelemben az adományozást kérheti a hozzátartozó, 

javasolhatja a munkáltató vagy társadalmi szervezet. 

(5) A díszsírhelyek  méretei:  hossza:     szélessége: 

egyes sírhely     250 cm   100 cm 

kettős sírhely     250 cm   200 cm 

A sírhelyek közötti távolság 100 cm. 

(6) A díszsírhelyekben nyugvó házastársának, gyermekének rátemetését vagy urnáinak 

elhelyezését a Polgármester engedélyezheti. 

(7) A díszsírhelyek a köztemető kiürítéséig fennmaradnak, használatuk díjtalan, gondozását - 

sírjel állítási kötelezettség nélkül - a köztemető üzemeltetője végzi.  

Temetési helyek 

10. § 

(1) Sírboltok: legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felülépítményből álló 

temetési hely. 

(2) A sírbolt fenntartásáról a rendelkezésre jogosult gondoskodik. A sírboltba csak annyi 

felnőtt koporsó helyezhető, ahány férőhelyre azt építették. A sírboltba további 10 urna 

helyezhető el. 

(3) A sírbolt építése iránt benyújtandó építési engedélyt az építtető köteles az üzemeltetőnek 

előzetes véleményezésre bemutatni. Ha a sírbolt összeomlásától lehet tartani, az üzemeltető 

felszólíthatja a rendelkezésre jogosultat, hogy gondoskodjon a helyreállításról. Ha a 

felhívás eredménytelen marad, az üzemeltető jogosult a jogszabályi előírások betartása 

mellett a sírbolt bontását kezdeményezni. 

Sírbolt 

méretei 

(belső): 

Hosszúság: Szélesség: 

2 személyes 250 cm 150 cm 

4 személyes 250 cm 250 cm 

6 személyes 250 cm 400 cm 

8 személyes 250 cm 500 cm 

 

A sírboltok közötti távolság 100 cm. 



 

(4) A táblában kialakított egyes vagy kettős sírhelyek:  

A sírhelyek méretei: Hosszúság: Szélesség: 

egyes sírhely 250 cm 100 cm 

kettős sírhely 250 cm 200 cm 

 

A sírhelyek közötti távolság 60 cm. 

(5) Gyermek sírok: a köztemető erre a célra kijelölt területén lévő sírhelyek, méretei: 

A sírhelyek méretei: Hosszúság: Szélesség: 

egyes sírhely 130 cm 60m 

A sírhelyek közötti távolság 50 cm. 

(6) Urnasírhelyek és urnasírboltok: a köztemető erre a célra kijelölt területein kialakított 

sírok. 

A sírhelyek méretei: Hosszúság: Szélesség: 

urnasírhely 80 cm 60 cm 

urnasírbolt 80 cm 60 cm 

A sírok közötti távolság 50 cm. 

(7) A közköltséges sírhelyekre temetendők azok az elhunytak, akinek a temetéséről az 

Önkormányzat köteles gondoskodni. 

A sírhelyek méretei: Hosszúság: Szélesség: 

egyes sírhely 220 cm 100 cm 

A sírok közötti távolság 60 cm. 

Temetési helyek megváltási és újraváltási díjai 

11. § 

(1) A temetési helyek megváltási díját ezen rendelet 1. sz. mellékletének I. pontja 

tartalmazza. 

(2) A sírhely újraváltási díja azonos a temetési hely első megváltási díjával. 

(3) Rátemetés esetén a meghosszabbított sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos 

sírhelyhasználati díjat kell fizetni.  

 

11/A. §1 

 

 
1 Beiktatta a 16/2021 (VII.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2021. július 22.  



(1) A sírhely előre is megváltható. Az így előre váltott síron az előírás szerinti 

sírhelyméreteknek megfelelően sírjelet kell felállítani, legkésőbb 12 hónapon 

belül. Ennek elmulasztása esetén írásban történő felszólítást követően az 

üzemeltető a sírhely feletti rendelkezési jogot visszaveszi. A befizetett sírhely 

megváltási díjat a temető üzemeltető 15 % költség levonása mellett visszafizeti. 

