
NAGYSIMONYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

10./2000./VI. 15/  

RENDE L E T E  

A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL.  

Egységes szerkezetben a 15/2006.(XII.21.) és a 3/2009.(I.22.)  rendeletekkel. 

 

Nagysimonyi Község Önkormányt Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési 

tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. Tv. 41. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az alábbi rendeletet alkotja a nagysimonyi temetők fenntartásáról és a temetkezési 

tevékenységgel kapcsolatosan. 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. § 

 

Ezen rendelet hatálya a Nagysimonyi község közigazgatási területén fekvő temetőkre. az ott 

végzett temetkezési és temető fenntartási tevékenységre terjed ki. A temetők pontos címe: 

9561 Nagysimonyi. Kossuth L. utca 460, 461, 462 hrsz. 

 

2. § 

 

(1) A Nagysimonyi Község Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és 

előírásoknak megfelelő temetők fenntartásáról és üzemeltetéséről saját dolgozói útján. 

 

(2)Az Önkormányzat által fenntartott és üzemeltetett temetők köztesvetők, az Önkormányzat 

köteles az elhunyt személyére. vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely
,
 faji 

csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más 

megkülönböztetésére tekintet nélkül lehetővé tenni a halottak eltemetését. 

 

(3)A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők 

határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak bitéleti tevékenységének, vallási 

szokásainak tiszteletben tartásával történik. 

 

(4)A köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről az Önkormányzat 

gondoskodik. 

 

(5) Ha a temető, temetőrész, sírhely-tábla , temetési hely belelt, azt a temető fenntartója 

jogosult lezárni, és ott a további temetkezést megtiltani. 

 

(6) Lezárt temetési hely kiüríthető, ha a lezárásától , illetőleg az utolsó temetkezéstől számított 

használati ideje letelt. A temetési helyre rátemetett maradványok, valamint az elhelyezett urna 

az eredeti használati időt nem hosszabbítja meg. 

 

3. § 

 

(1) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat a jegyző ellenőrzi. 



(2) A jegyző az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében: 

 a.) felhív a jogszabályokban és a temető szabályzatban foglalt rendelkezések betartására, 

b.) szabálysértési eljárást folytat le. 

 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK . 

 

4. § 

 

E rendelet alkalmazásában: 

a,)temető: Nagysimonyi település közigazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata 

szerint zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi 

rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, 

vagy használtak 

b.) köztemető: az Önkormányzat tulajdonában lévő temető. 

c.)temetkezési emlékhely: a temetőn kívül , különösen templomban. altemplomban, templomkertben, 

vagy építmény és területén lévő, az elhunytak eltemetésére , urnák elhelyezésére szolgál. 

d.) temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, 

urnasírhely, urnasírbolt. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a földben vagy 

építményben történő elhelyezkedése alapján különböznek egymástól. 

e.) kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített építmény, 

emlékmű, épületen elhelyezett emléktábla. 

f.) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni 

és közösségi célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek 

összessége. 

 

A TEMETŐ 

 

 5. § 

 

(1)A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozására, 

gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak iránti 

igényeinek, és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű 

lebonyolítását. 

 

(2)A temetőt az épített és természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakítani és meg kell 

őrizni  kert jellegét. 

 

(3) A temetőbejáratot, a fogadó-teret a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét 

parkszerűen kell kialakítani és gondozni. 

 

(4) A temető területének fásítását úgy, kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást, és ne 

akadályozza a közlekedést. 

 

(5) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről az 

önkormányzat temető gondnoka gondoskodik. 

 

(6) A vízvétel a temetőben elhelyezett közkifolyó útján biztosított. 

 

(7) A temetőt körülkerítő kerítés állapotát a temető gondnoka félévenként ellenőrizni, amennyiben a 

kerítés állagának romlását észleli, gondoskodik annak kijavításáról. 

 



(8) A ravatalozónak alkalmasnak kell lennie az elhunyt ravatalozására való előkészítésére, a kegyelet 

lerovására, az elhunyt elbúcsúztatására. 

 

(9) A temetőbe, illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hűtéséről halott hűtő berendezésben a 

ravatalozásig folyamatosan gondoskodni kell. 

