
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2004.(VI.30.) rendelete 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény. 16. § (1) bekezdésben, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 41. § és 42. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
sajátosságokra való tekintettel a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről az alábbi rendeletet 
alkotja:  
 

A temetők létesítése, fenntartása és működése 
 

1. § 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Tura város önkormányzata tulajdonában lévő lezárt 
köztemetőre, az új köztemetőre, a zsidótemetőre, a Honvéd-erdőben lévő hősi temetési 
helyre, és a kegyeleti emlékhelyekre (1849-es turai csata emlékműve -Piactér; I. világháborús 
emlékmű - Petőfi tér; a II. világháborús emlékmű – Kaszinó tér), (továbbiakban temetők)

(2) E rendeletet kell alkalmazni a köztemető tulajdonosának, továbbá ezek fenntartását, 
üzemeltetését ellátó személynek (szerveknek), valamint a temetkezési szolgáltatási 
tevékenységet végző természetes és jogi személyeknek (továbbiakban: temetkezési 
szolgáltatók), továbbá mindazoknak, akiknek a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek 
ellátása során, azzal összefüggésben jogai keletkeznek, és reá kötelezettségek hárulnak. 

 
2. § 

(1) A temetők létesítéséről, bővítéséről, temető vagy temetőrész bezárásról, megszüntetéséről, 
újra használatba vételéről a fenntartó Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 
határoz, a település rendezési terveinek és az illetékes városi tisztiorvos véleményének 
figyelembevételével, valamint az érdekeltek ( üzemeltető) meghallgatása után. 
 
(2) A régi és az új köztemető fenntartása és üzemeltetése  e rendelet 1.számú melléklete 
szerinti kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján történik . 
 

3. § 
Az üzemeltető feladatai, kötelezettségei: 

 
(1) Meghatározza a temetési szolgáltatások, illetve a temetőkben végzett egyéb vállalkozási 
tevékenységek rendjét. 
(2) Biztosítja az eltemetés, (koporsós temetés, urnaelhelyezés, hamvak bemosása) feltételeit. 
(3) Kijelöli a temetési helyeket, összehangolja a temetéseket. 
(4) Betartja és betartatja a köztemetők használatára vonatkozó előírásokat 
(5) Biztosítja a ravatalozó, technikai berendezések karbantartását, előírt módon és 
gyakorisággal történő fertőtlenítését, festését. 
(6) Biztosítja a temető infrastruktúrájának üzemeltetését és karbantartását. 
(7) Biztosítja a temető tisztán- és karbantartását. 
(8) Értékesíti a temetői sír, sírbolt és urna helyeket az erre vonatkozó önkormányzat rendelet, 
valamint annak díjszabás alapján. 



(9) A felügyeletet gyakorló jegyző és/vagy megbízottja részére az ellenőrzést és a 
nyilvántartásba betekintést lehetővé teszi, a parcella kialakításra, bezárásra és nyitásra igény 
szerint javaslatot készít, az arra vonatkozó utasításokat betartja. 
 
(10) A temetőről készített térkép (vázrajz) alapján folyamatosan feltünteti, hogy mely 
sírhelytáblák, sorok, illetve sírhelyek teltek be, vagy vannak más célra (pl. urnatároló 
létesítése, hamvak szétszórására létesített területek, hősi temető, stb.) fenntartva, illetve mely 
területek szabadok. A térképen fel kell tüntetnie az önkormányzat által megállapított 
mindenkori sírhelydíjakat.  
 
(11) Az üzemeltető tevékenységével kapcsolatos iratok, nyilvántartások nem selejtezhetők,
őrzésükről az üzemeltető gondoskodik. Az üzemeltetői tevékenység megszűnésekor 
valamennyi iratot, nyilvántartást az üzemeltető köteles a jegyzőnek hiánytalanul átadni. 
 

4. § 
A tulajdonos feladatai, kötelezettségei: 

 

A temető tulajdonosának (fenntartójának) biztosítani kell:  
(1) A régi  temető esetében:  
a) a temető megközelítéséhez szükséges utat, 
b) a temető bejárattól a ravatalozóhoz vezető utat, valamint a sírok megközelítéséhez 

szükséges útvonalakat, 
c) ravatalozót, 
d) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt,  
e) boncoló helyiség csoportot,  
f) a temető bekerítését vagy élő-sövénnyel való lehatárolását, 
g) vízvételi lehetőséget ivóvíz és locsolás célra. Ha a locsolóvíz nem ivóvíz, ezt táblával 

jelölni kell! 
h) illemhelyet,  
i) a temető területének – rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő – parkosítását,  
j) hulladéktárolót. 
 
