Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselőtestületének
15/2009. (X. 21.) rendelete
a temetőkről és a temetkezésről

Dunavarsány Város 
Önkormányzatának Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján, figyelemmel az
1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Kormányrendelet szabályaira az alábbi
rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet célja, hogy az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, illetve a
temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése érdekében szabályozza és
biztosítsa a temetők működési rendjét, a temetések lebonyolításának zavartalanságát a helyi
viszonyoknak megfelelően.
(2) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga mindenkit
megillet.
(3) A temetés módja lehet világi és egyházi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők
határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak
tiszteletben tartásával történik.
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Dunavarsány Város közigazgatási területén, Dunavarsány Város
Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő köztemetőkre, az ezek
fenntartását, üzemeltetését, valamint temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző természetes és
jogi személyekre, illetőleg arra, akire nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek, és
kötelezettségek hárulnak.
(2) Dunavarsány közigazgatási területén működő, az Önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők:
a) Dunavarsány 02 hrszú (Kisvarsány) köztemető,
b) Dunavarsány 2083 hrszú (Nagyvarsány) köztemető.
(3) Jelen rendelet alkalmazásában
a) temető
: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti
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, továbbá az a nem önkormányzati
tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat – a temető tulajdonosával kötött
megállapodás alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettséget teljesíti,
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c) temetési hely
: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt,
urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint az építmény területén, ingatlanán létesített
urnafülke, urnasírhely. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a földben
vagy építményben történő elhelyezkedése alapján különböznek egymástól,
d) kegyeleti közszolgáltatás
:
a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló
egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló
önkormányzati tevékenységek összessége.
A köztemetők fenntartása és üzemeltetése
3. §
(1) Önkormányzat, mint a 2. § (2) bekezdésében felsorolt köztemetők tulajdonosa a köztemetők (a
továbbiakban együtt, mint temető) fenntartásáról és üzemeltetéséről a GYERTYALÁNG
Kegyeleti Szolgálat Temetkezési Kftvel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében
gondoskodik.
(2) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a Kormány által külön
jogszabályban kijelölt temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzi. A temetkezési
szolgáltatást engedélyező hatóság az ellenőrzés során a temetőben vezetett nyilvántartásokba
betekinthet, továbbá vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát.
(3) A temető fenntartását és üzemeltetését a vonatkozó jogszabályokban, illetve a kegyeleti
közszolgáltatási szerződésben meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni.
A temető üzemeltetője:
a) köteles ellátni a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek,
egyéb tárgyi és infrastruktúrális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek
karbantartását, szükség szerinti felújítását és gondozását,
b) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási
tevékenységek ellátásának temetői rendjét,
c) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első
temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást,
d) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt,
e) biztosítja a ravatalozó és technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb
közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását (rendszeres takarítását, szükség
szerinti fertőtlenítését), és működteti azokat,
f) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temetők nyitását,
zárását,
g) a temetési helyekről nyilvántartásokat vezet, és megőrzi a nyilvántartókönyveket,
h) tájékoztatja a temetőlátogatókat,
i) kijelöli a temetési helyeket,
j) elvégzi a temetők és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását,
síkosságmentesítését és a hóeltakarítást,
k) összegyűjti és elszállítja a hulladékot,
l) gondoskodik a temetők rendjének betartásáról és betartatásáról,
m) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával
kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti
a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását,
n) gondoskodik az ügyfélfogadásról.
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(4) A temető üzemeltetője évente tájékoztatja az Önkormányzatot az üzemeltetéssel összefüggő
tevékenységéről, bevételeiről, kiadásairól. Az üzemeltető ezen tájékoztatót a tárgyévet követő év
március 1jéig köteles a Polgármesteren keresztül a Képviselőtestület felé megküldeni.
(5) Az üzemeltető temetkezési szolgáltatási tevékenységet is végezhet, azonban a többi temetkezési
szolgáltató tekintetében köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét.
(6) A temetőnek és létesítményeinek lehetővé kell tenniük a temetkezési szolgáltatási tevékenység
korszerű lebonyolítását. A ravatalozónak alkalmasnak kell lennie az elhunyt ravatalozásra való
előkészítésére, a kegyelet lerovására, az elhunyt elbúcsúztatására.
(7) A temető területét, így különösen a temetőbejáratot, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó
környezetét parkszerűen kell gondozni, fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a
tájékozódást, és ne akadályozza a közlekedést. A vízvétel lehetőségét – a csurgalékvíz megfelelő
elvezetésével – legalább 150 méterenként biztosítani kell.
(8) A temetőben a sírhelyek látogatása és a temetési szertartás, illetve a temető fenntartási
feladatainak teljesítése során keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről és elszállításáról a temető
üzemeltetője köteles gondoskodni. A temető üzemeltetőjének általános hulladékszállítási
kötelezettsége nem terjed ki a temetői szolgáltatások során keletkezett hulladékok elszállítására,
ezek kezelésének tekintetében a hulladéktermelő köteles az üzemeltetővel egyedileg
megállapodni.
(9) A temető tulajdonosa gondoskodik a temető körülkerítéséről. Biztosítani kell, hogy a temetőbe
való be és kijárás a kapukon keresztül történjen, valamint hogy a temető átjárás céljára ne
szolgáljon. A meglévő kerítés állapotát az üzemeltető félévente ellenőrzi. Amennyiben a kerítés
állagának romlását észleli, gondoskodik annak kijavításáról.
A temető használatának és igénybevételének szabályai
4. §
(1)

