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Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete   

7/1999. (XII.1) Kt. Számú rendelete 

 

A temetőről és a temetkezésről 

 

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. tv. 40.§ (2) bekezdésében és a 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a tisztességes és méltó temetés, valamint a holtak nyughelye előtt a tiszteletadás 

jogának mindenki részére történő biztosítása érdekébe az alábbi rendeletet alkotja.  

 

1.§ (1) A rendelet hatálya a Móricgát  Községi Önkormányzat tulajdonában lévő köztemetőre, 

a köztemetőben történő temetkezési tevékenységekre terjed ki.  

(2) A köztemető helye és területe: Móricgát, Felsőmóricgát 0309/8. hrsz-ú ingatlan  

 

2.§ 
1
  

 

3.§ (1) A temető fenntartója Móricgát  Községi Önkormányzat  

(2) A temető használatát ezen rendelet szabályozza.  

(3) Az Önkormányzat feladata a temető kegyeleti méltóságának őrzése. 

 

4.§ 
2
 

 

5.§ 
3
 

 

6. § (1) A helyi önkormányzat a temető üzemeltetését saját maga biztosítja. 

(2) Temetési szolgáltatás körében megállapodást köt a Jászszentlászló Községi 

Önkormányzattal  

a) a halott hűtéséről való gondoskodásról, 

b) a halott eltemetéséről (sírhely kiásása, ravatalozás, elhantolás)  

(3)
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(4) 
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7. §  A temető nyitva tartásának rendje:  

 

a) április 1-től október 30-ig :    reggel 8
00

 órától  -20
00

 óráig 

b) november 1-től  március 31-ig:  reggel 8
00

 órától  -16
00

 óráig  

 

 

                                                 
1
 Hatályon kívül helyezet 5/2005. (X.31.) számú önkormányzati  rendelet  1. §-a Hatályos 2005. október 31.  

2
 Hatályon kívül helyezet 5/2005. (X.31.) számú önkormányzati  rendelet  1. §-a Hatályos 2005. október 31. 

3
 Hatályon kívül helyezet 5/2005. (X.31.) számú önkormányzati  rendelet  1. §-a Hatályos 2005. október 31. 

 
4
 Hatályon kívül helyezet 5/2005. (X.31.) számú önkormányzati  rendelet  1. §-a Hatályos 2005. október 31. 

5
 Hatályon kívül helyezet 5/2005. (X.31.) számú önkormányzati  rendelet  1. §-a Hatályos 2005. október 31. 



8. § 
6
  (1) Sírhelyek nagysága és a megváltás időtartama:  

a) gyermek sírhely              1,0 m x 1,5 m            25 év  

b) felnőtt sírhely                 1,0 m x 2,0 m             25 év 

                        páros                   2,0 m x 2,0 m             25 év.  

(2) Valamennyi  temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama korlátlan, a temetési 

helyeket csak egy alkalommal kell megváltani. 

 (3) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. Az ő halála esetén pedig a 

törvényes öröklés rendje szerinti közeli hozzátartozója. A rendelkezési jog kiterjed a temetési 

helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek 

gondozására. 

 

9. § (1) Az Önkormányzat által ellátandó temetési szolgáltatások köre: 

a) temetésfelvétel, 

b) az elhunyt temetésre való előkészítése, 

c) ravatalozás, 

d) búcsúztatás, 

e) sírba helyezés,  

f) urnaelhelyezés, 

g) hamvak szórása, 

h) sírnyitás, exhumálás, újratemetés. 

(2) Az (1) bekezdés b), c), e), h) pontjaiban foglaltak ellátását megbízás alapján kell ellátni.  
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(3) A halott szállítását és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátást telephellyel 

rendelkező vállalkozó biztosítja 

 

10. § A temetési helyek, illetőleg az újraváltás díja:  

 

a) gyermek sírhely:  7.000,- Ft   

b) egyes  sírhely:      9.000,- Ft  

c) kettős sírhely :   13.000,- Ft  

d) sírbolt 16 m
2
-ig: 80.000,-Ft e fölött minden megkezdett m

2
-ként    10.000,-Ft 

e) urnahely: 5.000,-Ft . 
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11.§ Köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető fenntartási hozzájárulási díja 

5.000,-Ft esetenként megkötött megállapodással. 