(2) Az új temető esetében:  
a) a temető megközelítéséhez szükséges utakat: 
személy- és személy-gépkocsi forgalom:, (Vácszentlászlói útról megközelíthető, a
zártkertek melletti (gázvezetékes) bekötő útról nyíló parkoló-út,, 
teherforgalom: -Vácszentlászlói útról a ravatalozó mellett bevezető útra közvetlen 
rácsatlakozás 
Kerékpáros és gyalogos forgalom: A Vácszentlászlói úttal párhuzamosan kerékpárút 
kiépítése a Szövetség utca Vácszentlászlói út – Sport út torkolatától a temetőig, részben a 
gáz nyomvonala mellett, a gázfogadót megkerülve;   
b) a temető bejárattól a ravatalozóhoz vezető utat, valamint a sírok megközelítéséhez 

szükséges utakat;  
c) ravatalozót; 
d) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt;     
e) a temető bekerítését, vagy élő sövénnyel való lehatárolását; 
f) ivóvíz és locsolóvíz vételi lehetőséget és illemhelyet; 
g) a temető területének – rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő – parkosítását, 
h) az utak sorfásítását; 



i) hulladéktárolót. 
 

Temetkezési szolgáltatások 
5. § 

 
Temetkezési szolgáltatás  a köztemetőben végzett kegyeleti közszolgáltatás körén kívül eső,
temetkezéssel kapcsolatos, a következőkben felsorolt szolgáltatások: temetésfelvétel; 
halottszállítás; az elhunyt temetésre való előkészítése és temetési kellékekkel való ellátása; 
ravatalozás; a búcsúztatás; a sírba helyezés (sírásói tevékenységet nem beleértve); a 
hamvasztás; az urnaelhelyezés; az urnakiadás; a hamvak szórása; a sírnyitás; a helyi és 
távolsági halott-szállítás lebonyolítása, az exhumálás és az újratemetés, amely tevékenységek 
díjazására a Temetkezési Szolgáltató és a Megrendelő szabad megállapodása irányadó. 

 

A temetés módja és feltételei 
 

6. § 
 
(1) A régi (lezárt)  temetőben  
 

a) koporsós módon temetni  kizárólag érvényesen megváltott temetési helyre  
b) hamvasztásos módon temetni az urna koporsós temetési helyre történő

rátemetésével, illetve urnatartóban a sír felületére történő elhelyezésével lehet 
 
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti hamvasztásos temetés esetén egy koporsós sírhelybe 
legfeljebb négy urna, illetve egy sír felületére legfeljebb két urnatartó helyezhető el.  

 
(3) A régi (lezárt ) temetőben  vízszigetelt sírboltot, urnasírboltot létesíteni, koporsós 
sírhelybe  rátemetéssel urnasírboltot elhelyezni , továbbá sírhelyet elő- vagy újra-megváltani 
nem lehet, kivéve  házastársak közös sírhelybe történő temetése esetén 
 
(4) Házastársak közös sírhelybe történő temetése esetén, a sírhely feletti rendelkezési jog  a  e 
másodikként eltemetésre kerülő házastárs eltemetésével nyílik meg, e rendelet 8.§.(1) 
bekezdés a) pontja szerint  

 
(5) Az új temetőben  

a) koporsós temetés esetén : egyes sírhelybe, kettes sírhelybe, hármas sírhelybe, 
 sírboltba    
b)  urnás temetés esetén : urnafülkébe ( kolumbáriumba),urnasírhelybe, urnasírboltba, 

az urna   koporsós temetési helyre történő rátemetésével  vagy urnatartóban az                     
urnának a sír felületére a 6.§.(2) bekezdése szerinti korlátozással történő
elhelyezésével, illetve az arra kijelölt helyen a hamvak szétszórásával lehet temetni 
 

(6) A temetési hellyel az rendelkezik, aki azt megváltotta. A rendelkezési jog gyakorlása 
kiterjed a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel 
állítására és mindezek gondozására 

 



(7) A rendelkezési jog jogosultjának halálát követően a temetkezési helyről annak örököse 
rendelkezik. 