A temető nyitvatartási idejét a temető üzemeltetője állapítja meg, amelyet – a temető rendjét
szabályozó hirdetményekkel együtt  a temető bejáratainál jól látható helyen ki kell függeszteni.

(2)

A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő, a kegyeleti jogokat tiszteletben tartó
magatartást köteles tanúsítani.

(3)

A temető területére gépjárművel behajtani – a súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító, a
temetkezési tevékenységben résztvevő, illetve a szemétszállító gépjárművet kivéve – tilos.

(4)

A temető területén tilos a tűzrakás. Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél fokozott
körültekintéssel kell eljárni, ügyelve arra, hogy tűz ne keletkezzen.

(5)

A temető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

(6)

A temetőt és létesítményeit, valamint tartozékait, a sírokat, az azon lévő tárgyakat, a
síremlékeket, a növényzet megrongálni, beszennyezni, a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat
illetéktelenül elvinni tilos.
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(7)

A temető területén talajt és gyepet engedély nélkül felásni, és a növényeket máshova elvinni
tilos. A temető területéről földet kivinni tilos.

(8)

A sírhely mellett padot elhelyezni, lépcsőt építeni csak a temető üzemeltetőjének engedélyével, a
megváltott sírhely területén belül lehet, az elhelyezés a sírhelyek között előírt távolságot, vagy a
közlekedő út méretét nem csökkentheti. Engedély nélkül, vagy tiltott helyre terjeszkedően
létesített padot az üzemeltető felszólítására a létesítő köteles elbontani, illetve az elbontás
költségeit megtéríteni.

(9)

A temetőbe állatot bevinni – a vakvezető kutya kivételével – tilos.