 

12. § Köztemetőben a kegyeli szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak fajtái és 

mértéke: 

 

a) ravatalozó használati díja                        3.200,-Ft 
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b) koporsószállító kocsi használati díja           500,-Ft 

c) sírhely kiásása, hantolása                      12.000,-Ft 
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d) sírbolt nyitása, sírboltba temetés, sírbolt újrazárása helyreállítása  15.000,-Ft 
11

 

                                                 
6
  Módosította a 12/2007. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a Hatályos: 2007. december 20. 

7
 Hatályon kívül helyezet 5/2005. (X.31.) számú önkormányzati  rendelet  1. §-a Hatályos 2005. október 31. 

8
 Módosította a 12/2007. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 2. §-a Hatályos: 2007. december 20. 

 
9
 Módosította 2/2006. (II.14.) számú önkormányzati rendelet 2. §-a Hatályos: 2006. február 14. 
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 Módosította 2/2006. (II.14.) számú önkormányzati rendelet 2. §-a Hatályos: 2006. február 14.. 
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 Módosította 2/2006. (II.14.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a Hatályos: 2006. február 14. 



e) virágok koszorúk kihordása, elhelyezése          1000,-Ft 
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f) ravatalozás     (szükséges kellékekkel)           3.600,-Ft 
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g) halott átvétele, előkészítése                             3.000,-Ft 
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h) sírnyitás, exhumálás, újratemetés           22.000,-Ft 
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i) harangozás, parkolás                              térítés mentes 

j) szükség szerinti ügyintézés, halott szállítás rendelése, hamvasztás intézése, 

hozzátartozók kiértesítése, stb. a ténylegesen felmerült költségek (telefon, posta, 

nyomtatvány, stb.)                                 tényleges ktg. 

 

 

13. § (1) A temetőben olyan sírjelek, kegyelet tárgyak helyezhetők el, melyek nem sértik a 

közízlést, nem veszélyeztetik mások épségét, életét, a megváltott sírhely területén elfér. 

Sírhelyen lombos fát, nagy kiterjedésű (sírhelynél nagyobb) bokrot nam lehet ültetni, 

telepíteni. 

(2) Sírgondozást a temető nyitvatartási idejében lehet végezni. Hulladékot, szemetet, elszáradt 

virágot, cserjét, koszorút csak a kijelölt hulladéktárolóban lehet elhelyezni. 

(3) A temető területén munkálatok úgy végezhetők, hogy azzal ne sértsék a hozzátartozók, 

látogatók, látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozzák az elhunyt búcsúztatását. A 

munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, az eredeti állapota ne 

változzon. 

(4) A temető területén (kerítésén) reklámtevékenységet nem lehet végezni, kifejteni.  

 

14.§ 
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15. § Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  

 

Móricgát , 1999. november 1. 

 

 

 

                      Csontos Máté                                                       Kovács István 

                        polgármester                                                       körjegyző 

 

 

 

 

 

 

  Záradék: Ezen képviselő-testületi rendelet 1999. november 1-én khirdetve.  

 

                                                                                  Kovács István s.k.  

                                                                                        jegyző 
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 Módosította 2/2006. (II.14..) számú önkormányzati rendelet 1. §-a Hatályos: 2006. február 14. 
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 Módosította 2/2006. (II.14.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a Hatályos: 2006. február 14 
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 Módosította 2/2006. (II.14.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a Hatályos: 2006. február 14. 
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 Módosította 2/2006. (II.14.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a Hatályos: 2006. február 14.. 
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 Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (VI.1.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a Hatályos 2012. július 1.  