 
(8) Az üzemeltető köteles a 145/1999.(X.1.)Korm.rendelet 1.§.(1) bekezdésére figyelemmel 

lenni 
 

7. § 
 

(1) A sírgödröt olyan méretűre kell kiásni, hogy a koporsó abban elhelyezhető legyen. 
Mélységének 2,0m-nek kell lennie. Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó 
aljzatának legalább 1,60m mélységbe kell kerülnie. 
 
(2) A felnőtt sírhelyek mérete 

Egyes sírhely:     hosszúság: 2,10m, szélesség:  0,90m 
Kettős sírhely:    hosszúság: 2,10m, szélesség:  1,80m 
Hármas sírhely:  hosszúság: 2,10m, szélesség:  2,70m 
A sírokat egymástól 0,60 m távolságra kell elhelyezni.  
A sorok közötti távolság fejnél 1,60 m, lábnál 1,0 m; (0,80 m, de a lábhoz padot nem 
lehet tenni.)  
A sírhely táblák között legalább 2,4 m széles utat kell hagyni. 

 
(3) A gyermeksírhely mérete 10 éven aluli halott részére:  

Egyes sírhely:     hosszúság: 1,30m, szélesség:  0,60m 
E sírokat egymástól 0,6 m távolságra kell elhelyezni. Külön tábla kijelölhető.

(4) Urna földbe temetése esetén a sírhely mérete:  
Egyes sírhely:     hosszúság: 0,8m, szélesség:  0,60m 
mélysége legalább 1m.Táblák kijelölési térképe: 3. számú mellékletben! 

 
(5) A sírhelyeken sírdomb felhantolása nem kötelező, de létesítése esetén a sírdomb 
magassága legfeljebb 0,3m lehet. A sír és környékének feltöltése, a sírkő szomszédos 
sírokhoz képest feltöltéssel való kiemelése nem lehetséges. 
 
(6) A sírboltba temetés rendjét a sírboltkönyv határozza meg. 
 
(7) Sírbolt-tábla vagy sírbolt-sor 
 a) Kettes sírbolt mérete: hosszúság: 2,50m, szélesség: 1,90m 
 b) Sírboltok köze 1,30 m; sortávolsága: 1,60 m, fejnél és lábnál egyaránt.  
 c) Sírbolttáblák közötti távolság: 2,40 m.  
 
(8) Urnasírbolt táblája: (előre-gyártott urnasír, vízszigetelt) Urnasírbolt mérete:  
 a) 1-es urnasírbolt esetén: hosszúság: 0,4m, szélesség: 0,4m, magasság: 0,40m 
 b) 2-es urnasírbolt esetén: hosszúság: 0,7m, szélesség: 0,4m, magasság: 0,40m 
 c) Urnasírboltok közötti távolság: 0,60 m 
 d) Sortávolság : fejnél: 1,20 m; lábnál: 0,80 m  
 e) Urnasírbolt táblák közötti távolság: 2,40 m.  
 
(9) Urnasírok táblája: 1 urnasírba legfeljebb 2 db urna temethető.

a) Urnasír mérete: hosszúság: 0,8m, szélesség: 0,6m, mélység: 1,0m 



b) Urnasírok közötti távolság: 0,60 m 
 c) Sortávolság : fejnél: 1,20 m; lábnál: 0,80 m  
 d) Urnasíros táblák közötti távolság: 2,40 m.  
 
(10) Urnafülkének (kolumbáriumnak) egy egységében legfeljebb két darab urna helyezhető el.  
 
(11) A sírbolt, urnasírbolt, urnafülke (kolumbárium) létesítése építési engedély köteles. 

 
Sírhelyek, sírboltok, urnafülkék, urnasírok, urnasírboltok feletti rendelkezési jog 

időtartama 
 

8. § 
 

(1) A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama ( használati idő ) az alábbi: 
 

a)  egyes,kettős és hármas  sírhely feletti rendelkezési jog időtartama:  25 év 
 
b) sírbolt és urnasírbolt feletti rendelkezési jog időtartama:                   60 év 
 
c) urnafülke és urnasírhely feletti rendelkezési jog időtartama:  25 év 

 

(2) Az (1) bekezdés a), b), pontja szerinti  rendelkezési jog időtartama az utolsó koporsós 
rátemetés napjától számított 25 év. E rendelet hatályba lépése előtt megváltott kettős és 
hármas sírhelyek használatára a sírhely megváltásakor hatályos jogszabályok 
rendelkezései az irányadók.  