Az előreváltott sírhely gyommentesen tartásáról, gondozásáról a sírhely felett 

rendelkezőnek gondoskodnia kell. 

(2) Az előmegváltás a sírhely megváltása napjától számít, nem a majdani 

beletemetéstől. Az előmegváltás tehát az adott nyughely biztosítását, az adott 

személy vagy család számára való fenntartását jelenti. Örökmegváltást, 

elővételt a Bocskaikerti Temető fenntartója nem alkalmaz.  

(3) Az előreváltott sírhely előreváltási díja a megváltási díj 200%-a. 

 

A temetés feltételei 

12. § 

(1) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel – a sír megfelelő 

mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezve – további legfeljebb egy elhalt, vagy 

az ÁNTSZ által esetenként engedélyezett számú 25 évnél régebbi holttestmaradványt 

tartalmazó koporsó temethető rá. A temetési helyre alapméretenként további 6 darab 

hamvakat tartalmazó urna helyezhető el. 

(2) Síremléket előre gyártott elemekből kell készíteni. Síremlékek, sírszegélyek, fedlapok 

helyszínen történő elkészítése tilos. 

(3) Síremlékek és sírszegélyek alá, a sír befogadó szélességi méretétől 30-30 cm-re nagyobb 

méretű vasbeton gerenda elhelyezése kötelező, de figyelembe véve a köztemető 

talajadottságait, indokolt esetben a sírkőszegély teljes felületű – helyszíni kivitelezésű - 

aláalapozása is elvégezhető, azonban ezen alap maximum 30-30 cm-re nyúlhat túl a sírhely 

befogadó méretein, s felső felülete nem emelkedhet a környező terepszint felé. 

(4) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét a temető üzemeltetőjének az 

elhelyezés előtt be kell mutatni. 

(5) A rátemetés a sírnyitási rendelkezések betartása mellett végezhető. 

(6) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, kideszkázni, kibélelni nem lehet. A rendelkezési 

jogosult igénye alapján a koporsó felett fa, nád vagy szövet alapanyagú rögfogó 

elhelyezhető. 

(7) A lezárt köztemetőből, sírhelytáblákból a holttestmaradványokat a használatba lévő 

köztemetőben, sírhelytáblákba át lehet helyezni. 

(8) A köztemetőben temetési helyet sírbolt kivételével, betemetés nélkül előre megváltani 

nem lehet. 

Köztemető rendje 

13. § 

(1) A köztemető nyitvatartási rendje: 

november 01-március 31-ig 7 órától – 17 óráig 

április 01-április 30-ig 7 órától – 18 óráig 



május 01-augusztus 31-ig 6 órától – 20 óráig 

szeptember 01-október 31-ig 7 órától – 18 óráig 

(2) A köztemető a Halottak Napi, valamint az azt közvetlenül megelőző és követő napok 

nyitva tartását az üzemeltető határozza meg és közli az illetékes szervekkel (Rendőrség, 

Önkormányzat stb.), illetve tájékoztatja a lakosságot. 

(3) A temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának rendjét az üzemeltető állapítja meg, melyet a 

köztemetőben hirdető táblákon köteles közzétenni. 

(4) A Köztemetőben gépkocsival közlekedni tilos. 

Kivételt képez a tilalom alól a feladat ellátása miatt a köztemető területén tartózkodó áru-és 

teherszállító jármű, halottszállító és gyászgépkocsi, valamint traktor és vontató. 

Súlyos mozgáskorlátozott személy, vagy idős korú hozzátartozót szállító járművek, valamint 

a köztemetőben munkavégzés kapcsán tartózkodó személyek számára az üzemeltető behajtási 

engedélyt adhat. 

(5) Kutyákat és egyéb állatokat a köztemető területére bevinni tilos. 

