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Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2008. (II. 27.)  rendelete 
a köztemetőről és a  temetkezésről 

 
 
Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény / továbbiakban: Tv,./ 41.§. (3) bekezdés felhatalmazása 
alapján,  figyelemmel az annak végrehajtására kiadott 145/ 1999. (X.1.) Korm. rendeletben/ 
továbbiakban: Vhr./  foglaltakra a köztemetőről és a temetkezésről  az alábbi rendeletet 
alkotja : 

 
Általános rendelkezések 

 
1.§. 

 
/1/        A tisztességes és méltó temetés, a halottak nyughelye előtt a tiszteletadásjoga   
            mindenkit megillet az elhunyt személyére, vallási illetőleg lelkiismereti   
            meggyőződésére, valamely faji csoporthoz való tartozására, a halál okára, vagy   
            bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül. 
 
/2/        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. 
 
/3/        A rendelet hatálya kiterjed Dunavecse Város területén :  
 
            a Református Egyház / a továbbiakban : egyház / tulajdonában lévő 537 hrsz. alatt 

működő temetőből, arra a 150 m2 nagyságú területre, amelyet az egyház az 
önkormányzat használatába adott, és amely köztemetőként működik.  

 
/4/       Az önkormányzat használatába lévő köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatainak 

ellátásáról a dunavecsei Református Egyházközség / továbbiakban : üzemeltető /  
gondoskodik. 

 
/5/        A köztemető üzemeltetése feletti felügyeletet Dunavecse Város jegyzője látja el. 

 
Értelmező rendelkezések 

 
2.§. 

 
E 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; 
 
b./ köztemető : az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati 
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       tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat – a temető tulajdonosaival kötött 
megállapodás alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti. 

 
c./  temetési hely : a temetőben, vagy temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt,  
      urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztó üzemi építmény területén,  
      ingatlanán létesített urnafülke, urnasírhely. A temetési helyek egyes formái, a temetés  
      módja, továbbá a földben vagy építményben történő elhelyezkedése alapján különböznek  
      egymástól; 
 
 

Köztemető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatba vétele 
 

3.§. 
 
A köztemető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatba vételére a tv. és a 
Vhr. szabályait kell alkalmazni. 
 

A köztemető létesítményei és használatuk 
 

4.§. 
 
/1/  Az üzemeltető a köztemetőben a következő infrastruktúrális feltételeket biztosítja :  
 

a) ravatalozó a szükséges kellékekkel,  
b) halott hűtő berendezés, 
c) vízvételi lehetőség, 
d) hulladéktároló, 
e) gépkocsival is járható út, 
f) hirdetőtábla, 
g) villanyáram. 

 
/2/  A temetőben keletkezett szilárd hulladék rendszeres szállításával kapcsolatos feladatokat 

az önkormányzat települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló rendeletében foglaltak szerint látja el. 

 
Temetési helyek 

 
5.§. 

 
/1/   A halottat eltemetni, a hamvakat elhelyezni – a /2/ bekezdés kivételével – köztemetőben  
       létesített temetési helyen lehet. 
 
/2/   Az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát – egyidejű  
        átvétel igazolása mellett – ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban fel kell  
        tüntetni. 
 

6.§. 
 
/1/    A köztemetőt sírhelytáblákra /parcellákra/, a sírhelytáblákat sorokra kell osztani, ezen   
        belül kell a temetési helyeket kijelölni.  
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/2/    A sírhelyeket, sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A sírhelytábla számozását a  
         helyszínen is fel kell tüntetni. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát   
         biztosítani kell. 
         A temetési helyeket a temetés alatt álló parcellákba lehetőség szerint folyamatosan kell  
         felhasználni. 
 
/3/    A temetés az elhalálozás idejének megfelelően sorrendben történhet : 
 

a. a köztemető folyamatos sorában, 
b. az arra kijelölt előre megváltott temetési helyen, 
c. sírbolthelyen, 
d. urnafülkében, 
e. az arra kijelölt helyen történhet. 

 
/4/    Koporsós temetés esetén a temetési hely egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt lehet. Az  
         egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás melletti  
         koporsó befogadására alkalmas sírgödör. 
 
/5/    Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke   
         / kolumbárium /, urnasírhely, urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre rátemethető. 
 
/6/    A temetési helyek közt legalább 0,6 m széles sávot kell hagyni. 
 
/7/    A temetkezési helyek mérete :  
 

a./  egyes sírhely : 1,1 m x 2,4 m, 
b./  kettős sírhely : 2,1 m x 2,4 m,  
c./  sírbolt hely :    1,1 m x 2,4 m, vagy 
                         2x 1.1 m x 2,4   m. 

 
/8/   A köztemető térképét a hirdetőtáblán ki kell függeszteni.  
       Legalább évente rá kell vezetni  a változásokat. 
 

7.§. 
 
/1/     A temetkezési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető.  A sírjellel az   
         rendelkezik, aki a temetési hellyel rendelkezik. 
 
