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A köztemető fenntartásáról, használatáról és igénybevételéről

Fehérgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
fehérgyarmati köztemető (továbbiakban: temető) fenntartásával, használatával és
igénybevételével kapcsolatosan az alábbi rendeletet alkotja.
I.
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet meghatározza a Fehérgyarmat város közigazgatási területén fekvő temető
fenntartásával, üzemeltetésével, használatával és igénybevételével kapcsolatos jogokat,
kötelezettségeket és feladatokat.
(2) A temető területi elhelyezkedése: fehérgyarmat 2267 hrsz.-ú és 2698 hrsz.-ú területek.
2. §
(1) A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről (továbbiakban: üzemeltetés) Fehérgyarmat
Város Önkormányzata a „Tömöttvár 2007” Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4900. Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7.)
/továbbiakban: üzemeltető/ útján gondoskodik.
(2) A temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az üzemeltető temető-gondnok
alkalmazásával látja el.
(3) Az elhunytat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a temetőben
létesített temetési helyen szabad.
(4) Köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről az önkormányzat
gondoskodik.
(5) Ha a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, az utolsó fenn-tartója jogosult
azt lezárni és ott a további temetkezést megtiltani.

(6) Lezárt temetési hely kiüríthető, ha annak a lezárástól, illetőleg az utolsó temetkezéstől
számított használati ideje letelt. A temetési helyre rátemetett holttest maradványok, valamint
urna elhelyezése az eredeti használati időt nem hosszabbítja meg.
II.
A temető rendeltetésszerű használatához szükséges
egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek
3. §
(1) A temető működéséhez szükséges infrastrukturális létesítmények, közmű-hálózatok
kiépítettek. A rendeltetésszerű használathoz szükséges épületek biztosítottak.
(2) A temető üzemeltetője a közműhálózatok, épületek karbantartásáról, állandó üzemképes
állapotban tartásáról az alábbiak szerint gondoskodik:
–

a temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhunytak
felravatalozására, gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre,
ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek és lehetővé
kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű
lebonyolítását;

–

a temetőt az épített és a természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell
kialakítani és meg kell őrizni annak kert jellegét;

–

a temetőbejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó
környezetét parkszerűen kell kialakítani és gondozni;

–

a temető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a
tájékozódást, és ne akadályozza a közlekedést;

–

a temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és
kezeléséről a mindenkor hatályos, Fehérgyarmat Város Önkormányzatának a
települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
12/2002. (VI.09.) Önk. rendeletében meghatározott közszolgáltató útján kell
gondoskodni;

–

a vízvételt a temetőben létesített vízvezetékrendszer igénybevételével kell
megoldani;

–

a temetőt körülkerítő kerítés állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. A kerítés
állagának romlása esetén gondoskodni kell annak kijavításáról. Gondoskodni
kell továbbá a kerítés belső oldalára telepített élő sövény gondozásáról és
pótlásáról;

–

a ravatalozónak alkalmasnak kell lennie az elhunyt ravatalozásra való
előkészítésére, a kegyelet lerovására, az elhunyt elbúcsúztatására;

–

a temetőbe, illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hűtéséről halott-hűtő
berendezésben a ravatalozásig folyamatosan gondoskodni kell.