 
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejárta előtt 6 hónappal a temető üzemeltetője 
köteles írásban (ajánlott levélben) tájékoztatni a rendelkezésre jogosultat a lejárat 
időpontjáról, az újraváltás lehetőségéről - vagy annak hiányában az elutasítás indokáról - és 
díjáról. 
 

A temető rendje 
9. § 

 
(1) A temetőt – nagyságától függően – sírhelytáblákra, a táblákat pedig sorokba kell osztani. 

A sorokat az üzemeltető jelöli ki. A sírokat és a sorokat számozni kell.  
 
(2) Ki kell jelölni olyan kisebb sírhelytáblát is, ahol a halva születetteket, elvetélt magzatokat 

és a csonkolt testrészeket temetik el. A magzatok fölé jelzőfát kell letűzni, keltezés és 
sorszám megjelöléssel.  

 
(3) Az új temetőben a hagyományos koporsós temetésre (1-es, 2-es, 3-as sírhelyek); a 

sírboltok részére, urnasírok, urnasírboltok részére külön táblákat kell kijelölni. A 
„sírkertes” temetésre szintén külön tábla jelölhető.

(4) A temető-fenntartó önkormányzat– ilyen irányú igény esetén – köteles a temetőben a 
hamvak szétszórásához megfelelő, elkülönített temetőrészt kijelölni.  

 



10. § 
 

(1) Az üzemeltető a 3.§.(10) bekezdésében meghatározott kötelezettsége teljesítése során  a 
térképen feltünteti az árhatóság által megállapított mindenkori sírhelydíjakat . A temetési 
helyek megváltásának díjait e rendelet  2.sz. melléklete tartalmazza. 

 
(2) A temetők részletes térképét azok bejáratainál ki kell függeszteni, és a változásokkal 

legalább félévenként ki kell egészíteni. 
 
(3) A temetők bejáratánál a látogatók részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a nyitva tartás 

idejéről és a temetők rendjéről.  
 

11. § 
 
A hamvasztásos temetésről gondoskodó részére kiadott urna más ingatlanon is elhelyezhető
vagy eltemethető, ahol a tulajdonos (kezelő), továbbá az ingatlan jogszerű használója ehhez 
hozzájárult és a kegyeleti igények biztosíthatók.  
 

A temető őrzése és a kötelező nyilvántartások vezetése 
12. § 

 
(1) A temetőben (lehetőleg a temető területéhez közel lakó) temetőőrt, vagy temetőőri munkát 

is ellátó gondnokot kell alkalmazni.  
 
(2) A ravatalozóba vagy temetőbe kiszállított halottról vagy halva született gyermekről

kiállított halott-vizsgálati vagy halvaszületési bizonyítványt a temetőgondnoknak be kell 
mutatni. A gondnok a halottat a betűsoros névmutatóba bejegyzi, és lehetőség szerint 
gondoskodik annak a temetőnek a ravatalozójában való elhelyeztetéséről, ahol a halott 
eltemetésre fog kerülni, és őriztetéséről is gondoskodni köteles. 

 
(3) A két temető ravatalozói közötti halott-szállításért szállítási költséget a hozzátartozók 

részére felszámítani nem lehet. 
 

13. § 
 
(1) A temető üzemeltetője mindkét temetőben külön nyilvántartó könyvet és sírboltkönyvet 

köteles vezetni, továbbá a temető-látogatók számára hozzáférhető helyen panaszkönyvet 
tartani.  

 
(2) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urnaelhelyezést) időrend szerint a következő

adatokkal kell bejegyezni:  
a) folyószám,  
b) a temetés, urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának napja,  
c) az elhalt neve, leánykori neve, anyja neve, születési ideje, legutolsó lakcíme,  
d) az elhalálozás időpontja,  
e) a sírhelytábla, sírhelysor és sírhely (urnafülke) szám,  
f) a rendelkezési jog jogosultjának a neve, lakcíme 



g) ha az eltemettető nem azonos a rendelkezési jog jogosultjával, az eltemettető neve, 
lakcíme 

h) a síremlékre (sírkőre) vonatkozó bejegyzések. 
 