(10) A temetőben a temetési helyek gondozásáról, a gyomtalanításról a temetési hely felett rendelkező
személy gondoskodik. A temetési hely gondozása úgy végezhető, hogy az ne sértse más elhunyt
hozzátartozójának, illetve a látogatóknak a kegyeleti érzéseit, és ne akadályozza azokat a
sírgondozásban. A temetési hely gondozása során a szomszéd temetési hely nem sérülhet.
(11) A sírokra ültetett növények nem terhelhetik eltakarítandó maradványokkal a temető területét,
nem terjeszkedhetnek túl a temetési helyen, és kifejlett méretükben sem akadályozhatják a sírok
közötti közlekedést, azok megközelítését. Fát, cserjét a temetők területén magánszemély nem
ültethet.
(12) A temető üzemeltetője elvégeztetheti a gondozatlan, kegyeletet sértő, elhanyagolt sírok
rendbetételét, gyomtalanítását  különösen nagyra nőtt fák, bokrok, elgazosodott növények esetén
, és a rendbetétel költségeit a sír gondozására kötelezettel megtéríttetheti.
(13) A temetőben temetések alkalmával, vagy javítás, felújítás céljából megbontott síremléket fagyos
időszak kivételével 10 napon belül eredeti állapotába vissza kell állítani. A megbontott síremlék
egyes darabjait idegen sírokon tárolni tilos, elszállításáról az eltemettető és a megrendelő köteles
gondoskodni.
(14) A temető területén csak a sírok, sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorú, virágcsokor,
dísznövény, váza, mécses, sírlámpa stb.) szabad elhelyezni. Ezek a tárgyak (növények) a sírhely
méreteit nem haladhatják meg.
(15) A temetőben keletkezett hulladékot, elszáradt koszorút, virágot csak a kijelölt hulladékgyűjtő
helyre, konténerbe szabad tenni. A hulladékgyűjtőhely kijelöléséről az üzemeltető gondoskodik.
(16) Kő, beton, továbbá egyéb nem kommunális hulladék elhelyezése tilos, annak elszállításáról a
temetőben a szolgáltatást nyújtó köteles gondoskodni a temető üzemeltetőjével kötött
megállapodás keretében. A temető üzemeltetője jogosult a temető területén gyakorolt vállalkozói
tevékenységek során keletkező hulladék kezeléséért a termelőnek díjat felszámítani.
Temetési hely
5. §
(1)

A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a
temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki. A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési
helyeket számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani
kell. A sírhelytábla számozását a helyszínen is fel kell tüntetni. A mesterséges vagy spontán
abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére
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külön sírhelytáblát kell kijelölni. A sírhelytáblákat az üzemeltetőnek elő kell készíteni a
folyamatos temetésre. Az elhaltakat az elhalálozás idejének sorrendje szerint következő sírhelyre
kell temetni, kivéve a kettős sírhelyeket, illetve a rátemetést. Indokolt esetben a temető
üzemeltetője ettől eltérhet.
(2)

A temető üzemeltetőjének a temetőről térképét (vázrajzot) kell készíteni, amelyen fel kell
tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva. A
temető részletes térképét a temető bejáratánál ki kell függeszteni, és a változásokkal legalább
évenként ki kell egészíteni.

(3)

A sírok egymástól való távolságának legalább 60 cmnek kell lennie. A működő temetők
esetében a korábban kialakított körülményeket adottnak kell tekinteni.
6. §

(1)

Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. A koporsó
egy holttest elhelyezését szolgálja.

(2)

A díszsírhelyek a temetőben kijelölt egyes sírhelyek, amelyeket az elhunyt személy kimagasló
érdemeinek elismeréséül a Képviselőtestület örök temetkezési hely céljára adományoz. Az
adományozott díszsírhelyek síremlékeinek felállításáról a Képviselőtestület dönt.

(3)

A temető átrendezése vagy megszüntetése esetén az adományozott díszsírok áthelyezéséről a
Képviselőtestület dönt. A díszsírhelyek és síremlékeinek fenntartásáról és gondozásáról az
adományozáskor kell határozni.

(4) A sírgödör mérete:
a) egyes sír esetén:
b) kettős sír esetén:
c) gyermeksír esetén:

210 cm x 90 cm,
220 cm x 190 cm,
130 cm x 60 cm.

(5)

A sírgödör mélysége 2,5 méter mélységben, vagy annál mélyebben található talajvízszint esetén
2 méter. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata
legalább 160 cm mélységbe kerüljön.

(6)

Azon a temetési helyen, ahol a talajvíz a talajszinttől számított legfeljebb 2 méterig emelkedik, a
sírgödör mélysége a talajvízszint felett 0,4 méter, de legalább 1,6 méter.

(7)

Nem végezhető koporsós temetés azon a temetési helyen, ahol a talajvíz a talajszint alatti 2
métert eléri. A temetési tilalmat a nyilvántartó könyvbe be kell jegyezni.

(8)

A sírbolt (kripta) legalább két koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, illetve
kizárólag terepszint feletti építményrészből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó
koporsók száma határozza meg. Sírbolt a Képviselőtestület tulajdonosi hozzájárulásával, a külön
jogszabályban meghatározott esetekben az építési hatóság engedélyével építhető.
7. §
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(1)

Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnasírhely és
urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre rátemethető. Rátemetésnél az urna a koporsós
temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.

