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Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2018. (VII.26.) önkormányzati rendelete 

a temetőről és a temetkezés rendjéről 

 

Tiszakécske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 40. § (1) és (3) bekezdésében, 41. § (3) 

bekezdésében és 42. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 23/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési 

Bizottság, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) 

bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országos Fogyasztóvédelmi 

Egyesület Bács- Kiskun Megyei Szervezete véleményének kikérésével a következőket rendeli 

el: 

 

1. Értelmező rendelkezések  

1.§ 

E rendelet alkalmazása szempontjából: 

 

1. Emlékfal: A ravatalozónál a köztemetőt fenntartó és üzemeltető által elhelyezett 

márványból készült tábla, amelyen a tiszakécskei lakosság kérésére a nem tiszakécskei 

temetőben eltemetett hozzátartozója emlékére táblát helyezhet el. A táblán az elhunyt neve 

és születési, valamint elhalálozási dátuma szerepel. 

2. Temetési hely: A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 3. § d) 

pontjában meghatározottak. 

3. Sírjel: A temetési hely megjelölésére használt különféle eszközök, építmények, tárgyak. 

4. Kegyeleti közszolgáltatás: A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény 3. § h) pontjában meghatározottak. 

5. Köztemető üzemeltetője: A kegyeleti közszolgáltatást az erre irányuló üzemeltetési 

szerződés szerinti szakmai feltételeknek megfelelő, az üzemeltetési feladatokat ellátó 

(gazdálkodó) szervezet. 

6. Temetési hely feletti rendelkezési jog: A temetési hely megváltási (újraváltási) díja 

ellenében szerzett, a temetési hely használatára irányuló jogosultság, mely felöleli továbbá 

a jogosultnak a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására (ide értve 

a rátemetést is), sírjel állítására és mindezek gondozására irányuló jogosítványait, valamint 

ezzel összefüggésben a rendeletben meghatározott körű kötelezettségek teljesítését, s 

amely jog a vonatkozó jogszabályi előírások által meghatározott körben ruházható át, 

illetve szállhat át más személyekre. 

7. Temetési hely megváltási (újraváltási) díja: A köztemető fenntartási feladatok ellátásra 

kötelezett szervet illető, a rendeletben a temetési hely fekvése és a temetés módja szerint 

differenciáltan meghatározott mértékű díj, melyet a temetési hely – ide értve az elhunytak 

hamvainak szórására, bemosására kijelölt helyet is – felett rendelkezésre jogosult személy 

köteles a temetési hely megváltásakor, illetőleg újraváltásakor egy összegben megfizetni a 

temető üzemeltetőjének. 
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8. Írásbeli felszólítás, értesítés: Amennyiben az értesítendő személy neve, címe a 

nyilvántartásokból nem állapítható meg, úgy értesítésnek, felszólításnak minősül a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben, valamint az annak 

végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben megfogalmazott meghirdetés a 

temető területén elhelyezett hirdető táblán, egy helyi és egy országos lapban. 

 

2. A rendelet hatálya  

2.§ 

(1) E rendeletet kell alkalmazni a köztemető tulajdonosának, fenntartójának, 

üzemeltetőjének, valamint a temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző 

természetes és jogi személyeknek (továbbiakban: temetkezési szolgáltatók), továbbá 

mindazoknak, akiknek a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek ellátása során, 

azzal összefüggésben jogaik keletkeznek, és reájuk kötelezettségek hárulnak. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed Tiszakécske város közigazgatási területén működő 

köztemetőre. 

(3) A városi köztemető helye 6060 Tiszakécske, Szolnoki út 6., amely az 1510 hrsz-ú 

ingatlanon 3 ha 4991 m2 nagyságú területen található. 

 

3.§ 

 

(1) A köztemető tulajdonosa és fenntartója Tiszakécske Város Önkormányzata. 

(2) A köztemetőt fenntartó önkormányzat a temető üzemeltetéséről kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodik. 

 

3.A temető rendeltetésszerű használatához szükséges 

helyi, tárgyi, infrastrukturális feltételek 

 

4.§ 

(1) A temető működését az alábbi infrastrukturális feltételek biztosítják: 

a) ravatalozó (megfelelő technikai kiépítettséggel)  

b) halotthűtő (berendezéssel, illemhellyel, irodával)  

c) közműhálózatok:  

ca) temetői úthálózat, 

  cb) ivóvízhálózat (vízvételi lehetőség kifolyóról, sírgondozáshoz szükséges       

vízhasználattal együtt), 

cc) villamosenergia, 

d) hulladékgyűjtő edényzetek, konténerek, 

e) temetői kerítés. 