 

 

A TEMETŐ ÜZEMELTETÉSE 

 

6.§ 

 

A temető üzemeltetését a vonatkozó jogszabályokban, a temető szabályzatban foglaltak szerint kell 

ellátni. 

 

7. § 

 

(1) A temető üzemeltetője: 

a. )meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási 

tevékenység ellátásnak temetői rendjét. 

b.) biztosítja az eltemetés ( urnaelhelyezés) feltételeit , 

c.) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt, 

d.) biztosítja a ravatalozó, a technikai berendezések, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb 

közcélú létesítményei karbantartását és működteti azokat, 

e.) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását, 

f.) megőrzi a nyilvántartó könyveket, 

g.) tájékoztatja a temetőlátogatókat, 

h.) kijelöli a temetési helyeket, 

i.) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését 

és a hó eltakarítást, 

j.) összegyűjti és elszállítja a hulladékot, 

k.) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról. 

l.) összehangolja a temetéseket, 

m.) gondoskodik az ügyfélfogadásról. 

 

8. §. 

 

A temető üzemeltje a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat. 

 

9. § 

(1) A temetőben az üzemeltető: 

 

nyilvántartó könyvet, 

sírbolt könyvet vezet. 

 

(2)A nyilvántartó könyvbe minden temetést ( urna elhelyezést. urna kiadást, urna kiemelést, 

hamuszórást ) időrend szerint kell bejegyezni. 

 

A holttest maradványok közös sírba helyezése esetén a temetőben vezetett nyilvántartókönyv 

rovatába a közös sírba történő helyezést, időpontját és a közös sírnak a megjelölésével  be kell 

jegyezni. 

 



Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság nevét, az 

eljárás ügyszámát. 

 

A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni 

jogosult személy tekinthet be. 

 

Az üzemeltető a nyilvántartó könyv , illetve a sírbolt könyv adatai alapján a temető nyitvatartási ideje 

alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye iránt érdeklődnek. 

 

TEMETÉSI HELY 

 

10. § 

 

(1)A temetőt sírhelytáblákra parcella), a sírhely-táblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a 

temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki. 

 

(2)A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek 

nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell A sírhely-tábla számozását a helyszínen is fel 

kell tüntetni. 

 

(3)A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni. 

 

(4)A temetőben alkalmazott temetési helyek szélességi és hosszúsági méretét és az egymástól való 

távolságát a szabályzatban kell előírni. 

 

11. § 

 

(1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. Az egyes 

sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó befogadására 

alkalmas sírgödör. 

 

(2) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke 

(kolumbárium), urnasírhely, urnasírbolt. 

 

(3)A hamvak szétszórásához és bemosásához igény esetén külön temetőrészt kell kijelölni.  

 

12. § 

 

(1) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető. 

 

(2) A sírjel nem foglalhat el a szabályzatban meghatározott temetési helynél nagyobb területet, 

magasságát a helyi építésügyi hatóság korlátozhatja. 

 

(3)A síremlék és tartozékai valamint az emlékoszlop tervét / vázrajzát / a temető üzemeltetőjének az 

elhelyezés előtt be kell mutatni. 

 

 

13. § 

 

(1) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet 

elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell. 



 

(2) A halva született magzat sírhelyét jelzőfával kell megjelölni, amelyen a temetés napját és a 

temetési hely sorszámát kell feltüntetni. 

 

(3) Ha a halva született magzat eltemetéséről kérésére- közeli hozzátartozója gondoskodott, a 

sírhelyen kereszt vagy fejfa is elhelyezhető és azon utónevet is fel lehet tüntetni. 

 

14. § 

 

(1)A sírjel vagy a sírbolt helyreállítására , felújítására a temető tulajdonosa ( üzemeltetője ) a temetési 

hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az élet és a biztonságos 

használatot veszélyeztető állapot ( a továbbiakban közvetlen veszély ) fennállása esetén köteles 

felhívni. A felhívást a temetési hely megjelölésével a temető kapuján ( hirdetőtábláján ) és a parcella 

sarkán 90 napra ki kell függeszteni. 

 

(2) A közvetlen veszély fennállása esetén az építési engedély köteles sírjel helyreállítását a temető 

tulajdonosának kérelmére az építésügyi hatóság elrendeli, illetve a kötelezés nem teljesítése esetén a 

veszélyhelyzetet hatósági úton a temető tulajdonosának közreműködésével megszünteti. 