(2)

A temető területén urnasírhely és urnafülke a temető üzemeltetőjének előzetes engedélyével
létesíthető.

(3)

Urna földbetemetése esetén az urnasírhely mérete 80 cm x 60 cm, mélysége 100 cm.

(4)

A Képviselőtestület a hamvak szétszórásához és bemosásához külön temetőrészt jelölhet ki,
amelyet parkszerűen kell kialakítani.
8. §

(1)

Temetési hely megjelölésére síremlék használható, illetőleg létesíthető. Síremléket csak a
nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető, vagy az általa felhatalmazott személy állíthat,
vagy távolíthat el. A síremlék elhelyezését megelőzően a köztemető üzemeltetőjének
hozzájárulását be kell szerezni, ennek érdekében a felállítandó síremlék tervét a temető
üzemeltetőjének be kell mutatni. Hozzájárulás hiányában állított síremlék előzetes írásbeli
figyelmeztetést követően elbontható.

(2)

A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a rendeletben
meghatározott temetési helynél nagyobb területet. Magassága a talapzattal együtt legfeljebb 150
cm, urnasíremlék esetében legfeljebb 80 cm lehet. A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést
sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott síremléket elhelyezni tilos.

(3)

A temető üzemeltetője a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a biztonságos használatot
veszélyeztető síremlék vagy sírbolt helyreállítására köteles felhívni. A felhívást – a temetési hely
megjelölésével  a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni, és a
felhívás közlését a rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni. Ha a síremlék
felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a síremléket nem állítja helyre, és az életet is
fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult
költségére a temető üzemeltetője szünteti meg. A síremlék vagy sírbolt helyreállításáig a
temetési helyre további temetkezés nem történhet.

(4)

A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak a temető
üzemeltetőjének történő előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad.
Temetési hely feletti rendelkezési jog
9. §

(1)

A temetési hely feletti rendelkezési jogot annak megváltásával lehet szerezni. Temetkezési helyet
– a kettős sírhely üresen maradó felének kivételével – megváltani kizárólag haláleset
bekövetkezése miatt lehet. A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek
körének meghatározására, síremlék állítására és mindezek gondozására terjed ki.

(2)

A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):
a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;
b) sírbolt esetén 100 év;
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c) urnasírhely esetén 10 év.
(3)

A temetési hely feletti rendelkezési jog az eredetivel azonos időtartamra ismételten megváltható
(meghosszabbítható). A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála
esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.

(4)

A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha a temető tulajdonosa a területet át
kívánja alakítani, vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a temetési hely felett rendelkezni
jogosult nyilatkozatot kérhet.

(5)

A temetés hely feletti rendelkezési jogért megváltási díjat kell fizetni, melynek mértékét jelen
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A megváltási díjat az első megváltás alkalmával az
eltemettető vagy az általa megbízott, az újraváltáskor a temetési hely felett rendelkezni jogosult,
vagy annak örököse, illetve általa megbízott köteles megfizetni. A megváltási díjat minden
esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni. Ha a rátemetés miatt a
sírhely használati ideje meghosszabbodik, a használati díj időarányos részét kell megfizetni.

(6)

Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár,
illetve ha a temetési hely megszűnik. A rendelkezési jog a temetési helyből kikerült holttest új
temetési helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve, ha az urnát
ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.

(7)

Ha kettős sírhelynél az első koporsós temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem
történik, a rendelkezési jog megszűnik, kivéve, ha az arra jogosult a rendelkezési jogot ismételten
megváltja.

(8)

Ha a sírhely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó – a használati idő lejárta előtt – a holttest
maradványokat (hamvakat) a kiürítéskor ugyanabban a temetőben, vagy másik – az
Önkormányzat tulajdonában lévő  köztemetőben található új sírba helyezi el, az új sírhely feletti
rendelkezési jog megváltási díja az eredeti sírhely megváltási árának időarányos összegével
csökken.

(9)

A temetési helyek magánforgalomban adásvétel, csere és ajándékozás tárgyát nem képezhetik.