(3) A sírhelyek kialakítása során a temető park jellegét fenn kell tartani, és a közcélú
zöldfelületek, élő sövény karbantartását, folyamatos gondozását kiemelt feladatként kell
kezelni.
III.
A temető használatának és igénybevételének
szabályai
4. §
(1) Kutyát – vakvezető, rendészeti munkát segítő kutya kivételével – vagy más állatot a
temetőbe bevinni nem szabad. A temetőben a legeltetés tilos.
(2) A temetőben a szeméttárolókon kívüli szemét lerakása, a talaj vagy a gyep felásása tilos.
A kigyomlált növények, a száradt koszorúmaradványok csak az arra kijelölt helyen
helyezhetők el. A kigyomlált növényzet és a koszorúmaradványok tárolókból történő
összegyűjtéséről és elszállításáról a temető üzemeltetője gondoskodik a szükségleteknek
megfelelően, de legalább heti rendszerességgel.
(3) A temetőben gyertyát gyújtani, égetni fokozott körültekintéssel lehet.
(4) Tilos a temető területén mindennemű olyan magatartás, amely a kegyelet-et és a közízlést
sérti.
(5) 12 éven aluli gyermek a temetőben felügyelet nélkül nem tartózkodhat.
(6) A temetőt látogatók a temető területén csak a sírok és sírboltok díszítésére szolgáló
tárgyakat (koszorú, virágcserép, váza, sírlámpa, stb.) helyezhetnek el.
(7) A sírokon, a sírboltokon elhelyezett tárgyakért a temető üzemeltetője anyagi felelősséggel
nem tartozik.
5. §
(1) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő
sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető
üzemeltetőjének be kell jelenteni. A bejelentéseket (végzendő munka kezdetének, várható
befejezésének időpontja, stb.) nyilván kell tartani.
(2) A sírhely, sírjel gondozása a temetési hely felett rendelkezni jogosult feladata.
(3) Kegyeletet, közízlést sértő sírjel a temető területén nem helyezhető el.
(4) Sírjel maradványokat (fejfa, sírkő) a temető üzemeltetőjének felhívására a sírhely felett
rendelkezni jogosult köteles elszállítani. Amennyiben ezen felhívásnak 15 napon belül nem
tesz eleget a sírhely felett rendelkezni jogosult, úgy a temető üzemeltetője a hátrahagyott sírjel

maradványokat elszállítja, 6 hónapig megőrzi, ezután értékesíti, illetve azzal sajátjaként
rendelkezhet. Erre a tényre a kötelezett figyelmét a felhívásban fel kell hívni.
(5) A temetési hely, sírbolt felnyitása a kormányrendelet szabályai szerint történik, előre be
kell jelenteni a szolgáltatónak.
6. §
(1) A temető nyitva tartása:
− április 1-jétől szeptember 30-ig:
− október 1-től március 31-ig:
− október 31-én és november 1-én:

7-20 óráig,
8-16 óráig,
7-21 óráig.

(2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.
(3) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.
IV.
A temetési hely gazdálkodásával kapcsolatos szabályok

(1) Az elhunytakat az elhalálozás ideje szerint, a sorrendben a következő sírba kell
elhelyezni, kivéve a kettős, az előre megváltott és a megüresedett sírhelyeket, valamint a
rátemetést.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól történő eltérést a temető üzemeltetője állapítja
meg.
8. §
(1) A temetési hely kijelölése az eltemettető kérésére történik.
(2) A sírhelyet az eltemettető, a sírhely kiásását, sírbolt, urnasírbolt nyitását végző
gazdálkodó szervezet és a temető üzemeltetőjének együttes jelenlétében kell
kijelölni.
9. §
Az első temetést megelőző sírhely kiásása, átadása az üzemeltető által meghatározott
feltételek szerint történik.
A feltételekről az eltemettetőt a temető üzemeltetője tájékoztatja.
Meglévő sírhelybe történő temetés esetén a sírkövet a vállalkozó köteles szétszedni és
elszállítani a balesetveszély megelőzése érdekében.