/2/     A sírjel nem foglalhat el a 6.§. /7/ bekezdésében  meghatározott temetési helynél   

nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat korlátozhatja. 
 
/3/     Sírboltot csak építési engedély alapján lehet létesíteni. Sírbolt, síremlék állítása esetén a  
          kiviteli tervet az üzemeltetőnek előzetesen be kell mutatni. 
 
/4/      A sírbolt fenntartásáról annak létesítője köteles gondoskodni.  
 
/5/      Ha a sírbolt összeomlásától lehet tartani, akkor az üzemeltető köteles annak  
          fenntartására kötelezettet felszólítani a helyreállításra. 
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/6/      Sírboltban csak annyian temetkezhetnek, ahány férőhelyre azt építették. Kivéve az  
          urnák elhelyezését. 
 
/7/      A temetkezési helyet és a köztük lévő sávot a temetkezési helyek birtokosai kötelesek  
          gondozni, tisztán tartani. 
 
/8/      Az elhanyagolt temetkezési helyet a használó, illetve a gondozó a felszólítás ellenére  
           sem teszi rendbe, a munkálatok elvégzésére az üzemeltető jogosult a használó  
           költségén. 
 
/9/       A köztemetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen szabad elhelyezni. 
 
/10/   A köztemetőben a síremlékkel kapcsolatos munkálatok / sírkőcsiszolás, síremlékállítás, 

bontás / csak írásos engedéllyel végezhetnek a vállalkozók. 
 

Temetési helyek megváltása 
 

8.§. 
 
/1/   A temetési helyek megváltása, illetőleg újraváltása az erre vonatkozó igény 

bejelentésével és a megváltási, illetőleg újraváltási díj befizetésével történik. 
 
/2/       A temetkezési helyekért fizetett használati díjak beszedése, kezelése, nyilvántartása az 

üzemeltető feladata.  
 
/3/      A temetési hely megváltása, illetőleg újraváltása díjának mértékét a rendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza. Dunavecse város Képviselő-testülete a díj megállapításakor 
kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek véleményét. 

 
/4/         A temetkezési helyeket esetenként legfeljebb kétszeres időre lehet megváltani. 
 

9.§. 
 
/1/      A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. 
 
/2      A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő): 
 
           a/ a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év, 
           b/ sírbolt esetén 60 év, 
           c/ urnafülke és urnasírhely esetén 10 év, 
           d/ urnasírbolt esetén 20 év. 
        
/3/      A rendelkezési jog meghosszabbítható / újraváltható / . Ennek legrövidebb időtartamára 

a /2/ bekezdésben foglaltak az irányadóak.  
 
/4/       A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála után pedig az a  

törvényes örökös, aki hozzá legközelebb van vérszerinti ágon. 
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/5/      Ha a használati idő leteltét követően sírhely, sírbolt esetén 2 év, egyéb esetekben 1 év 
leteltével ismételten nem váltják meg az üzemeltető jogosult a sírhelyet ismételten 
térítés nélkül felhasználni. 

 
Temetkezési szolgáltatások 

 
10.§. 

 
/1/ Temetkezési szolgáltatási tevékenységnek minősülnek a törvény 25. § (1) 

bekezdésében meghatározott tevékenységek. 
 

/2/  Sírhely kijelölést és a sírboltkijelölést csak a köztemető üzemeltetője végezhet. 
 
/3/ 1 A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók a 2. számú 

mellékletben meghatározott díjat fizetnek.  
 

Nyilvántartások vezetése 
 

11.§. 
 
 Halottat csak halottvizsgálati bizonyítvány alapján lehet eltemetni, vagy elhamvasztani. 
 A halottvizsgálati bizonyítvány megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik. 
 

12.§. 
 
/1/    A köztemető-nyilvántartó könyvet, sírboltkönyvet,a temetőtérképpel együtt az    
        üzemeltető köteles vezetni. 
 
/2/    A nyilvántartó könyveket és a térképeket tűzbiztos, zárható szekrényben kell őrizni. 
 
 
 
 

13.§. 
 
/1/ A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza: folyószám, a temetés 

(urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja, az elhalt családi neve és utóneve, 
születési családi és utóneve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének a címe, 
az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az 
eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme, és 
a síremlékre vonatkozó bejegyzések. 

 
/2/   Ismeretlen holttest esetén a nyilvántartó könyvben be kell vezetni az eljáró hatóság nevét  
       és az ügyszámot is. 
 
/3/    A nyilvántartó könyvbe az eltemettető és a temetkezési hely jogosultja tekinthet bele. 
 
/4/   Az üzemeltető a nyilvántartó könyv alapján felvilágosítást köteles adni az elhunyt  
       személy temetési helye után érdeklődőknek. 
1./ Módosította a 22/2008. (XI. 26.) sz. önk. rendelet 2008. november 27.-től 
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/5/  Az üzemeltető köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, illetve a sírbolt könyvbe 
bejegyzett (tárolt) személyes adatok biztonságáról. 

