
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

16/2017.(IV.29.) önkormányzati rendelete 
a temetőről és a temető használat szabályairól 

 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 6.§ (4) bekezdésében, 40.§ (2)-(3) bekezdésében, 41.§ (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 

Általános rendelkezések 
 

1.§ 
 

(1) A rendelet hatálya az 1. számú mellékletben felsorolt temetőkre és a temetkezéssel kapcsolatos 
azon tevékenységekre terjed ki, amelyekkel az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó 
törvényi kötelezettségét teljesíti. 
 
(2) Balassagyarmat Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) köztemető fenntartási 
kötelezettségének az Evangélikus Egyházközséggel (2660 Balassagyarmat, Kossuth L. u. 38.), 
valamint a Római Katolikus Egyházközséggel (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 22.), mint a 
balassagyarmati 1059. hrsz., 1060. hrsz. és az 1062/4. hrsz. alatt nyilvántartott temetők 
tulajdonosaival kötött megállapodás útján tesz eleget. 

 
2. § 

 
(1) A temető fenntartása és üzemeltetése a tulajdonos feladata, melyet saját maga lát el vagy 
gazdálkodó szervezet útján gondoskodik róla. 
 
(2) A temető üzemeltetőjének feladatait a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
16. §-a, továbbá a 145/1999.(X.1) Korm. rendelet tartalmazza. 
 
(3) A temetkezési vállalkozók a temető tulajdonosa által meghatározott díjat kötelesek fizetni az 
elhaltak és a kellékek temetőn belüli átadásáért, valamint a temetőn belüli szolgáltatások 
igénybevételéért.  
 
(4) A temető üzemeltetője is köteles a temetkezési szolgáltatókat terhelő díjakat megfizetni, és a 
könyvelésében elkülönítetten szerepeltetni, ha az üzemeltetés mellett temetkezési szolgáltató 
tevékenységet is végez. 
 
(5) Az önkormányzati tulajdonú temetőre vonatkozó díjakat a rendelet 2. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
(6) A temetkezési szolgáltatást végzők kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőknek 
a temető tulajdonosa által meghatározott temető fenntartási hozzájárulási díjat kell fizetni. Az 
önkormányzati tulajdonú temetőben alkalmazandó díjakat a rendelet 2. számú melléklete rögzíti. 
 

A temető használat rendje 
 

3.§ 
 

(1) A temetőben vallási felekezethez való tartozásra, vagy egyéb megkülönböztetésre való tekintet 
nélkül lehetőség van elhunytak eltemetésére. A temetőben egyházi, vagy polgári szertartással való 
temetés egyaránt lebonyolítható. Az elhunytak emlékének méltó megőrzése, a kegyeleti szolgáltatás 
kulturált színvonalon történő ellátásának biztosítása, a halottak nyughelye előtti tiszteletadás 
biztosítása a lelkiismereti meggyőződés, vagy a hitéleti tevékenységek, vallási és helyi szokások 
tiszteletben tartásával történhet. 



 
(2) A temetőbe a tulajdonos által meghatározott és kifüggesztett nyilvántartási idő tartama alatt bárki 
beléphet. A nyitvatartási időn kívül a temetőben tartózkodni nem szabad, onnan a nyitvatartási idő 
leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni. 
 
(3) A temető területére ebet bevinni - vakvezető, mozgáskorlátozottakat segítő, jelző, őrző-védő ebek 
kivételével – nem szabad. 
 
(4) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. 
 
(5) A temetőben tilos gyertyagyújtáson kívül bármiféle tűzrakás, hulladékégetés vagy tűzveszélyes 
anyag használata, elhelyezése, egyéb anyag meggyújtása, beleértve a temetőben keletkezett 
hulladékot, növényi maradványokat. Ügyelni kell arra, hogy gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon. 
 
(6) Temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajjal járó munka a temetőben nem végezhető. A 
rendzavaró felszólítható a temető elhagyására. 
 
(7) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére 
szolgáló anyagokat beszennyezni és megrongálni nem szabad. 

 
4.§ 

 
(1) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral és kerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tiltás a mozgásukban korlátozott személyekre, kísérőikre és az 
engedélyezett munkálatokat végzőkre nem vonatkozik. 
 

5.§ 
 
(1) A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező. 
 
(2) Rátemetés esetén - a balesetek elkerülése végett - a síremléket a temettetőnek le kell bontatnia és 
újból, biztonságosan fel kell állíttatnia. 
 