(10) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a holttestet más temetési helyen
kívánja eltemetni, úgy a megváltási díj időarányos részét – a visszatérítéskor érvényben lévő
díjtételek alapulvételével – vissza kell téríteni. A megváltott, de fel nem használt temetési helyről
érvényesen csak a temető üzemeltetőjénél tett nyilatkozattal lehet lemondani.
Temető, temetési hely lezárása és megszüntetése
10. §
(1)

Ha a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, azokat le kell zárni. A temető vagy
temetőrész lezárásáról a Képviselőtestület, sírhelytábla vagy temetési hely lezárásáról az
üzemeltető határoz. A temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely lezárását az üzemeltető
hirdetményben közli. A hirdetményt a lezárás időtartamáról a tájékoztató táblán, szükség szerint
a temetőkapun, a ravatalozón és az érintett temetőrészen is ki kell függeszteni. Lezárt temetési
hely kiüríthető, ha a lezárásától, illetőleg az utolsó temetkezéstől számított használati ideje letelt.
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(2)

A temető és a temetési hely megszüntethető a Képviselőtestület döntése alapján, ha a temetési
hely használati ideje lejárt. Amennyiben a temetőt, illetve a temetési helyet megszüntetik, a
megszüntetést megelőzően azt hirdetményben, továbbá három alkalommal, legalább egy
országos és egy területi napilapban közzé kell tenni úgy, hogy a hirdetmény kifüggesztése és az
első közzététel a megszüntetés előtt legalább 6 hónappal, a továbbiak pedig kéthavonként
történjenek.

(3)

Temetőt vagy temetőrészt a terület más célú felhasználása esetén a temetési helyek kiürítésével
lehet megszüntetni. A lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről a temető üzemeltetője
gondoskodik. Azoknak a temetési helyeknek az áthelyezéséről, amelyeknek a használati ideje
még nem járt le, a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött megállapodás alapján a
temető üzemeltetője gondoskodik. Az áthelyezett temetési hely használati ideje az eredetileg
megváltott temetési hely használati idejéhez képest nem változik.

(4)

Amennyiben a sírhely használati ideje lejárt, a temető üzemeltetője hirdetményben köteles a
hozzátartozók figyelmét a lejárat előtt hat hónappal erre felhívni. A temetési hely használati
idejének lejártáról a hirdetményt az érintett temetési helyen, a temető főbejáratánál és a
köztemető üzemeltetőjének ügyfélszolgálati irodájában elhelyezett hirdetőtáblán kell
kifüggeszteni.

(5)

Amennyiben a sírhely használati idejét a hozzátartozók nem hosszabbítják meg, de a temetési
helyen lévő holttestmaradványokat máshol el kívánják temetni, erről a kiürítésre megjelölt
időpontig kell gondoskodniuk. Ennek hiányában a holttestmaradványokat (urnákat) a kiürítésre
megjelölt időpontot követő három hónap elteltével közös sírhelyben kell elhelyezni, illetve a
hamvak az arra kijelölt helyen szétszórhatók. A temető üzemeltetője a kiürítés után a sírhelyet
újra értékesítheti.

(6)

A sírjellel, síremlékkel az rendelkezik, aki a temetési hellyel rendelkezik. Ha a rendelkezésre
jogosult, illetőleg annak örököse a kiürítésre megjelölt időpontig a sírjel elszállításáról nem
intézkedik, a megjelölt időpontot követő 6 hónap elteltével a sírjelet a temető üzemeltetője
értékesítheti. Az így befolyt összeg kizárólag a temető fenntartására fordítható.

(7)

Az elhalttal eltemetett és a sír felnyitásakor előkerült – értékeket képező – dolgokra hagyatéki
eljárás lefolytatása céljából a temető üzemeltetője értesíti a külön jogszabályban meghatározott
hatóságot.

Temetőben végzett temetkezési szolgáltatások és egyéb vállalkozói tevékenységek szabályai
11. §
(1)

A temetkezési szolgáltató köteles az elhunytat a temetést megelőzően legalább 24 órával
beszállítani a temetőben lévő halotthűtőbe. A temetőbe szállított holttest hűtéséről a
ravatalozásig, illetve az eltemetésig folyamatosan gondoskodni kell. A temető halotthűtőjébe az
elhunytak csak azonosítás, szabályszerű átadásátvételt és az okmányoknak az üzemeltető részére
történő átadását követően kerülhetnek. Ha a temető üzemeltetője az azonosság megállapítása
vagy az okmányok tekintetében hiányosságot észlel, az átvételt felfüggeszti, és a halottvizsgálati
bizonyítványt kiállító orvost, valamint az illetékes intézetet értesíti.