(3) A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak 
nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza.  

 
(4) Külön jegyzéket kell vezetni a temetőben elhelyezett halva született gyermekekről. A 

jegyzékben fel kell tüntetni a halva született anyjának nevét, az elhantolás 
(urnaelhelyezés) időpontját és a föléje tűzött jelfa sorszámát.  

 
(5) A sírboltkönyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál. A sírboltkönyvet a 

(2) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni, a sírbolt számának 
feltüntetésével. A sírboltkönyvbe be kell vezetni a sírbolt birtokosának a sírboltra 
vonatkozó rendelkezéseit is.  

 
(6) A holttestmaradványok közös sírba helyezése esetén a (2)-(4)  bekezdésekben foglaltak 

szerint vezetett nyilvántartó könyv rovatába a közös sírba történő helyezést, időpontjának 
és a közös sírnak a megjelölésével be kell jegyezni.  

 
Síremlékek, sírboltok, urnasírboltok, urnafülkék (kolumbáriumok) 

14. § 
 

(1) A síremléket megfelelően előkészített (tömörített) talajra kell elhelyezni. Lealapozni nem 
lehet. A síremlék magassága legfeljebb 1,5 m lehet és nem foglalhat el a sírhelynél 
nagyobb területet. Az alátétszegély 15-15 cm lehet, és a talajszinttől nem emelkedhet ki. 

(2) A felállítandó síremlék tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének be kell mutatni. 
Szabálytalan, közízlést sértő, vagy oda nem illő felírással ellátott síremléket felállítani 
nem szabad. Ülőhely, pad a temető üzemeltető által kijelölt helyen elhelyezhető.

(3) Sírbolt, urnasírbolt csak a temető fenntartójának hozzájárulásával, és építési engedéllyel 
építhető.

(4) Düledező síremlékek, sírboltok helyreállítására a temető üzemeltetője a létesítőt
(örökösét) felhívhatja, illetőleg élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetése esetén köteles 
felhívni és a közvetlen veszélyhelyzetet megszüntetni. Amennyiben a síremlék, sírbolt 
állítója ismeretlen, úgy elegendő a felhívást – a sírhely, síremlék, sírbolt megjelölésével – 
a temető kapuján (hirdetőtábláján) 90 napra ki kell függeszteni.  
A helyreállításról – saját költségén – a létesítő (örököse) köteles gondoskodni. Ha a 
felhívásra a síremléket, sírboltot nem állítják helyre, a jegyző a kezelő kérelmére 
elrendelheti a síremlék, sírbolt eltávolítását, illetőleg a sírboltba a további temetkezést 
letilthatja. A sírbolt eltávolítása helyett a temető kezelője azt helyreállíthatja, és újra 
értékesítheti.  

 
Temetői munkák 

15. § 
 

(1) A temetőben végzendő minden munkát, – kivéve a sírok gondozását és növénnyel való 
beültetését – be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének.  

 



(2) Szétszedett síremlékeket és azok tartozékait kizárólag a kezelő által kijelölt helyen lehet 
tárolni. Az így tárolt síremlékek és tartozékok állagának megőrzéséért az üzemeltető
felelőssége nem tartozik 

 
(3) A szükségtelenné vált síremlékeket és azok tartozékait a hozzátartozók kötelesek 

haladéktalanul elszállíttatni a temetők területéről. A temetői kijelölt hulladéklerakókba a 
szükségtelenné vált síremlékeket, és azok tartozékait elhelyezni tilos. 

 
(4) A sírok növénnyel való díszítését, ápolását a hozzátartozók végzik, de megbízás alapján 

és térítés ellenében az üzemeltető, illetőleg a temető fenntartójának tájékoztatása mellett 
más szervezet is elvégezheti.  

 
(5) A Honvéderdőben lévő hősi temetkezési hely, valamint az 1.§.(1) bekezdésében felsorolt 

kegyeleti emlékhelyek környékének gondozása, felügyelete a tulajdonos feladata. 
 