(3) A sírhelyekre csak egynyári vagy évelő lágyszárú növény telepíthető. Fás szárú növény 
telepítéséhez a tulajdonos előzetes engedélye szükséges. Az engedély nélkül telepített fás szárú 
növényt a tulajdonos eltávolíthatja. 
 
(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását 
rendszeresen elvégezni, rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni. 
 
(5) Sírgondozás céljára a közkifolyó vizét bárki ingyenesen használhatja. 
 
(6) A sírhelyek gondozása során keletkezett hulladék a sírhelyek között nem tárolható. A temetőben 
keletkezett hulladékot csak arra kijelölt hulladéklerakóban lehet lerakni. 
 
(7) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről, a hulladék 
elszállítatásáról a temető tulajdonosa gondoskodik. 
 
(8) A sírok, a sírboltok kerítéssel nem határolhatók körül. 
 
(9) Építőanyagnak a temető területére történő beszállításához építési, vagy bontási munkák 
elvégzéséhez különösen sírkőkészítés, sírkőtisztítás, kripta-sírbolt készítés esetén a tulajdonos 
engedélye szükséges. 
 
(10) A temetőben munkát végző vállalkozók tevékenységükkel a szertartások rendjét nem 
zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a temető infrastrukturális létesítményeiben 
kárt nem okozhatnak. A munkát végző vállalkozók a munka befejezését követően az építési 
törmeléket kötelesek eltakarítani, a temetőből elszállítani. 
 



(11) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőknek rendelkezniük kell a tevékenység végzésére 
jogosító okirattal, melyet a munkavégzés során annak a helyszínén kell tartani. 
 

Temetkezési szabályok 
 

6.§ 
 
(1) Az egyes temetési helyek feletti rendelkezési jogért – a díszsírhelyek kivételével - az elhunyt 
hozzátartozójának, illetve az eltemetésére kötelezettnek temetési hely megváltási díjat kell fizetnie. A 
díj mértékét a temető tulajdonosa állapítja meg. Az önkormányzati tulajdonú temetőben alkalmazandó 
díj mértékét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.  
 
(2) A köztemetés költségeit a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. 
törvény, továbbá Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és 
természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2015. (III.01.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az 
Önkormányzat viseli. 
 
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama az önkormányzati tulajdonú temetőben: 

 a)  sírbolt esetén 60 év 
 b)  urnasírbolt esetén 25 év 
 c) sírhely koporsós betemetés, illetve 

rátemetés esetén 
25 év 

 d)  urnafülke, urnasírhely esetén 10 év 
 

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog a használati idő eltelte után meghosszabbítható 
(újraváltás), melynek időtartamára a (3) bekezdésben foglaltak az irányadóak. 
 
(5) Az újraváltás csak abban az esetben tagadható meg, ha 
a) a temető tulajdonosa a területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni, 
b) a temetési hely, sírjel nem felel meg a rendelet előírásainak. 
 
(6) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5, az egyéb temetkezési helyeket 3 éven belül 
ismételten nem váltják meg, a temettető értesítését követően a tulajdonos, illetőleg üzemeltető 
jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni. 
 
(7) A temetési hely feletti rendelkezési jogot átruházni nem lehet. 
 
(8) Lezárt temető vagy temetőrész sírboltjai, sírjai felett létesített síremlékek, sírjelek a használati idő 
végég - kegyeleti szempontokból - nem idegeníthetők el és más sírra, sírboltra nem helyezhetők át. 
 
(9) Kiürítés során a temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak az 
üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés után szabad. A rendelkezési jogosultságot a bejelentés 
során igazolni kell. Mindez csak a temetőrész lezárásakor gyakorolható. 
 
(10) A temettető kívánságára történő halott, - illetőleg urnaáthelyezés vagy urnakiadás folytán 
megürült sírhelyek és urnafülkék számlával igazolt megváltási díjának időarányos részét a jogosult 
részére vissza kell téríteni. 
 

7.§ 
 

(1) A temetőbe halottat csak a halál bekövetkeztét megállapító szabályszerű halottvizsgálat és 
anyakönyvezés után szabad eltemetni, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett.  
 
(2) A temetési szertartás elvégzése előtt a temettetőnek a temetési hely megváltási díj megfizetését 
hitelt érdemlően igazolnia kell.  
 
(3) Betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba a koporsós 
temetés csak sírboltokba, vagy sírhelybe rátemetéssel engedélyezhető. 
 



(4) Köztemetésekhez szükséges sírhelyet a tulajdonos a temető meghatározott részén biztosítja. Az 
önkormányzati tulajdonú temetőben szociális temetkezés (koporsós és urnás) céljára a hármas 
parcella került kijelölésre.  
 