(2)

Temetni hagyományos módon koporsóban, hamvasztás esetén az urnába helyezett hamvak
eltemetése, illetve elhelyezése útján lehet.
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(3)

A koporsót temetés előtt véglegesen le kell zárni. Az eltemettetőnek jól zárható, környezetet nem
szennyező anyagból készült, résmentes koporsóról kell gondoskodnia.

(4)

A temetőben történő munkavégzést  a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési
hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével  a temető üzemeltetőjének a
munkavégzés megkezdését megelőzően be kell jelenteni.

(5)

A temetőben temetkezési szolgáltatás, üzletszerű tevékenység kizárólag az 1999. évi XLIII.
törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Kormányrendeletben meghatározott
részletszabályok alapján folytatható. A temetkezési szolgáltatók kötelesek együttműködni a
szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető üzemeltetőjével, az illetékes
hatóságokkal, más szolgáltatókkal és érdekeltekkel.

(6)

A temetkezési szolgáltatók a köztemetői létesítmények, valamint az üzemeltető által biztosított
szolgáltatás igénybevételéért jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjat kötelesek
az igénybevételt megelőzően az üzemeltető részére megfizetni, amely díjak megfizetésére a
temető üzemeltetője  az 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.)
Kormányrendelet 55. § (1) bekezdése alapján  is köteles, amennyiben temetkezési szolgáltató
tevékenységet végez.

(7)

A köztemetői létesítmények, valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételére vonatkozó igényeket az üzemeltető felé kell bejelenteni, a ravatalozó használata
esetén legalább az igénybevételt megelőző 24 órával. Az üzemeltető az igényekről nyilvántartást
vezet. Az üzemeltető a létesítmény átadását az igénylőtől – a más vállalkozó részéről történő
korábbi lefoglalás esetét kivéve  nem tagadhatja meg. Amennyiben azonban a temetkezési
szolgáltató a (7) bekezdésben foglalt befizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a temetői
létesítményt nem veheti igénybe.

(8)

A temetkezési szolgáltatások közül kötelező az üzemeltető szakszemélyzetének és
berendezésének igénybevétele az alábbi feladatok ellátására:
a) a temetőn belül az elhunyt hűtése,
b) a temetőn belül az elhunytnak a temetőben erre a célra rendszeresített járművön történő
szállítása,
c) sírhelynyitás és visszahantolás (ideértve az első temetést megelőző sírásást, az urnasírhely
nyitását és visszahantolását).
Az üzemeltető köteles a temetkezési szertartások alatt a felügyeletről gondoskodni.

(9)

Az üzemeltető köteles biztosítani a ravatalozó igénybevételét az üzemeltető szakszemélyzetének
és ravatalozási szolgáltatásának igénybevétele nélkül. A ravatalozó használata nem köthető az
üzemeltető által biztosított ravatalozási szolgáltatás igénybevételéhez.

(10) A temetőben síremlék, valamint sírboltbontási, építési, továbbá javítási, felújítási munkákat és
egyéb sírköves tevékenységeket a rendelkezni jogosult megbízása alapján bármely egyéni, vagy
társas vállalkozás végezhet, amely a tevékenység végzésére jogosult, és a temető
üzemeltetőjével, illetve tulajdonosával szemben tartozása nincsen. A munkavégzést a munka
megkezdése előtt legalább egy munkanappal írásban be kell jelenteni a temető üzemeltető
képviselőjének, a tevékenység megkezdését megelőzően az üzemeltetővel egyeztetni kell, és az
üzemeltetőnek a temető rendjével kapcsolatos utasításait be kell tartani.
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(11) Amennyiben vállalkozó engedélyköteles tevékenységet kíván a temető területén folytatni, akkor
köteles az engedélyt is bemutatni a temető üzemeltetője részére.
(12) Építési, illetőleg bontási munkát csak a temető üzemeltető helyszíni szemléje után lehet
megkezdeni. Síremlék megépítését az engedély megadásától számított 2 hónapon belül el kell
végezni. A 2 hónap lejárta után, ha nem történik meg a síremlék megépítése, az engedély hatályát
veszti.
00
00
(13) Síremlékkel, sírbolttal kapcsolatos sírköves kivitelezői munkák hétköznap 7
órától 18
óráig
végezhetők a temetőben. Szombaton, vasárnap és ünnepnap szakipari munka nem végezhető.

