
Ászár Község Önkormányzatának 

13/2005. (VI.1) számú rendelete 

a temetőkről és a temetkezés rendjéről 

 

– egységes szerkezetben: 2012.05.01. – 

 

Ászár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1999. évi XLIII. tv. 41.§ /3/ bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a következőeket rendeli 

1.§ 

/1/ Ászár községben a temetés egyházi tulajdonú temetőkben történik. A temetők fenntartója a község 

Önkormányzata, a temető üzemeltetésére pályázati eljárásban kiválasztott személlyel vagy gazdasági 

társasággal szerződést köt. 

/2/ A római katolikus egyház tulajdona az ászári 165 hrsz-ú földrészlet, az evangélikus egyház 

tulajdona az ászári 163 hrsz-ú és 166 hrsz-ú földrészlet, a református egyház tulajdona az ászári 140 

hrsz-ú és 167 hrsz-ú földrészlet. 

2.§ 

A felekezeten kívüli vagy más felekezetű elhunyt kívánsága vagy temetésére kötelezett 

hozzátartozójának kívánsága szerint – az önkormányzatnak az egyházak helyi képviselőivel kötött 

megállapodás alapján (1.sz., 2.sz, 3.sz. függelék) – bármelyik felekezet tulajdonában álló 

temetőrészben eltemethető. 

3.§ 

/1/ A sírhelytáblát betűvel, a sorokat római számmal, a sírhelyeket arab számmal kell sorszámozni. 

/2/ A gyermek és felnőtt sírhelyekre közös sírhelytábla szolgál. 

/3/ A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhelytábla fő szabályaként folyólagos sorrendjében kell 

felhasználni. Lehetőséget kell azonban biztosítani arra is, hogy különös családi kapcsolatokra 

tekintettel sorrendtől eltérő üres sírhelyekre történjen a temetés. 

/4/ A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába csak rátemetéssel 

lehet temetni. 

4.§ 

/1/ A sírhelyek mérete a következő: 

 egyes sírhely: szélessége 100 cm, hosszúsága 200 cm, mélysége 190 cm 

 kettős sírhely: szélessége 190 cm, hosszúsága 200 cm, mélysége 190 cm 

/2/Korábbi halottra rámenteni csak 240 cm mélyre ásott úgynevezett mélyített sírhelyre lehet. 

/3/ A sírok közötti távolság 60 cm. Síremléket állítani csak úgy lehet, hogy a sírok közötti távolság 

megőrizhető legyen.  

 



 

5.§ 

 

/1/ Egyes (mélyített) sírhelyre csak egy koporsós és egy urnás, kettős sírhelyre két koporsós és két 

urnás rátemetés lehetséges. 

/2/ Egy urnafülkébe csak egy urna helyezhető el. 

 

6.§ 

 

A kripták építése a katolikus templomhoz közelebb eső oldal határon, az evangélikus temetőben az 

ezzel szembeeső oldalhatáron, a református temetőben a református templomhoz közelebb eső 

oldalhatáron engedélyezhető. 

 

7.§ 

 

/1/ A temetőn belül elkülönített sírhelytáblát kell biztosítani az urnás temetésnek. 

/2/ Az urnás temetés a koporsós sírhelytáblán rátemetéssel is történhet. 

 

8.§ 

 

/1/ A temetőben csak olyan kegyeleti tárgyakat lehet elhelyezni, amely a mások testi épségét, mások 

által elhelyezett kegyeleti tárgyak állagát nem veszélyezteti, illetve a közízlést nem sérti. 

/2/ A temetőben csak az üzemeltető vagy hozzájárulásával az érintett hozzátartozó, a sírtól 80 cm-es 

távolságon belül és csak olyan fákat, cserjéket ültethet, amelyik kifejlett állapotban sem haladja meg 

az 1 m-es átmérőt és a 2 m-es magasságot. 

/3/ Pad, ülőhely az üzemeltető engedélyével helyezhető el úgy, hogy a temetőben való közlekedést ne 

akadályozza. 

/4/ Az /1/, /2/ és /3/ bekezdésben írt engedély nélkül elhelyezett tárgyakat az üzemeltető kártalanítás 

nélkül eltávolíthatja. 

 

9.§ 

 

Az elhanyagolt sírok gondozásáról évenként kétszeri kaszálással az üzemeltető gondoskodik. 

 

10.§ 

 

/1/ A temetési hely rendelkezési jogának megszerzéséért díjat kell fizetni. 

/2/ A rendelkezési jog megszerzésének díja 2000.- Ft, melyet a temető üzemeltetőjének a temetési hely 

kijelölése alkalmával egy összegben kell megfizetni. 

/3/ A temetési hely rendelkezési jogának lejárát követően az újra megváltás díja 2000.- Ft. 

/4/ A lejárati határidőt a rendelet hatályba lépését követően a temetési helyre történő utolsó temetés 

időpontjáról kell számítani. 

/5/ Kettős sírhelyre történő temetés esetén a megváltási díjat úgy kell megfizetni, mintha a temetés 

egyes sírhelyre történne. Ez esetben a rendelkezési jog lejártát az egész (kettős) sírhelyre a második 

temetés időpontjától kell számítani. 

 

 

 



 

11.§ 

 

/1/ Az elhunyt temetésre kötelezhető hozzátartozója sírhely igénylésével egyidejűleg egyszeri 20.000 

Ft temető fenntartás hozzájárulási díjat köteles fizetni. 

/2/ A temető fenntartási hozzájárulási díjból befolyt összeget tárgyév szeptember 30 napjáig a temetők 

terület nagysága arányában, a községben működő egyházakkal egyeztetett módon a temető 

fenntartására kell fordítani. 

 

12.§ 

 

A ravatalozóban elhelyezett hűtő bérleti díja napi 2000.- Ft. 

 

13.§ 

 

A 11.§. (2) bekezdésében, valamint a 12.§.(1) bekezdésében megjelölt fizetési kötelezettség alól 

mentesül a temetésre kötelezett, ha az elhunyt halálát megelőző három évben Ászár község 

közigazgatási területén építmény, telek tulajdonosa volt, illetve az önkormányzat illetékességi 

területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezett. 

 

14.§ 

 

A temetési hely rendelkezési jogának megszerzéséért és a temető fenntartásáért, valamint a hűtő 

használatáért fizetett díjat a temető üzemeltetője szedi be és a tárgyévet követő év február 28. napjáig 

azzal elszámol a vele kötött megállapodás szerint. 

 

15.§ 

 

/1/ A temető üzemeltetésére a képviselő-testület pályázatot ír ki. 

/2/ A pályázatot a közbeszerzési szabályzat alapján kell lefolytatni. 

 

16.§
1
 

 

 

17.§ 

 

/1/ A rendelet 2005. július 1. napján lép hatályba. 

/2/ A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti Ászár község képviselőtestületének 10/203. (X.29) 

számú a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló, valamint az egyes temetkezési szolgáltatások 

díjáról szóló 8/2005.(IV.01.) sz. rendelet. 

 

                  dr. Mikolasek Sándor                                                dr. Árvai Lajos 

                            jegyző                                                                polgármester 

                                                           
1 Hatályon kívül helyezte Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletben 

szabályozott szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló a 11/2012. (IV.24.) önkormányzati 

rendelete 1. § 3. pont. Hatálytalan: 2012. május 1.  

 


