
VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

5/2001.(IV. 09.) számú önkormányzati rendelete 
 
 

a temetőkről és a temetkezésről 
 
 

 
Vizsoly községi önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 41. § (3) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a 145/1999.(X. 1.) Korm. számú rendeletben 
(a továbbiakban: Ttvr.) foglaltakra, a következő rendeletet alkotta:  
 
 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya az önkormányzat közigazgatási területén található, a (2) bekezdésben 
felsorolt temetőkre terjed ki.  

(2) Az önkormányzat közigazgatási területén található temetők:  
 
a) Vizsoly köztemető 

elhelyezkedése:  250 hrsz. 
tulajdonos:   önkormányzat, Vizsoly 
területe:   2 ha 3328 m2

 
b) Vizsoly zsidótemető 

elhelyezkedése:  309 hrsz. 
tulajdonos:   Magyar Zsidó Hitközösségek Szövetsége 
területe:   1370 m2

 
(3) A (2) bekezdés a) pontjában megjelölt temető fenntartását és üzemeltetését az önkormányzat 

biztosítja, ugyanakkor a tulajdonos közreműködését is igényelve gondoskodik a (2) bekezdés 
b) pontjában megjelölt temető fenntartásáról.  

 
2. §. 

 
(1) Az önkormányzat közigazgatási területén található kegyeleti emlékhely 

- megnevezése: Világháborús emlékmű, VIZSOLY 
- elhelyezkedése: 212/2 hrsz. 
- tulajdonos:   Önkormányzat, Vizsoly 
- területe:  300 m2 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt kegyeleti emlékhely fenntartásáról, környezetének 
rendbentartásáról az önkormányzat gondoskodik.  
 
 
 
 
 
 



3. § 
 
Temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Ttv. és a Ttvr. 
rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 
 
 

Temetési helyek, sírhelyek 
 
 
4. § 
 

(1) A temetőben földhantos (urnás és koporsós) és családi sírboltban (kriptába) történő temetésre 
alkalmas temetési helyeket (a továbbiakban együtt: sírhelyeket) kell biztosítani. 

(2) A sírhelyek mérete:  
 
a) egyes sírhely: 90 cm x 210 cm x 200 cm 
b) kettős sírhely:       190 cm x 210 cm x 200 cm 
c) urnasír:  90 cm x 120 cm x 100 cm 
d) két személyes sírbolt: 300 cm x 290 cm 
e) négy személyes sírbolt: 300 cm x 350 cm 

(3) Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó aljának legalább 160 cm mélységbe kell 
kerülnie.  

(4) Oldalirányú üreggel ellátott sírhely nem létesíthető.  
(5) A sírhelyek közötti távolság legalább 60 cm.  
(6) A sorok közötti távolság legalább 100 cm.  

 
5. § 

 
Az elhunytat, ha az eltemettetőknek nincs a temetőben sírhely felett rendelkezési joga, a sorrendben 
következő sírhelyre kell temetetni.  
 
 

6. § 
 

(1) A sírhelyen elhelyezkedő sírjel legnagyobb magassága 130 cm; e magasságon belül a Ttv. és a 
Ttvr. rendelkezéseink megfelelő sírjel, síremlék engedély nélkül létesíthető.  

(2) Az  (1)  bekezdésben megadott méretnél magasabb  sírjel,  síremlék  tervezett  létesítését  az 
önkormányzat útján az építési hatósághoz be kell jelenteni.  

(3) A temető területén az építésügyi hatóság engedélyéhez kötött építési tevékenységek:  
a) urnafal építése, bővítése, bontása; 
b) családi sírbolt (kripta) építése, bontása; 
c) 3 m2‐nél nagyobb alapterületű emlékmű, vagy  
d) szobor elhelyezése.  

(4) Az építési hatóság a Ttv. és a Ttvr. rendelkezéseinek nem megfelelő sírjel, síremlék létesítését 
megtilthatja, a tervezett sírjel, síremlék magasságát korlátozhatja.  

 
7. § 

 
A  sírhely  Ttv.,  Ttvr.  és  az  e  rendeletben  foglaltakkal  összeegyeztethető  építészeti,  kertészeti 
kialakításáról és gondozásáról a sírhely felett rendelkezni jogosult köteles gondoskodni.  
 
 

8. § 



 
(1) A sírhely feletti rendelkezési jog időtartamát az önkormányzat nem határolja be. 
(2) A sírhely feletti rendelkezési jog megszerzéséért díjat fizetni nem kell.  

 
 
A temető infrastrukturális létesítményei 
 
 

9. § 
 

(1) Az 1. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt temető infrastrukturális létesítményei: 
a) hűtőkoporsóval felszerelt ravatalozó; 
b) közvilágítás, vízellátás, csapadékvíz elvezetés; 
c) hulladéktárolók; 
d) illemhely. 

(2) Az  (1)  bekezdésben  megjelölt  infrastrukturális  létesítmények  temető  használatával 
kapcsolatos igénybevételéért díjat fizetni nem kell.  

 
 

A temető rendje 
 
 
10. § 
 

(1) A temető nyitvatartási rendjét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  
(2) A temető nyitvatartási rendjét a temető bejáratánál, jól látható helyen ki kell függeszteni.  

 
11. § 

 
(1) A  temetőt  a  10.  §  (1)  bekezdés  szerint  meghatározott  nyitvatartási  idő  alatt  bárki 

látogathatja, sírhelyeket gondozhatja.  
(2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül távozni kell.  

 
 

12. § 
 
A temetőben a tűzvédelmi szabályok betartásával legfeljebb a nyitvatartási idő végéig lehet gyertyát 
égetni.  
 
 

13. § 
 
A  temetőben végzett minden  tevékenységet –kivéve a  temetést, a  temetési  szertartást, a Halottak 
Napján  tartott megemlékezéseket, a  sírhelyek gondozását, diszítését – az önkormányzatnál be kell 
jelenteni.  
 
 
 
 
 
 

14. § 



 
(1) Tilos 

a) a temetőbe kutyát‐ vakvezető kutya kivételével – bevinni;  
b) az önkormányzat előzetes hozzájárulása   nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani, a 

temetőben építési  vagy bontási munkát megkezdeni,  a  temetőből bontásból  származó 
anyagot elszállítani; 

c) a  temetőben  a  hulladékok  lerakására  kijelölt  helyen  kívül  hulladékot,  koszorú‐  és 
virágmaradványt lerakni, vagy elégetni; 

d) hangoskodással  vagy más  zavarkeltésre  alkalmas módon  a  temetési  szertartásokat,  a 
temetőlátogatók kegyeleti tevékenységét megzavarni; 

e) a  temető  területén  –temetkezési  szolgáltatásra  utaló  reklám,  hirdetés  kivételével  – 
reklám és kihirdetés elhelyezése.  

(2) Aki az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el és 30.000.‐ 
Ft‐ig terjedő pénzbírsággal sújtható. A szabálysértési eljárás során az 1999. évi LXIX. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 
 

Záró rendelkezések 
 
 

15. § 
 

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
 

 
 
 
 
Vidák István sk.                 ifj. Sváb József sk.  
  körjegyző                         polgármester 


