
Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete 

a temető használatának szabályairól 

 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. 

cikk (1) bekezdés (a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 16.§-a, 40.§ (3) 

bekezdésében és 42.§-ában kapott felhatalmazása alapján az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

Általános rendelkezés 

 

1.§ A rendelet hatálya a Bőcsi Református Egyházközség tulajdonában álló, az ingatlan 

nyilvántartásban a külső-bőcsi 207 hrsz és a belső-bőcsi 580/15 és 580/16 hrsz alatt felvett 

köztemetőkre (továbbiakban:temetők) terjed ki.  

 

2.§ (1) Bőcs Község Önkormányzata az 1. §-ban megjelölt temetők üzemeltetéséről kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik. A kegyeleti közszolgáltatási szerződés 

alapján a fenntartási és üzemeltetési feladatokat az 1. sz. függelékben megjelölt üzemeltető 

látja el.  

(2) A temetők tulajdonosának, és az üzemeltetőjének feladatait külön törvény annak 

végrehajtási rendelete, a kegyeleti közszolgálati szerződés, és e rendelet tartalmazza.  

 

A temetők rendje 

 

3.§ (1) A temetőkbe a tulajdonos által meghatározott és kifüggesztett nyilvántartási idő 

tartama alatt bárki beléphet.  

(2) A temetőkbe járművel behajtani, és azzal közlekedni csak az üzemeltető és a tulajdonos 

engedélyével szabad. A mozgáskorlátozottakat a parkolási engedélyük feljogosítja a temetők 

területére behajtására.  

(3) A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles 

tanúsítani.  

(4) Temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajjal járó munka a temetőkben nem 

végezhető.  

(5) A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok 

díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni és megrongálni tilos.  

 

4.§ (1) A sírhelyek gondozása során keletkezett hulladék a sírhelyek között nem tárolható. A 

temetőkben keletkezett hulladékot csak arra kijelölt helyen lehet lerakni, a hulladéklerakóban.  

(2) A sírok, a sírboltok kerítéssel nem határolhatók körül.  

(3) Az urnafülkéken (kolumbárium) és a síremlékeken közízlést sértő feliratok nem 

helyezhetők el.  

(4) Építőanyagnak a temetők területére beszállításához építési, vagy bontási munkák 

elvégzéséhez a tulajdonos engedélye szükséges.  

(5) A panaszügyintézés a tulajdonos feladata.  

 

 



Temetkezési szabályok  

 

5.§ (1) A temetőket sírhelytáblákra (parcellákra), a számított sírhelytáblákat pedig sorokra, a 

sorokat számozott sírhelyekre kell felosztani.  

(2) A temetők elkülönített részén a hamvak elszórására kialakítandó parcella, a sírboltok 

létesítésére külön sor szolgál.  

(3) Az urnák elhelyezhetők a ravatalozó falán, illetőleg a temetőben erre a célra kialakított 

helyen, vagy sírhelyben.  

(4) Betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba a 

koporsós temetés csak sírboltokba, vagy sírhelybe rátemetéssel engedélyezhető.  

(5) Köztemetést a tulajdonos által megjelölt helyen, a belső-bőcsi temető meghatározott 

részén végezhet az önkormányzat.  

(6) A belső-bőcsi és a külső-bőcsi temetőkben felépített ravatalozók és azok berendezései az 

önkormányzat tulajdonát képezik, fenntartásáról, karbantartásáról az önkormányzat 

gondoskodik.  

 

6.§ (1) A sírhelyek méretei: 

a) felnőtt egyes sírhely: 2,1 m hosszú, 2 m mély, 0,9 m széles 

b) urna földbetemetésnél az a) pontban megjelölt adatok az irányadók 

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában megjelöltet kivéve, koporsós rátemetésre van lehetőség. Ez 

esetben a felső koporsó aljzatának a talajszinttől 1,5 m mélységbe kell kerülnie.  

(3) A sírok egymástól való oldaltávolságának 30 cm-nek kell lennie, plusz 30 cm szélességű 

lehet a járda. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.  