 

(3)A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet. 

 

 15. § 

 

(1) A temetőről térképet ( vázrajz) kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni , hogy mely sírhelytáblák, 

sorok milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva. 

 

(2)A temető részletes térképét annak bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokat legalább 

évenként át kell vezetni. 

 

(3) A temető bejáratánál a közönség részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a nyitva tartás  idejéről 

. a temető rendjéről. 

 

 

16. § 

 

(1)A képviselőtestület díszsírhelyet adományozhat azon elhunyt személyek részére, akik a község 

érdekében kimagasló gazdasági, tudományos, művészeti vagy társadalmi tevékenységet fejtettek ki, 

és a díszpolgároknak. 

 

(2) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját értesíti a 

képviselőtestület. 

 

(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart. 

 

(4) Rátemetésnél sírnyitás rátemetés szabályainak megtartásával az elhunyt özvegye is eltemethető a 

díszsírhelyre. 

 

(5) Rátemetésnél a felmerült költségeket meg kell téríteni. 

 

(6) A díszsírhelyek gondozásáról és ápolásáról az elhunyt hozzátartozói ezek hiányában az 

önkormányzat gondoskodik. 



 

(7) Az egyházak kérésére és az általuk megjelölt elhunyt helyi egyházi személy(ek) részére a 

díszsírhelyek számára kijelölt parcellában sírhelyet kell biztosítani. 

 

17.§ 

 

(1) A temető , temetőrész, sírhelytábla temetési hely lezárását hirdetményben kell közölni. A  

hirdetményben a lezárás időtartamáról a tájékoztató táblán, szükség szerint a temetőkapun. 

ravatalozón is ki kell függeszteni 

 

(2) Lezárt sírhelytáblába koporsós temetés csak sírboltba vagy kettős sírhelybe engedélyezhető. 

 

(3) Ha a lezárástól számított 25 éves sírhelyhasználati, illetőleg 10 éves urnasírhely, urnafülke 

használati idő eltelt, a temetőt az újbóli temetések lehetővé tétele céljából a lezárt temetőt, 

temetőrészt. sírhelytáblát, temetési helyet megszüntetheti. A megszüntetést megelőzően 

hirdetményben , továbbá három alkalommal legalább egy országos és egy területi napilapban és a 

helyben szokásos módon közhírré kell tenni, úgy hogy a hirdetmény kifüggesztése és az első 

közzététel a megszüntetés előtt legalább hat hónappal ,a továbbiakban pedig kéthavonként 

történjenek. 

 

(4) A  lezárt temetőt, temetőrészt, sírhelytáblát, temetési helyet újra betemetés  vagy kegyeleti park 

céljára kívánják használatba venni, a használatbavétel előtt a területet legalább 30 mi vastag 

földréteggel kell feltölteni. 

 
18. § 

 

(1) Temetőt vagy temetőrészt a terület más célú felhasználása esetén a temetési helyek, kiürítésével 

lehet megszűntetni. 

 

(2) A lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről az önkormányzat gondoskodik. 

 

(3) Azoknak a temetési helyeknek az áthelyezéséről, amelyeknek a használati ideje még nem járt le, a 

temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött megállapodás alapján az önkormányzat 

gondoskodik. Az áthelyezett temetési hely használati ideje az eredetileg megváltott temetési hely 

használati idejéhez képest nem változik. 

 

(4) Ha a lejárt használati idejű temetési helyen lévő holttestmaradványokat az elhunyt hozzátartozója 

máshol el kívánja temetni, erről a kiürítésről a megjelölt időpontig kell gondoskodnia. Ennek 

hiányában a holttestmaradványokat ( az urnákat) a kiürítésre megjelölt időpontot követő 6 hónap 

elteltével - az -Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Celldömölk jelenlétében --közös 

sírhelyben kell elhelyezni, illetve a hamvak az arra kijelölt helyen szétszórhatók. 

 

 

 

19. § 

 

(1)A sírjellel az rendelkezik, aki a temetési hellyel rendelkezik. 

 

(2) Ha a rendelkezésre jogosult, illetőleg annak örököse a kiürítésre megjelölt időpontig a sírjel 

elszállításáról nem intézkedik, a megjelölt időpontot követő hat hónap elteltével a sírjelet az 

önkormányzat értékesítheti. 