10. §
A temetési helyek beazonosíthatósága, azok nyilvántartással való össze-egyeztethetősége
érdekében a sírhelytáblákat római számmal kell sorszámozni.
11. §
A sírhely sorokban a temetési helyek kijelölése folyamatos, meg nem váltott sírhelyek nem
hagyhatók ki.
V.
A temetési hely méretezése, sírjelek alkalmazása,
kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése,
sírgondozás szabályai
12. §
(1) A temetőben alkalmazott temetési helyek:
a.) sírhely:
− egyes sírhely (maximum két koporsó és két urna elhelyezésére szolgál);
− kettős sírhely (maximum négy koporsó és négy urna elhelyezésére szolgál).
b.) sírbolt (kripta):
− felépítménnyel;
− felépítmény nélkül
-- teljesen a talajba süllyesztve, a fedőlap felett növényzet ültetés céljából
max. 50 cm-es földréteggel;
-- a fedőlapnak a föld felszínén látható építmény jellegű képzésével.
A sírbolt létesíthető fülkékre osztottan, vagy közös sírüreggel.
c.) urnafülke /kolumbárium/ (maximum egy urna elhelyezésére szolgál);
d.) urnasírhely (maximum egy urna elhelyezésére szolgál);
e.) urnasírbolt (maximum két urna elhelyezésére szolgál).
(2) A temetési helyek méretei:
a.) egyes sírhely:
250 cm hosszú, 150 cm széles, 200 cm mély;
b.) kettős sírhely:
250 cm hosszú, 250 cm széles, 200 cm mély;
c.) a sírbolt méretét a befogadható koporsók száma határozza meg;
d.) urnafülke (kolumbárium): 30 cm hosszú, 30 cm széles, 30 cm mély;
e.) urnasírhely:
50 cm hosszú, 50 cm széles, 50 cm mély;
f.) az urnasírbolt méretét a befogadható urnák száma határozza meg.
(3) A sírhelyek, sírboltok, urnasírhelyek, urnasírboltok egymástól való távolsága 60 cm.

A sírhely, sírbolt, urnasírhely, urnasírbolt sor egymástól való távolsága minimális 100

cm.

(4) A sírhelytáblák közötti távolság minimális 250 cm, melyek a közlekedési útháló-zatot
alkotják a temető területén.
(5) A sírhantok maximális magassága 80 cm. A sírhant kialakítása nem kötelező.
13. §
A sírjel tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezést megelőzően be kell
mutatni.
14. §
(1) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság időtartama (használati idő)
a.) egyes, kettős sírhely esetén: 25 év;
b.) sírbolt esetén:
60 év;
c.) urnafülke, urnasírhely esetén: 10 év;
d.) urnasírbolt esetén:
25 év.
(2) A temetési hely használati ideje visszaváltható.

15.§.
Az egyes temetési helyeken elhelyezhető koporsók, illetőleg hamvakat tartalmazó urnák
száma összesen;
egyes felnőtt sírhely: l felnőtt koporsó ( mélyített sírban) , + l felnőtt v. gyermek koporsó rátemetéssel , továbbá legfeljebb 2 urna (talajszint alatt 50 cm-re földbe temetve,
vagy a síremléken külön urnatartóban),
kettős felnőtt sírhely: 2 felnőtt koporsó (mélyített sírban), + 2 felnőtt, v. gyermek
koporsó rátemetéssel, továbbá legfeljebb 4 urna ( talajszint alatt 50 cm-re földbe
temetve, vagy síremléken külön urnatartóban),
gyermeksírhely : l gyermekkoporsó, + l urna (talajszint alatt 50 cm-re földbe temetve,
vagy síremléken külön urnatartóban),
urnasírhely: 2 urna talajszint alatt 50 cm-re földbe temetve, + esetleg 2 urna síremléken külön urnafülkében
urnafülke : alapférőhelye szerint l urna,
urnasírbolt: sírbolt-könyv szerinti 2 v 4 urna, + legfeljebb 2 urna; a kriptán síremléken kialakított urnafülkében,

sírbolt: sírbolt-könyv szerinti 4, ill. 6-8 koporsó, + legfeljebb a koporsó-férőhelynek
megfelelő számú urna (kizárólag a kripta belsejében).