(4) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is elhelyezhető. Felnőtt sírhely 

megváltási díjának befizetése mellett a felnőtt sírhelybe 10 éven aluli gyermek temethető. 

Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni.  

(5) Az egyes sírhelytáblákban lévő sírhelyek sírdombokkal, vagy anélkül alakíthatók ki, a 

kialakításnak a sírhelytáblán belül egységesnek kell lennie.  

 

7.§ (1) Az egyes temetési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, az eltemetésére 

kötelezettnek temetési hely megváltási díjat és szolgáltatási díjat kell fizetnie. A díj mértékét a 

temetők tulajdonosa állapítja meg. 

(2) A temetőkben vállalkozásszerűen munkát végzőknek rendelkezniük kell a tevékenység 

végzésére jogosító okirattal, melyet a munkavégzés során annak a helyszínén kell tartani.  

(3) Urna kazetta megváltási díja 25 évre 40.000 Ft. E feladatot a Bő-Víz Nonprofit Kft. végzi, 

úgyhogy a sorszám szerinti értékesítésről értesíti a Bőcsi Református Egyházat.  

(4) Az urnakazetta nyilvántartását a Bőcsi Református Egyház vezeti.  

 

Síremlékek, sírboltok (kripták)  

 

8.§ (1) Sírboltot (kriptát) a temető tulajdonosának hozzájárulásával, a külön jogszabályban 

meghatározott esetben és módon lehet építeni. Annak helyét a tulajdonos jelöli ki.  

(2) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a sírbolt tulajdonosának sírboltkönyvbe 

bejegyzett rendelkezései az irányadók.  

 
Megjegyzés: Kiegészült a rendelet 7. §-a (3)-(4) a bekezdésekkel Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2015. (VIII.4.) önkormányzati rendeletével.  Hatályba lépés időpontja: 2015.08.15. 



 

(3) A sírboltba csak annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették. 

Ezenkívül kétkoporsós sírboltba további hat -, négykoporsós sírboltba további tizenkettő -, a 

hatkoporsós sírboltba pedig további négy urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt 

tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben, vagy a végrendeletben nem 

rendelkezett, úgy a sírboltba az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők. A 

sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltba elhelyezett koporsókban lévő porládákon túli 

csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg 

gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak 

urnahelynek számítanak.  

 

9.§ (1) A síremléket szilárd talajra kell építeni, s nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb 

területet.  

(2) A síremlék körül létesített járda magassága a talajszinttől maximum 3 cm.  

(3) A síremlékek magassága a járdaszinttől 150 cm lehet. 

   

 

10.§ (1) A síremléknek meg kell felelnie a temetők általános arculatának. Közízlést sértő 

formájú, tartalmú és egyébként oda nem illő feliratokkal ellátott síremléket felállítani nem 

szabad.  

(2) A temetői létesítmények (síremlékek, sírbolt, stb.) tervezetét, vázrajz mellékletével, az 

építtetőnek be kell nyújtani a tulajdonos felé, a tervezett kivitelezés előtt 15 nappal. 

Amennyiben a tervezet nem felel meg e rendelet szabályainak, a tulajdonos 8 napon belül 

köteles az építtetőt tájékoztatni. A temetői létesítmény elkészülte után a tulajdonosnak be kell 

mutatni.  

(3) Kiürítés során a temetőkben felállított síremlék lebontása és áthelyezése előtt a 

munkálatokat a tulajdonosnak be kell jelenteni.  

 

Vegyes rendelkezések 

 

11.§ Aki rendeletben foglaltakat vétkesen megszegi, a külön jogszabályban foglaltak alapján 

pénzbírsággal sújtható.  

 

12. § Ez a rendelet 2015. február 15. napján lép hatályba.  

 

Bőcs, 2015. január 29. 

 

  Nagy László s.k.     Török Barna s.k. 

  polgármester       c. főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



      1. számú függelék 

 

 

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a fenntartási és üzemeltetési feladatokat Kocsis 

és Társa Temetkezési Szolgáltatás Kft. (3564 Hernádnémeti Rákóczi u. 99.) látja el.  

 

 

 

 