 

(3) Sírbolt és át nem helyezhető síremlék esetében a tulajdonos a létesítőt köteles kártalanítani. A 

kártalanítás módjára és mértékére, valamint érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre 

vonatkozó szabályait kell értelemszerűen alkalmazni. 

 

20. §. 

 

Az elhalttal eltemetett és a sír felnyitásakor előkerült – értékeket képező – dolgokra hagyatéki eljárás 

lefolytatása céljából az önkormányzat értesíti a jogszabályban meghatározott hatóságot. 

 

TEMETŐI MUNKÁK  

 

21. § 

 

(1)A temetőben végzendő minden munkát - kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a 

temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését - az önkormányzatnak be kell jelenteni. Fák 

ültetésére a szabályzat az irányadó. 

 

(2) Az üzletszerű tevékenység során a vállalkozó köteles betartani a szabályzatban meghatározott 

feltételeket. 

 

(3) A munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne 

akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos 

temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje 

alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni. 

 

(4) Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a 

szertartást. 

 

 

TEMETÉSI FELTÉTELEK 

 

22.§ 

 

A holttestet az eltemetésig a ravatalozóban elhelyezett hűtőbe kell elhelyezni. 

 

 

23.§ 

 

(1) A temetőbe szállított hallottat az azonosság megállapítása és az okmányoknak az önkormányzat 

részére történő átadása után a szállításnál használt külső koporsóval együtt --a halott vizsgálati 

bizonyítványban feltüntetett időpontot figyelembe véve , azonnal el lehet temetni, vagy gondoskodni 

kell a hűtőben való elhelyezéséről. 

 

(2) Ha az önkormányzat az azonosság var,- az okmányok tekintetében hiányosságot észlel, az átvételt 

felfüggeszti a halott vizsgálati bizonyítványt, kiállító orvost, valamint az intézetet értesíti. 

 

24. § 

 

(1 }Temetni - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - hagyományos módon 

koporsóban ( koporsós temetés ), hamvasztás esetén az urnába helyezett hamvak eltemetése, illetve 



elhelyezése szétszórás útján lehel. 

 

(2) A koporsót temetés előtt véglegesen le kell zárni.  

 

25. § 

 

Az elhunytat - ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési helye felett rendelkezési joga 

- a szabályzatban meghatározott sorrendben a kővetkező temetési helyre kell temetni. 

 

 

URNAELHELYEZÉS,- KIADÁS, HAMVAK SZÓRÁSA 

 

26. § 

 Az urnafülke helye a sírtábla része. 

 
TEMETÉSI HELY FELETTI RENDELKEZÉSI JOG IDŐTARTAMA 
 

27.§ 
 

(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama ( használati idő ): 

 

a.) egyes sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó koporsós rátemetés napjától    számított    25 

év. 

b.) Kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év 

c.) Sírbolt esetén megállapodástól függően 100 év 

d.) Az urnafülke és urnasírhely esetén 25 év 

e.) Urnasírbolt esetén megállapodástól függően 25 év 

 

(2)A temetési hely feletti rendelkezési jog a (3) bekezdésben foglalt kivétellel meghosszabbítható 

újraváltható . A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók 

 

(3).A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha az önkormányzat bizonyítja, hogy a 

területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a temetési hely felett rendelkezni 

jogosult nyilatkozatot kérhet. 

 

(4) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, 

illetve, ha a temetési hely megszűnik. 

 

 

 

 

DÍJAK 

 

28. § 

 

(1)
1
 A temetési helyek megváltási díja: 

      Sírhelyek. 

- egyes sírhely:  1 000 Ft 

-     kettes sírhely   2 000 Ft 

-     hármas sírhely 3 000 Ft 

-     négyes sírhely  4000 Ft 



-     gyerek         1 000 Ft 

 

     sírbolt:  10.000 Ft 

 

 (2)A temetési helyek újraváltási díja: megegyezik a megváltási díjjal . 

 

A SZABÁLYSÉRTÉS 

 
29. § 

 

Aki az e rendeletben foglalt szabályokat megsérti, szabálysértési eljárás keretében, a szabálysértésre 

vonatkozó szabályok szerint 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható . 