16. §
(1) A sírhelyek, sírboltok díszítésére csak a kegyeletet, közízlést nem sértő tárgyak, eszközök,
virágok szolgálhatnak.
(2) Ülőpad a temető működésének és forgalmának zavarása nélkül, a teme-tési hely méretén
belül, a temető üzemeltetőjéhez történő előzetes bejelentés alapján helyezhető el.
17. §
(1) Élőfa ültetését, kivágását a temető üzemeltetőjének előzetesen be kell je-lenteni, aki
kijelöli a fa ültetésének helyét.
(2) A fa gondozása, nyesése, kivágása, közterületnek, sírhelynek a fa lehul-lott lombozatától,
letört ágaitól való megtakarítása a fát ültető, illetve a sírhely felett rendelkezni jogosult
kötelessége.
18. §
A temetési hely gondozásáról az azzal rendelkezni jogosult gondoskodik. Amennyiben ezen
kötelességét nem teljesíti, és kötelességének felhívásra sem tesz eleget, a temető üzemeltetője
a sírhely felett rendelkezni jogosult költségére a sírhely gondozását elvégeztetheti.
VI.
Temetőben végzett kegyeleti közszolgáltatások feltételei,
temetési hely megváltásának díjai, a létesítmények igénybevételének díjai, a temetőfenntartási hozzájárulás díja
19. §
Az üzemeltető feladatai:
a.) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit;
b.) biztosítja a ravatalozó és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők,
valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását,
és működteti azokat;
c.) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről és biztosítja a temető
nyitását, zárását;
d.) megőrzi a nyilvántartó könyveket;
e.) tájékoztatja a temetőlátogatókat;

f.) kijelöli a temetési helyeket;
g.) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását,
síkosság-mentesítését és a hó eltakarítását;
h.) összegyűjti és elszállíttatja a hulladékot;
i.) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
j.) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó
használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési
intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes
lefolytatását;
k.) gondoskodik az ügyfélfogadásról;
l.) nyilvántartókönyvet és sírboltkönyvet vezet;
m.) az elhunyt átvételéről, hűtéséről, temetői munkákról vezeti a nyilvántartást;
n.) elvégzi a közcélú zöldfelületek és temetői létesítmények karbantartását,
felújítását és gondozását;
o.) az elhunyt nyilvántartásba vételekor ellenőrzi a halotti anyakönyvi kivonat
meglétét.
20. §
A temető üzemeltetője a temetőbe szállított elhunytat átveszi és ellenőrzi, hogy az elhunytról
a halott vizsgálati bizonyítványt kiállították-e. Nyilvántartásba veszi az átvétel időpontját, az
elhunyt adatait, hűtésének időtartamát, valamint a temetkezési szolgáltató adatait.
21. §
(1) Temetési hely megváltásának (újraváltásának) díja:

Temetési hely

normál sírhely
díj (Ft)

X.-es tábla
sírhely díj (Ft)

időtartam
(év)

Felnőtt egyes sh.
Felnőtt kettős sh.
Gyermek sh. -10 é. aluli
Gyermek sh. - magzat
Urnasírhely
2 fh.
Urnakripta hely 2 fh.
Urnakripta hely 4 fh.
Urnafülke
1 fh
Sírbolt hely
4fh
Sírbolt hely 6-8 fh
/ A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák /

8 000
16 000
3000
2000
3000
8000
12000
20000
50000
80000

60000
120000
(urnakripta):
50000
-

25
25
25
25
10
25
25
10
60
60

(2) X. tábla a temető központi helyén helyezkedik el, ezen táblában található sírhelyek
megközelíthetősége pormentesített, betonozott úton történik, a urnakripta helyek bel és
külterülete, valamint az egyes és a kettes felnőtt sírhelyeknek a külterülete betonozott.

