
Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 
 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 40. §-ában és a 41.§ (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § 
A rendelet hatálya kiterjed a Pilisborosjenő Község Önkormányzata (a továbbiakban: 
önkormányzat) közigazgatási területén lévő temetőre, valamint ezek fenntartásával és 
rendjével kapcsolatos tevékenységekre. 
 

2. § 
(1) Az önkormányzat tulajdonában nem áll temető. 
(2) A település közigazgatási területén lévő temető tulajdonosa a Pilisborosjenő Szent Vid és 
a 14 segítő szent Plébánia (Pilisborosjenő, Templom tér 1.). A temető tulajdonosa 
gondoskodik a temető üzemeltetéséről, és az önkormányzattal kegyeleti szolgáltatási 
megállapodást köteles kötni. 
 

2. A temetkezési helyekre és a temetkezésre vonatkozó szabályok 
 

3. § 
(1) A temető sírhelytáblákra (parcellákra) és sorokra osztását, illetve a sírhelyek 
díszsírhelyként történő kijelölését és felhasználást sorrendjét a temető tulajdonosa vagy 
üzemeltetője a temetői szabályzatban határozza meg. 
(2) A temető tulajdonosa vagy üzemeltetője az (1) bekezdéstől eltérően szociális sírhelyeket 
jelöl ki a temetői szabályzatban, melyről az önkormányzatot értesíti. 
 

3. Szociális temetés 
 

4. § 
(1) A szociális temetkezésekre az önkormányzat a temetőt jelöli ki. Az önkormányzat a 
szociális temetést a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 24/A. §-
ában meghatározott feltételek szerint biztosítja.  
(2) A szociális temetés iránti kérelmet az eltemettetésre kötelezett a Pilisborosjenői 
Polgármesteri Hivatalnál nyújthatja be. 
(3) A szociális urnás temetésre a kialakított új temetkezési helyen kerül sor. 
 

5. § 
(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: urnafülke esetén 10 év. 
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog díjának mértékét az 1. mellékletben foglaltak 
alapján kell megállapítani. 
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítására (újraváltására), ugyanazok a 
díjak és szabályozások vonatkoznak, mint megváltás esetén. 
(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezési idő 



lejárta után meghosszabbítható, újraváltható. A temetési hely felett rendelkezni jogosult 
kérelmére az újraváltás időtartama az (1) bekezdésben meghatározott használati időnél lehet 
rövidebb, de az (1) bekezdés b) és d) pontja esetében legalább 10 év, az (1) bekezdés a) pontja 
esetében legalább 30 év, míg az (1) bekezdés c) pontja esetében legalább 5 év. Ha az 
újraváltás időtartama a megváltási időnél rövidebb, akkor az újraváltás díja nem lehet 
magasabb a megváltási díj időarányosan csökkentett részénél. 
(5) Amennyiben a használati idő leteltét követően a sírboltot 5 év, az egyéb temetkezési 
helyeket 3 éven belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden 
megtérítési igény nélkül újból felhasználni. 
(6) Lezárt temető vagy temetőrész betemetett sírjai, sírboltjai felett létesített síremlék a 
használati idő lejártáig - kegyeleti szempontokból – csak a rendelkezésre jogosult által 
idegeníthető el, helyezhető át más sírhelyre. 
 

6. § 
(1) A temetőben lévő sírhelyek méreteit és elhelyezkedését, a temetések és sírhelyek díját, 
kifalazásának, kibetonozásának , illetve a rátemetésnek a szabályait, az eltemetés sorrendjét, a 
temető nyitva tartását és működési rendjét a temető tulajdonosa vagy üzemeltetője temető 
szabályzatban állapítja meg. 
(2) A szociális sírhely mérete az (1) bekezdéstől eltérően: urnafülke. 30 cm magas, 30 cm 
széles. 
(3) Az elhunytakat a temető területén belül új sírhelyre, urnafülkébe, urnasírhelybe áthelyezni, 
áthelyeztetni csak a temető üzemeltetőjének előzetes hozzájárulásával lehet. 
(4) Lejárt sírhely újraértékesítése esetén az eltemettetőnek a fellelt csontmaradványokról való 
rendelkezés lehetőségét biztosítani kell. 
(5) Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, 
építési vagy bontási munkák elvégzéséhez. 
(6) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak a 
temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni. 
(7) A temetővel és temetkezésekkel kapcsolatos panaszok ügyintézése az üzemeltető feladata 
és kötelessége. 
 

7. § 
(1) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni, 
a szükséges állagmegóvási, karbantartási munkák elvégzésével gondoskodni arról, hogy a 
sírjel, vagy sírbolt a biztonságos temetőhasználatot ne veszélyeztesse. 
(2) A temetkezési hely birtokosa vagy megbízottja által végezhető munkák: 
a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása, 
b) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a kétméteres 
magasságot.  
(3) A (2) bekezdés szerinti tevékenységeket csak a temetői szabályzatban meghatározott 
sírhely méretein belül lehet végezni. 
(4) A temetőben munkát végző vállalkozóknak regisztráltatniuk kell magukat az 
üzemeltetőnél, melynek során igazolniuk kell a tevékenység végzésére való jogosultságot. 
(5) A regisztrált vállalkozók az általuk végzett munkát kötelesek az üzemeltetőnek a 
munkavégzés előtt minimum egy munkanappal bejelenteni. Az engedély nélkül végzett 
munka egyszeri írásbeli felszólítást, annak eredménytelensége esetén a temetőben való 
munkavégzés megtiltását vonhatja maga után. 
(6) Sírbolt építését, síremlék állítását, valamint az egyéb munkálatokat a munkavégzés 
időpontjának és várható időtartamának megjelölésével, az üzemeltetőnek be kell jelenteni. 



(7) Az előírt hozzájárulás hiányában vagy attól eltérően végzett munkálatok esetén, továbbá 
az (1)-(6) bekezdésében meghatározott kötelezettség elmulasztásakor az üzemeltető: 
a) a sírhely birtokosát határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére, 
b) a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi vagy elvégezteti, és annak 
költségét áthárítja a sírhely birtokosára. 
(8) A sírjel vagy sírbolt és síremlék helyreállításáig, illetve arra az üzemeltető által fordított 
költség megtérítéséig a temetési helyre további temetés nem történhet. 
 

4. Temetkezési szolgáltatók 
 

8. § 
(1) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem 
alkalmazhat. 
(2) A köztemetőn belül az elhunyt hűtése, új sírhely nyitása az üzemeltető feladata. Ezen 
szolgáltatásokat ellenérték fejében az üzemeltető biztosítja a temetkezési szolgáltatóknak.  
(4) Ünnepnapokon történő temetéshez az üzemeltető külön hozzájárulása szükséges.  
 

5. Nyilvántartások vezetése 
 

9. § 
(1) A temető üzemeltetője új parcellák megnyitása előtt köteles gondoskodni a 
sírnyilvántartási térkép elkészítéséről. 
(2) A temetőtérképet a nyilvántartó könyvekkel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A 
temetési rend megváltoztatása, a sírok átminősítése csak az önkormányzat engedélyével 
történhet, a térkép egyidejű módosításával. 
(3) A temetői dokumentációk biztonságos tárolásáról, megőrzéséről az üzemeltető 
gondoskodik.  
 

6. Záró rendelkezések 
 

10. § 
(1) E rendelet a 2015. január 1-jén lép hatályba. 
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető 
szabályozást tartalmaz. 
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 

Küller János     Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea  
polgármester       jegyző 

 