 

 

ZÁRÓRENDELEKZÉSEK 

 

30. § 

 

(1)Ezen rendeletet alkalmazni kell az önkormányzaton kívül a temetkezési szolgáltatási 

tevékenységet végző természetes és jogi személyeknek, illetve azoknak, akikre nézve e 

tevékenységek során jogok keletkeznek, és kötelezettségek hárulnak 

 

(2) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a körjegyző 

gondoskodik a helyben szokásos módon. 

 

(3) A rendelet mellékletét képezi a temetői szabályzat. 

 

(4) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás 

létesítéséről szóló Brüsszelben , 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a 

megállapodást kihirdető 1994. évi I. Tv. 3. §-ával összhangban az Európai Közösségeknek a 

jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

 

 

 

 Nagysimonyi, 2000. május 29. 

 

 

                  /:Major Tiborné:/                                  /:Szlama József./ 

                      körjegyző                                              polgármester 

 

A hirdetőtáblán történt kifüggesztéssel 2000. VI.15-én kihirdetve. 

 

 

                                       /:Major Tiborné:/ 

                                           körjegyző 

 

 

 

 

 

 



1./ módosítva 15/2006.(XII.21) rendelettel. 

2./ 3/2009.(I.22.) rendelettel módosítva.  

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2009. január 22. 

 

 

                /:Major Tiborné:/                                   /:Lábos András:/ 

                    körjegyző                                               polgármester 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEMETŐ SZABÁLYZAT 

A temető használata érdekében az önkormányzat biztosítja: 

- ravatalozót évente fertőtlenítő meszelés.  
- illemhelyet 2004.X. 1-ig 
- vízvételi lehetőséget 
- a ravatalozó, sírtábla, sírhelyek megközelítését hó eltakarítás, csúszásmentesítés  
- villany, 

- megfelelő számú hulladék elhelyező rendszeres , két havonkénti ürítése 

A temető nyitva tartása folyamatos. 

A temetőt sírhelytáblákra, a sírhely-táblákat —sorokra, - temetési helyekre kell osztani. 

Sírtáblák: 

I. Régi evangélikus rész: 

- Koporsós 
- Urnás 
- Sírbolt 
- Gyermeksírok 

II. Régi római katolikus rész: 

- Koporsós 
- Urnás 
- Sírbolt 
- Gyermeksírok 

III. Díszsírhely 

A sírhelyeket a rendelkezni jogosult köteles gondozni, a sírjeleket felújítani. 

Temetési helyek (gondnok jelöli ki a térkép alapján): 

 egyes sírhely  - szélessége 120 cm 
  - hossza 240 cm 
  - mélysége 200 cm 

 kettes sírhely - szélessége 220 cm 
  - hossza 240 cm 
 - mélysége 200 cm 

 gyermek sírhely - szélessége 85 cm 
 - hossza 160 cm 
  - mélysége 200 cm 

 urnás sírhely - szélessége 80 cm 
  - hossza 120 cm 
  - mélysége 150 cm 



A sírhelyek egymástól való távolsága 50 cm. / A sírhely széle a sírjel szélével azonos.  

Sírbolt adatai: kettő vagy több koporsó elhelyezésére szolgál. 

Urnasírhely lehet - urnafülke  
- urnasír  
- sírbolt 

/meghatározni hány urna helyezhető el. Urnasír 2 db, urnafülke 30 x 30 cm egy urna, sírbolt 5 db/ 

Hamvak szétszórása /sírtábla helyen belül meghatározni , bemosás biztosítása/ 

A temetőben biztosítani kell a felekezeti hovatartozás szerinti temetkezést.  

Szabályzat melléklete a térkép. 

Sírjelet csak a temető gondnokának előzetes hozzájárulásával lehet elhelyezni, felújítani.  

A temető gondnoka vezeti: 

- a nyilvántartó könyvet; 
- sírbolt könyvet,  
- térképet 

Nyilvántartó könyv adatai: 

- folyószám, 
- a temetés urna elhelyezés, hamvak szétszórása 
- az elhalt neve, leánykori neve 
- születési ideje, 
- anyja neve, 
- legutolsó lakcíme, 
- foglalkozása., 
- az elhalálozás időpontja, 
- a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma,  
- az eltemettető neve, lakcíme, 
- síremlékre vonatkozó bejegyzés. 

Sírbolt könyv: /hány halott, mélysége, szélessége, hossz/  

 

Nagysimonyi, 2000. május 30. 

 