(6) A II. világháborús emlékművön új nevek felvésésének elkészítését az üzemeltető
bonyolítja, a Képviselő-testület Kulturális-, Oktatási és Sport Bizottságához benyújtott és 
elbírált kérelem alapján. Az új nevek felvésetését bárki kezdeményezheti: 

 
(7) A bizonyítási eljárás a kezdeményező feladata.  

 
A temető lezárása, kiürítése az új temetőre vonatkozóan 

 
16. § 

 
(1) Ha a temető vagy sírtábla megtelt, a temetőt (temetőrészt) le kell zárni – kivéve azokat a 
sírtáblákat, amelyekben a temetkezés folyamatosan (pl. fej-fej melletti sírokban) történik.  
 
(2) A temető (temetőrész) lezárását hirdetményben kell közölni. A hirdetményt a 
temetőkapun, ravatalozón és az érintett temetőrésznél is ki kell függeszteni, valamint az 
Önkormányzat hivatalos lapjában, hírlevelében, és hirdető tábláin közhírré kell tenni. 
 

17. § 
 

(1) Ha a temető (sírtábla, sor) lezárásától a 25 éves sírhelyhasználati, illetőleg urnasírhely 
használati idő eltelt, a temető fenntartó önkormányzat az újbóli temetések lehetővé tétele 
céljából, vagy közpark létesítése céljából a temetőt (sírtáblát, sort) kiürítheti.  
 
(2) A kiürítést azt megelőzően hirdetményben, továbbá 3 alkalommal legalább egy országos 
és egy területileg illetékes napilapban, az érdekelt egyházak, (felekezetek) lapjában is 
valamint az Önkormányzat hivatalos lapjában, hírlevelében, és hirdető tábláin közhírré kell 
tenni úgy, hogy az első közzététel a kiürítés előtt legalább hat hónappal, a továbbiak pedig 
kéthavonként történjenek.  
 
(3) Temető, temetőrész kiürítését a fenntartó önkormányzat rendelkezése szerint kell 
végrehajtani. Ha a kiürítésre kerülő terület átrendezésre nem kerül, a sírok – a sírhely újra 
megváltása esetén – a helyükön is maradhatnak Ha a sírok eredeti helyükön nem 
maradhatnak, áthelyezésükről a hozzátartozók kötelesek gondoskodni.  
 



(4) Ha az elhalt hozzátartozói a kiürítéskor a holttestmaradványokat nem szállítják át más 
helyre, vagy a sír eredeti helyén való fenntartásáról nem gondoskodnak, a 
holttestmaradványokat közös sírhelyben lehet elhelyezni, vagy elhamvasztatni. A csontokat 
közös emlékhely (ossarium) fülkéjében is el lehet helyezni. Az urnákat és a 
holttestmaradványokból visszamaradó hamvakat közös sírba lehet helyezni, vagy a hamvakat 
az arra kijelölt helyen szétszórni. A sírok eredeti helyükön is maradhatnak, azonban ilyen 
esetben az újratemetés megkezdése előtt a temetőt (temetőrészt) legalább 30 cm földréteggel 
fel kell tölteni.   

 
A temető lezárása, kiürítése a régi temetőre vonatkozóan 

 
18. § 

 
(1) Ha a temető (sírtábla, sor) lezárásától a 25 éves sírhelyhasználati, illetőleg urnasírhely 

használati idő eltelt, a temető fenntartó Önkormányzat közpark létesítése céljából a 
temetőt (sírtáblát, sort) kiürítheti. A kiürítést azt megelőzően hirdetményben, továbbá 3 
alkalommal legalább egy országos és egy területileg illetékes napilapban, az érdekelt 
egyházak, (felekezetek) lapjában is, valamint az Önkormányzat hivatalos lapjában, 
hírlevelében, és hirdető tábláin közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel a kiürítés 
előtt legalább hat hónappal, a továbbiak pedig kéthavonként történjenek.  

(2) Temető, temetőrész kiürítését az önkormányzat rendelkezése szerint kell végrehajtani. Ha 
a kiürítésre kerülő terület átrendezésre nem kerül, a sírok – a sírhely továbbgondozásának 
lehetővé tétele esetén – a helyükön is maradhatnak, a temető fenntartó önkormányzat által 
meghatározott ideig. Ha a továbbgondozás ideje letelt, vagy ha a sírok eredeti helyükön 
nem maradhatnak, áthelyezésükről a hozzátartozók kötelesek gondoskodni.  