(6) A köztemető területén tüzet rakni tilos. A kegyeleti gyertyákat és mécseseket a köztemetői 

záróra előtt fél órával gondosan el kell oltani. 

(7) A köztemetőben tilos hiányos öltözetben megjelenni, hangoskodni, továbbá bármely olyan 

magatartást tanúsítani, amely a kegyeleti érzést sérti, vagy sértheti, és a látogatókat 

megbotránkoztathatja. 

(8) A köztemető üzemi épületeinek és azok tartozékainak (sírok és síremlékek, parkok és azok 

növényzetének, stb.) rongálása, beszennyezése tilos. 

(9) A köztemetőben 14 éven aluli gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak. Az 

általuk okozott esetleges károkért, a felügyelet hiányában esetlegesen bekövetkezett baleset 

következményeiért a felügyeletükre hivatott személy anyagilag és erkölcsileg felelős. 

(10) A köztemető területén csak a temetési helyek díszítésére szolgáló tárgyak, koszorúk, 

sírlámpák, virágok, cserepes virágok, stb. helyezhetők el külön engedély nélkül. 

(11) Minden más célt szolgáló tárgy (pl.: ülőpad, sírjel, síremlék és egyéb sírtermékek, stb.) a 

köztemető üzemeltetőjének írásbeli engedélyével helyezhető el. 

(12) (12)A köztemetőben elhelyezett tárgyak, sírok, sírjelek, síremlékek megrongálása, illetve 

eltulajdonítása esetén a károk rendezésére a Ptk. előírásai irányadóak. 

(13) A köztemetőből kegyeleti tárgyakat - javítás, vagy helyreállítás céljából a köztemető 

üzemeltetőjének engedélyével - csak a rendelkezésre jogosult vagy annak 

meghatalmazottja viheti ki. 

(14) (13)A köztemetőt látogatók panaszait a temető gondnoknál elhelyezett panaszkönyvbe 

bejegyezheti. A köztemető mindenkori üzemeltetője köteles a bejegyzett indokolt 

panaszokat, a törvényes határidőben kivizsgálni, a panasztevőt tájékoztatni és a panasz 

okát megszüntetni 

(15) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni. 

14. § 

A mindenkori üzemeltető köteles az üzemeltetés, illetőleg a temetési szolgáltatás költségeinek 

megosztására, az Önkormányzat által elfogadott számviteli szabályokat alkalmazni. 

15. § 

 



A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-hozzájárulási díjat a 

rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

Záró rendelkezések 

16. § 

(1) E rendelet 2020. augusztus 15-én lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról és a köztemetőről és 

a temetkezés rendjéről szóló 20/2007. (XI. 26.) önkormányzati rendelet  

 

Bocskaikert, 2020. július 13. 

 

Baloghné Kiss Judit s.k.              Szőllős Sándor s.k. 

        jegyző         polgármester 

 

 

Záró rendelkezés: 

A rendeletet 2020. július 13-án a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 

kihirdettem. 

 

Bocskaikert, 2020. július 13. 

Baloghné Kiss Judit s.k. 

          jegyző 

 

 

 

1.melléklet a 16/2020 (VII.13.) rendelethez 

 I. Temetési helyi díjak  

1.  
Egyes sírhely 25 évre 

  megváltás 29.346 Ft 



2.  
Kettős sírhely 25 évre 

  megváltás 45.307 Ft 

3.  
Sírbolt hely 60 évre (2 koporsóként) 

 megváltás 127.500 Ft 

4.  
Gyereksírhely 25 évre 

 megváltás 11248 Ft 

5.  
Urnasírhely 10 évre 

  megváltás 6.976 Ft 

6.  
Urnasírhely 25 évre 

  megváltás 17.453 Ft 

7.  
Urnafülke 10 évre 

  megváltás 4.740 Ft 

8.  
Urnafülke 25 évre 

  megváltás 11.850 Ft 

9.  
Közköltséges sírhely 25 évre 

  megváltás 14.976 Ft 

 