8.§ 
 
(1) A temetőt sírhelytáblákra (parcellákra), a számított sírhelytáblákat pedig sorokra, a sorokat 
számozott sírhelyekre kell felosztani. 
 
(2) Az önkormányzati tulajdonú temetőben kialakítható temetési helyek méreteit a rendelet 3. számú 
melléklete tartalmazza.  
 
(3) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 30 cm-nek kell 
lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet. 
 
(4) Mélyített felnőtt sírhelybe (220 cm) tisztiorvosi engedély alapján, a rendelet mellékletében 
meghatározott pótdíj fizetése ellenében - még egy koporsó temethető. A pótdíj a következő sírhely-
meghosszabbításnál időarányosan beszámításra kerül. 
 
(5) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is helyezhető. Koporsóban történő 
rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el. Elhaltanként a pótdíj mértéke a (4) 
bekezdés szerinti, ez azonban a sírhely használati idejét nem hosszabbítja meg. 
 
(6) Felnőtt sírhelydíj befizetése mellett a felnőtt sírhely táblába 10 éven aluli gyermek is temethető. 
Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni. 
 
(7) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet. 
 

Síremlékek, sírboltok (kripták) 
 

9.§ 
 
(1) A temetőben sírboltot építeni a temető tulajdonosának hozzájárulásával, a külön jogszabályban 
meghatározott esetekben és módon lehet. 
 
(2) Sírboltok tervezetét, vázrajz mellékletével, az építtetőnek be kell nyújtani a tulajdonos felé, a 
tervezett kivitelezés előtt 15 nappal. Amennyiben a tervezet nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, 
a tulajdonos 8 napon belül köteles az építtetőt tájékoztatni. A sírboltot elkészülte után a tulajdonosnak 
be kell mutatni. 
 
(3) A sírboltba csak annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették. Amennyiben a 
sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben, vagy a végrendeletben nem 
rendelkezett, úgy a sírboltba az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők. 
 

10.§ 
 

(1) A síremléknek meg kell felelnie a temető általános arculatának. Szabálytalan, közízlést sértő vagy 
a temetőbe nem illő alakzatú illetve feliratokkal ellátott síremléket felállítani tilos. 
 
(2) A síremléket szilárd talajra kell építeni, s nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet. 
 
(3) A síremlék körül létesített járda magassága a talajszinttől maximum 3 cm lehet. 
 
(4) A síremlékek magassága a járdaszinttől legfeljebb 150 cm lehet. 
 
(5) Megrongálódott, elavult vagy düledező síremlék helyreállítására a tulajdonos a sírral rendelkezni 
jogosultat felszólíthatja. Eredménytelen felszólítást követően életveszély elhárítása érdekében a 
tulajdonos a síremléket a rendelkezni jogosult költségén helyreállíttatja. A helyreállításig a temetési 
helyre további temetkezés nem történhet. 
 



(6) A temetőben felállított síremlék lebontása és áthelyezése esetén a munkálatok kezdete előtt a 
munkálatokat a tulajdonosnak be kell jelenteni. 
 

A hősi temetőre vonatkozó különös szabályok 
 

11.§ 
 
(1) A balassagyarmati 1049. hrsz. alatt nyilvántartott temető hősi temetőként, kegyeleti parkként 
működik, melynek védelméről és hozzáférhetővé tételéről az önkormányzat az állami szervekkel, 
vallási közösségekkel, civil szervezetekkel, illetve a jogi és természetes személyekkel együttműködve 
gondoskodik.  
 
(2) A hősi temető áthelyezésére, megszüntetésére, az abból történő exhumálás engedélyezésére, a 
sírokon emelt síremlékek létesítésének, felújításának, átépítésének és elbontásának 
engedélyezésére, valamint e tevékenységek végrehajtásának ellenőrzésére a honvédelemért felelős 
miniszter jogosult. 
 
(3) A hősi temetési hely feletti rendelkezési jogot a honvédelemért felelős miniszter gyakorolja. 
 
(4) A hősi temetési hely után megváltási és újraváltási díjat nem kell fizetni. 
 

Záró rendelkezések 
 

12.§ 
 

(1) E rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.  
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a temetőről és a temetkezés rendjéről 
szóló 25/2006.(VI.30.) önkormányzati rendelet valamint az azt módosító 33/2009.(X.1.) és 
50/2013.(XII.23.) számú önkormányzati rendeletek. 
 
 
 Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2017. április 29.     /: dr. Varga Andrea :/ 
          jegyző 
 