(3) Ha az elhalt hozzátartozói a kiürítéskor a holttestmaradványokat nem szállítják át más 
helyre, vagy a sír eredeti helyén való fenntartásáról nem gondoskodnak, a 
holttestmaradványokat közös sírhelyben lehet elhelyezni, vagy elhamvasztatni. A 
csontokat közös emlékhely (ossarium) fülkéjében is el lehet helyezni. Az urnákat és a 
holttestmaradványokból visszamaradó hamvakat közös sírba lehet helyezni, vagy a 
hamvakat az arra kijelölt helyen szétszórni. A sírok eredeti helyükön is maradhatnak, 
azonban a közparkká alakítás megkezdése előtt a temetőt (temetőrészt) legalább 30 cm 
földréteggel fel kell tölteni. 

 
A temetők látogatóira, és a temetőkben dolgozókra vonatkozó rendelkezések 

 
19. § 

 
(1) Tilos a temetőkben  

a) szemetelni,  
b) a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, burkolatokat, növényeket 

megrongálni, virágokat letépni,  
c) a kegyeleti érzést sértő magatartást tanúsítani 
d) kutyát sétáltatni, oda állatot bevinni  

 

(2) Az elhervadt virágokat, koszorúkat, és az egyéb hulladékokat csak a temető fenntartója 
által kijelölt helyen lehet elhelyezni, a szelektív gyűjtés szabályainak megfelelően. 
 



(3) A temetőkben gépjárművel közlekedni csak a fenntartónak, az üzemeltetőnek, a 
mozgásában korlátozott temetőlátogatónak , hivatalos, közfeladatot ellátó személynek, 
valamint a temetőben munkát végző vállalkozóknak anyagszállítás érdekében lehet. 
 
(4) A temetőkben fát kivágni a jegyző engedélyével, a temető üzemeltetőjével egyeztetett 
módon lehet. 
 

Szabálysértési rendelkezések 
20. § 

 

Szabálysértést követ el, és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal, tettenérés esetén pedig 500.- 
Ft-tól 10.000.-Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújtható az, aki e rendelet  7.§(5); 
bekezdésében, a 12.§(3). bekezdésében, a 14.§ (1); (2); (3). bekezdésében, a 15.§ (1);(2);(3). 
bekezdésében, és a 19,§-ában foglalt előírásokat megszegi. 
 

Záró rendelkezések 
21. § 

 
Ez a  rendelet a kihirdetését követő hónap  1.napján lép hatályba. Hatályba lépésével 
egyidejűleg Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének A temetők rendjéről szóló 
16/2003. (VI.24.) rendelete, valamint az azt módosító 5/2004.(II.24.) rendelete hatályát veszti.  
 
T u r a, 2004. június 29. 
 
.

Tóth István      Dolányi Róberné  
 polgármester                                jegyző

Kihirdetési záradék: 
 
Fenti rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára 
történő kifüggesztéssel 2004.június 30-án  kihirdetésre került. 
 
Tura,2004.július 2. 
 

Dolányi Róbertné 
 jegyző



2. számú melléklet

Temetési helyek megváltásának díjai

Sírhelyárak:                                             ( a díjak az ÁFA-t tartalmazzák) 
 

1-es sírhely:      7.000.- Ft/25 év 
 

2-es sírhely:    12.000.- Ft/25 év 
 

3-as sírhely:    17.000.- Ft/25 év 
 
Sírbolthely árak: 
 

2 férőhelyes sírbolthely:  78.000.- Ft/60 év 
 

4 férőhelyes sírbolthely:         105.000.- Ft/60 év 
 

6 férőhelyes sírbolthely:         130.000.- Ft/60 év 
 
Urna sírhelyek:      7.000.- Ft/25 év 

Továbbgondozási díjak: 
 

1-es sírhely:       4.000.-Ft/25 év 
 

2-es sírhely:       6.000.-Ft/25 év 
 

3-as sírhely:       9.000.-Ft/25 év 
 

2 férőhelyes sírbolthely:   40.000.-Ft/60 év 
 

4 férőhelyes sírbolthely:   55.000.-Ft/60 év 
 



1 Hatályos 2004.március 1.napjától 