 
A temetők rendje 

 
14.§. 

 
/1/    A köztemető nyitvatartása : 
        Megegyezik a Református Egyház kezelésében lévő temető nyitvatartásával. 
        A kiskapu állandóan nyitva van.  
        A nagykapu csak akkor van nyitva, ha síremlék  beszállítása miatt azt kérik.  
     
/2/    A köztemetőből a nyitvatartási idő leteltekor távozni kell a látogatóknak. 
 
/3/    A köztemetőben mindenki a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. 
 
/4/    A sírhelyen közízlést sértő tárgyakat elhelyezni nem szabad. 
 
/5/    A sírokon a temetési hely birtokosa 
 

a)   cserepes, vágott- és művirág koszorúkat helyezhet el, 
b)   egynyári, évelő, dísznövényeket ültethet  
c)   olyan fásszárú növényeket ültethet, amelyek magassága nem éri el a 1,5 m-t 
d)   kegyeleti tárgyakat helyezhet el. 

 
/6/   Az üzemeltető hozzájárulása szükséges az építőanyag köztemetőbe való beszállításához,  
       építési illetve bontási munkákhoz. 
 
 
/7/   Síremlék köztemetőbe történő beszállításához, felállításához, köztemetőn belüli   
      áthelyezéséhez, a köztemetőből történő kiszállításhoz a síremlék eredetét igazoló irat  
       szükséges és előzetesen be kell jelenteni a köztemető üzemeltetőjének. 
 
/8/    A köztemetőben gépjárművel, segédmotoros kerékpárral közlekedni tilos. Kivéve  
        mozgássérültek, engedélyezett tevékenységet végzők, és esetenként a láthatóan beteg  
        emberek. 
 
/9/    Az üzemeltető külön engedéllyel esetenként behajtási engedélyt adhat indokolt esetben –    
        különösen növények beszállítására, termőföld bevitelére. 
 
/10/   A sírok között ösvényeket, utakat felásni, növényzettel beültetni nem szabad. 
 

Szabálysértés 
 

15.§. 
Szabálysértést követ el, és 30.000,-ft ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 

a) a köztemetőnek az arra ki nem jelölt területén halottat eltemet, vagy urnát elhelyez,  
b)    a temetkezési és temetői tevékenységet illetéktelenül végzi 
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c)    az üzemeltető engedélye nélkül a köztemetőben sírboltot, síremléket létesít, vagy a 
sírbolt, síremlék fenntartására vonatkozó kötelezettségét felszólítás ellenére sem 
teljesíti 

d)   koporsót, sírhelyet, sírboltot, urnafülkét az ÁNTSZ engedélye nélkül kinyit,  
e)   a temetkezési helyet nem gondozza 
f)   a sírhelyeken közízlést sértő tárgyakat elhelyez 
g)   a temetkezési helyeken a 14.§. /5/ bekezdés a./-c./ pontjában megjelölteken kívül más 

nem engedélyezett növényeket ültet 
h)   az üzemeltető hozzájárulása nélkül építőanyagot a köztemetőbe beszállít, építési vagy 

bontási munkát végez 
i)   a köztemetőbe gépjárművel, segédmotoros kerékpárral közlekedik 
j)   a temetőbe – vakvezető kutya kivételével – kutyát, vagy más állatot bevisz 
k)   a síremlék köztemetőbe történő szállításához nem rendelkezik síremlék eredetét 

igazoló irattal, illetve a szállítást előzetesen nem jelenti be az üzemeltetőnek,  
l)   a sírhelyek közti utat, ösvényt felássa, növényzettel beülteti 
m) engedély nélkül tüzet gyújt 
n)   a temetőben, illetve annak közvetlen közelében olyan magatartást tanúsít, amely a 

kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat 
megbotránkoztatja. 

 
Záró rendelkezés 

 
16.§. 

 
/1/ Ez a rendelet 2008. március 1. napján  lép hatályba.  
 
 
 
 
              Molnár Gyula                                                               Kovács Éva 
              polgármester                            jegyző 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2008. február 28. 
 
 
                                                              Kovács Éva      
                                            jegyző 
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1. számú melléklet az 5./2008. (II. 27.) sz. rendelethez 
 
 
 
 
 

Temetési hely megváltási díjak 
 
 
 
 
 

Megváltási árak Ft 
Egyes sírhely 20.000 
Kettős sírhely 40.000 
Gyermeksírhely / tíz éves korig/ 10.000 
Sírbolthely / 4 és 6 személyes/  150.000 
Urnafülke / kétszemélyes/ 20.000 

Újraváltási díjak  
Egyes sírhely 17.000 
Kettős sírhely 34.000 
Gyermeksírhely / tíz éves korig/  8.500 
Sírbolthely / 4 és 6 személyes/ 127.500 
Urnafülke /kétszemélyes/ 17.000 
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2. sz. melléklet az 5/2008. ( II. 27.) sz. rendelethez 
 
 
 

A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj: 
19.000,-ft/alkalom 