 

II. temetőéi létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások kötelező 

igénybevételéért fizetendő díjak munkanapokon 
 

10.  
Temetőn belüli szállítási díj (gyászautó) 8 598 Ft 

11.  
Elhunyt hűtése a 3. naptól naponta 2 579 Ft 

12.  
Normál sírhelynyitás (sírásás) 15 226 Ft 

13.  
Normál visszahantolás 9 152 Ft 

14.  
Mélyített sírhelynyitás 22 718 Ft 

15.  
Mélyített visszahantolás 12 314 Ft 

16.  
Urna, gyermeksírhely sírhelynyitás 4 160 Ft 

17.  
Urna, gyermeksírhely visszahantolás 2 491 Ft 



18.  
Koporsó sírba helyezése 6 642 Ft 

19.  
Urna elhelyezés 4 559 Ft 

20.  

Létesítményhasználati díj szertartásonként magában foglal: 

2 nap hűtést 

a tároló he1yiségek használatát 

a tarolással, halott kezeléssel összefüggő költségeket 

ravatalozással kapcsolatos közüzemi és takarítási 

költségeket 

40 000 Ft 

21.  
Exhumálás, földvisszatöltéssel 42 425 Ft 

22.  

Maradványok 

felszedése 

6. éven belüli eltemetés esetén 15 496 Ft 

23.  
6-12 év közötti eltemetés esetén 10 744 Ft 

24.  
12 év feletti eltemetés esetén 5 768 Ft 

25.  
Exhumálás 17 665 Ft 

26.  
Urnasír feltárás behantolással 5 752 Ft 

27.  
Urna felszedés 3 823 Ft 

28.  
Újra temetés 

Azonos a mélyített vagy 

normál sírhelynyitás 

(sírásás) és visszahantolás 

díjával. 
 
 

    

III. temetőéi létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások kötelező 

igénybevételéért fizetendő díjak pihenő és szabadnapokon 
 

1.  
Temetőn belüli szállítási díj (gyászautó) 12 897 Ft 

2.  
Elhunyt hűtése a 3. naptól naponta 2 579 Ft 

3.  
Normál sírhelynyitás (sírásás) 22 839 Ft 

4.  
Normál visszahantolás 13 728 Ft 

5.  
Mélyített sírhelynyitás 34 077 Ft 

6.  
Mélyített visszahantolás 18 471 Ft 

7.  
Urna, gyermeksírhely sírhelynyitás 6 240 Ft 

8.  
Urna, gyermeksírhely visszahantolás 3 737 Ft 



9.  
Koporsó sírba helyezése 9 963 Ft 

10.  

Létesítményhasználati díj szertartásonként magában 

foglal: 2 nap hűtést 

a tároló he1yiségek használatát 

a tarolással, halott kezeléssel összefüggő költségeket 

ravatalozással kapcsolatos közüzemi és takarítási 

költségeket 

60.000 Ft 

11.  
Exhumálás, földvisszatöltéssel 42.425 Ft 

12.  

Maradványok 

felszedése 

6. éven belüli eltemetés esetén 15.496 Ft 

13.  
6-12 év közötti eltemetés esetén 10.744 Ft 

14.  
12 év feletti eltemetés esetén 5.768 Ft 

15.  
Exhumálás 17.665 Ft 

16.  
Urnasír feltárás behantolással 5.752 Ft 

17.  
Urna felszedés 3.823 Ft 

18.  
Újra temetés 

Azonos a mélyített vagy 

normál sírhelynyitás 

(sírásás) és 

visszahantolás díjával. 

   

 

 

 
 

 

2.melléklet a  16/2020. (VII.13.) rendelethez 

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető fenntartási hozzájárulási díja: 

Temetőben alkalomszerűen vállalkozói munkát végzők temetői fenntartási hozzájárulási díja 

minden megkezdett nap után (építőipari, síremlék építési, stb.) ÁFA nélkül 2.500.- Ft/nap.  

 

 