(14) A temetőben munkát végző vállalkozó köteles munka közben és a munkálatok befejezését
követően a törmeléket, hulladékot elszállítani vagy elszállítatni, és a temetési hely környezetét
rendezetten, tisztán hagyni. A temető útvonalain a munkavégzés tilos. Az utakon semminemű
anyagot lerakni, tárolni, építés céljára előkészíteni tilos. Betonozáskor keverőlemez használata
kötelező, vagy hozott készbeton használható fel.
(15) A temetőben a (10) bekezdésben felsorolt munkát végző személy igénybe veheti az üzemeltető
által biztosított közműveket (utakat, szeméttárolót, víz, villanyáramot, stb.), és ezek használatáért
temető fenntartási hozzájárulást köteles fizetni, amelynek összegét jelen rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza. A díjakat a (4) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettséggel
egyidejűleg kell megfizetni.
(16) Jelen rendelet 1. számú mellékletében kerül megállapításra:
a)
b)
c)

a temetési helyek megváltásának, illetőleg újraváltásának díja,
a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által
fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja,
a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj.

Jelen rendelettel megállapított díjakat a Képviselőtestület az üzemeltetővel egyeztetve minden
évben felülvizsgálja. A temető fenntartásának és üzemeltetésének költségeire a
Képviselőtestület biztosítja a fedezetet az üzemeltető részére a fenti díjakból úgy, hogy azokat
közvetlenül az üzemeltető szedi be.
(17) A temetőben bármilyen 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 állapot ne
változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni. Búcsúztatás
alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

Kötelező nyilvántartások
12. §
(1)

A temető üzemeltetője a temetőben nyilvántartó könyvet és sírbolt könyvet köteles vezetni,
továbbá a látogató közönség számára is hozzáférhető helyen ellenőrzési naplót köteles tartani. A
temetői nyilvántartásokba az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy
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betekinthet, részükre a temető üzemeltetője ingyenesen adatszolgáltatást köteles nyújtani,
továbbá köteles felvilágosítást adni az elhunyt személyek temetési helye felől érdeklődőknek.
(2)

A nyilvántartó könyvbe – minden temetés (urnaelhelyezés) alkalmával – az alábbi adatok
kerülnek:
a) folyószám,
b) a temetés (urnaelhelyezés, hamvak szétszórásának) napja,
c) az elhalt természetes személyazonosító adatai, legutolsó lakóhelyének a címe,
elhalálozásának időpontja,
d) a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma,
e) az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme,
f) a temetést végző temetkezési vállalkozó neve,
g) a szertartás jellemzői, a szokásostól eltérő események,
h) a síremlékre vonatkozó bejegyzések.
A nyilvántartásba – az idő és a hely megjelölésével – be kell vezetni, ha holttestmaradványok
közös sírba kerülnek elhelyezésre. A nyilvántartáshoz kell csatolni a halott eltemethetőségét
igazoló okmányok másolatát.

(3)

Azokról a síremlékekről, amelyek az Önkormányzat tulajdonába kerülnek, a temető üzemeltetője
leltár szerinti nyilvántartást köteles vezetni.

(4)

A nyilvántartó könyvekből a temető üzemeltetője megszabott díj ellenében sírhely, sírbolthely
kiírást köteles végezni. A kiírás tartalmazza a sírhely, sírbolt nyilvántartási számát, az eltemetett
nevét, elhalálozásának idejét és a temetési hely használati idejének lejárati idejét.
Szabálysértési rendelkezések
13. §

(1)

Jelen rendeletben foglalt szabályok betartásának ellenőrzésére a temető tulajdonosa, üzemeltetője
és a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság jogosult.