(3) Egyéb díjtételek:

Díj:
(Ft)

Megnevezés
A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által
fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja
Temetkezési szolgáltatást végzők által fizetendő halotthűtő
berendezés használatának díja
Temetkezési szolgáltatást végzőknek ravatalozó és
kellékhasználati díj
/ A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák /

Mértékegység:

1600

nap

1200

nap

32 000

temetésenként

22. §
(1) A temetési hely megváltási díját az eltemettető a sírásás megkezdése előtt az üzemeltető
házipénztárába fizeti be.
(2) Az üzemeltető felé fizetendő díjakat legkésőbb a sírásás megkezdése előtt kell az
üzemeltető házipénztárába befizetni.
(3) Egyéb vállalkozók által fizetendő díjat a vállalkozói tevékenység meg-kezdése előtt kell
az üzemeltető házipénztárába befizetni.
VII.
A temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben
végzett egyéb vállalkozói tevékenységek
ellátásának temetői rendje
23. §
A temető területén munkát, szolgáltatást végző vállalkozók tevékenységüket csak hétköznap 8
és 16 közötti időtartam alatt, az üzemeltető előzetes értesítésével, a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben, annak végrehajtásáról szóló 145/1999.
(X.1.) Korm. rendeletben, valamint e rendeletben meghatározott szabályok betartásával
végezhetik.

24. §
(1) A ravatalozó helyiséget és technikai berendezéseit a temetés előtt 1 órával a temetkezési
szolgáltatást végző rendelkezésére kell bocsátani. A szolgáltató a ravatalozó helyiséget a
ravatalozás megtörténte után, de legalább a temetés időpontja előtt fél órával az elhunyt
hozzátartozói rendelkezésére bocsátja.
(2) A szolgáltató vagy az eltemettető a temetést követően haladéktalanul adja vissza a temető
üzemeltetője részére a ravatalozó helyiséget és technikai berendezéseit.
25. §
(1) A temetőben végzendő vállalkozói tevékenység csak a temető-fenntartási hozzájárulás
napidíjának megfizetése után, annak igazolásával kezdhető meg.
(2) A temető területén munkát, szolgáltatást végző vállalkozó legkésőbb a tevékenység
befejezését követő 3 napon belül a sírjel-maradványok elszállításáról saját költségén
gondoskodik. Az elszállítást a temető üzemeltetőjének előzetesen be kell jelenteni.
(3) A vállalkozó a temető területén végzett tevékenysége során vagy azzal összefüggésben
okozott kárért felelősséggel tartozik.
VIII.
Szabálysértési rendelkezések

26. §
Szabálysértést követ el, és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki:
− kutyát – vakvezető, rendészeti munkát segítő kutya kivételével – vagy más
állatot a temető területére bevisz,
− a temető területén állatot legeltet,
− a temető területén a szeméttárolón kívül szemetet helyez el, valamint talajt vagy
gyepet felás,
− kegyeletsértés bűncselekményét meg nem valósító közízlést sértő magatartást
tanúsít,
− a felügyeletére bízott gyermeket felügyelet nélkül a temetőbe enged,
− a temetőben végzett munkát – a sírgondozás kivételével – a temető
üzemeltetőjének előzetesen nem jelenti be,
− sírhelygondozási kötelezettségének nem tesz eleget,
− a sírjel-maradványokat a rendeletben előírt határidőn belül nem szállítja el,
− a temetési hely méreténél nagyobb méretű sírjelet helyez el,
− hamvakat nem a kijelölt területen szór szét,

− ülőpadot a temető működésének és forgalmának zavarásával, a temetési hely
méretét meghaladóan helyez el, illetve ülőpad elhelyezését a temető
üzemeltetőjének előzetesen nem jelenti be,
− a sírhellyel rendelkezni jogosult kérésére a fa által okozott szennyeződést nem
távolítja el,
− élőfa ültetését, kivágását a temető üzemeltetőjének előzetesen nem jelenti be,
valamint a fa gondozását elmulasztja.
IX.
Záró rendelkezések
27. §
(1) E rendelet kihirdetésével lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Képviselő-testület a temetőkről és a
temetkezésről szóló 2/2008. (II. 4.) Önk. rendelete hatályát veszti.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző
rendelkezést nem tartalmaz.
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