(2)

Szabálysértést követ el és 30.000, Ftig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a jelen rendeletben
foglaltakat megszegi, így különösen aki:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások rendjét, a temetőlátogató közönség
kegyeleti érzéseit sérti, a kegyeleti jog gyakorlását akadályozza, vagy gátolja,
a temető területére elrendelt gépkocsi korlátozást vagy tilalmat megszegi,
a temetőbe  vakvezető kutya kivételével  állatot visz be,
a tűzrakási tilalmat megszegi,
a megváltott temetési helyen a temető üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül kerítést,
illetve egyéb építményt helyez el, és azt az üzemeltető felszólítása ellenére sem távolítja
el,
a közvetlen veszélyt okozó síremlék, sírjel karbantartásáról, helyreállításáról,
sírkőmaradványok elszállításáról felhívás ellenére sem intézkedik,
a sírgödröt kifalazza,
síremléket bejelentés nélkül lebont, áthelyez,
a temető épületeit, valamint tartozékait – beleértve a sírokat, síremlékeket, parkokat és a
növényzetet is – beszennyezi, megrongálja,
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j)
k)
l)
m)

a temető területén szemetel, illetve nem az üzemeltető által kijelölt tárolóhelyen helyezi el
a hulladékot,
a temető területén a talajt és gyepet engedély nélkül felássa, és a növényeket máshová
viszi, illetőleg a temető területéről földet kivisz,
a temető területén bejelentés nélkül végez munkát,
00
00
a temetőben hétköznap 7
óra előtt és 18
óra után vagy szombaton, vasárnap és
ünnepnapon síremlékekkel, sírbolttal kapcsolatos vagy egyéb sírköves kivitelezői munkát
vagy szakipari munkát végez,

(3)

A szabálysértési eljárás feljelentés, vagy a Kormány által külön jogszabályban kijelölt
temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzési jogkörében tapasztaltak alapján
hivatalból indul.

(4)

A szabálysértési eljárás lefolytatása az Önkormányzat Jegyzőjének hatáskörébe tartozik.

Záró rendelkezések
14.§
(1) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet szabályai az
irányadók.
(2) Jelen rendelet 2009. november 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a temetőkről és temetkezésről
szóló 15/2002. (IX.11.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Bóna Zoltán
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:
A rendelet 2009. október 21. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került.
dr. Szilágyi Ákos
jegyző
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1. számú melléklet
A temetőben alkalmazandó díjak

1. A temetési helyek megváltási és újraváltási díjai:
a)
b)
c)
d)
e)

Egyes sírhely:
Kettes sírhely:
Sírbolt:
Urnasírhely:
Gyermeksírhely (10 éves korig):

5.000 Ft+Áfa/25 év
10.000 Ft+Áfa/25 év
80.000 Ft+Áfa/100 év
2.000 Ft+Áfa/10 év
Térítésmentes

2. A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a
temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:
Ravatalozó használat berendezéssel:
Ravatalozó berendezés használat (külső ravatal):
Hűtőkamra használat:
Sírásás díja:
Koporsós temetés esetén:
Urnasírhelyes temetés esetén:
Sírhelynyitás:
Koporsós:
Urnás:
Visszahantolás:
Koporsós:
Urnás:
Halottátvételi díj (816 óráig):
Halott átvételi díj (168 óráig)
Temetőn belüli halottszállítás:
Szertartás alatti ügyelet:
3. A temetkezési szolgáltatók kivételével
a temetőben vállalkozásszerűen munkát
végzők által fizetendő temetőfenntartási
hozzájárulási díj (sírköves napidíj)

20.000 Ft+Áfa/alkalom
8.000 Ft+Áfa/alkalom
1.500 Ft+Áfa/nap
15.000 Ft+Áfa/alkalom
8.000 Ft+Áfa/alkalom
12.000 Ft+Áfa/alkalom
8.000 Ft+Áfa/alkalom
12.000 Ft+Áfa/alkalom
6.000 Ft+Áfa/alkalom
10.000 Ft+Áfa/elhunyt
12.000 Ft+Áfa/elhunyt
7.500 Ft+Áfa/temetés
15.000 Ft+Áfa/alkalom
3.500 Ft+Áfa/nap
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