 

(2)A halotthűtő épületében elkülönítetten boncolóhelyiség áll rendelkezésre, melyet a 

szükséges hatósági engedélyek beszerzése esetén igénybe lehet venni. 

(3) A gépjárművek várakozására szolgáló hely a köztemető előtt biztosított.  
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4. A temető használatának és igénybevételének szabályai 

 

5.§ 

(1) A köztemetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az 

etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti 

érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól. 

 

(2) Minden látogató kötelessége a köztemetőnek, a környezetének  védelme, rendjének és 

tisztaságának megőrzése. 

6. § 

A köztemetőben polgári és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt 

lebonyolítható. 

 

7. § 

(1) A köztemető nyitva tartása: 

a) március 01. és október 22. között 06.00 órától 20.00 óráig 

b) október 23. és november 06. között 06.00 órától 22.00 óráig 

c) november 07. és február 28. között 07.00 órától 16.00 óráig. 

 

(2) A látogatók számára a köztemető bejáratánál az üzemeltető tájékoztató táblát függeszt ki a 

köztemető nyitva tartásáról, vázlatos térképéről és rendjéről. 

 

 

(3) A köztemető területére gépjárművel kizárólag a következő járművek hajthatnak be: 

a) a köztemető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó jármű, 

b) a mozgásukban korlátozott személyeket szállító jármű, 

c) azon látogatók járművei, akik sírgondozáshoz szükséges, nagyméretű eszközöket, 

anyagokat szállítanak. 

A behajtást az üzemeltető engedélyezi és ellenőrzi. 

 

A köztemető területén mindenféle gépjárműforgalom a szertartások ideje alatt tilos! 

 

(4) A köztemetőben 10 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhat. 

 

(5)A köztemetőbe állatot bevinni a vakvezető kutya kivételével tilos. 

 

(6) A köztemetőben gyertyát, mécsest gyújtani olyan körültekintő gondossággal lehet, 

amellyel a tűzveszély elkerülhető. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt elégetni a 

temetőben tilos. 

 

(7) A köztemetőből virágot, vagy sírokra ültetett növényeket kivinni nem lehet. A 

köztemetőből sírkövet, fejfát, síremléket, vagy ezek egy részét csak az üzemeltető írásbeli 

engedélyével lehet kivinni. 

 

(8) A köztemető területén a szemetelés tilos, bármely hulladékot az arra kijelölt gyűjtőhelyen 

kell elhelyezni. 

 

5.A temetési hely gazdálkodási és kezelési szabályai 
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8. § 

(1) A köztemetőt a tulajdonosnak – az üzemeltetővel előre egyeztetett módon – az alábbi 

temetési helyekre kell felosztania: 

a) koporsós temetésre szolgáló sírhelytáblákra (parcellákra), ezen belül: 

aa) egyes és kettős sírhely, 

ab) sírbolt (kripta) táblákra 

b) hamvasztásos temetés esetén urnahelyekre, ezen belül: 

ba) urnafülke (kolumbárium), 

bb) urnakertben urnasírhelyek (egyes és kettős urnasírhelyek), 

bc) urnakertben urnasírbolt 

c)szociális temetési helyekre 

 

(2) A sírhelytáblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámozott temetési 

helyekre (sírokra) kell felosztani. Ezen belül a sírbolt (kripta) helyet külön kell 

megjelölni. 

(3) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblába – 

az erre vonatkozó szabályok szerint – csak rátemetéssel lehet temetkezni. 

(4) Temetési helyek megváltási és újraváltási díjainak mértékét a rendelet 1. melléklete 

tartalmazza, amelyben rögzített díjakat a temető hirdetőtábláján ki kell függeszteni. 

(5) A temetési helyeket az újonnan létrehozott sírhelytáblában folytatólagos sorrendben kell 

felhasználni. 

(6) A temetési helyre való első temetést megelőzően a temetési helyre vonatkozó 

megváltáshoz az eltemetésre köteles személynek be kell mutatni az elhunyt 

halottvizsgálati bizonyítványát. 

(7) Temetési helyet megváltani csak haláleset bekövetkezése miatt lehet. 

(8) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítása a rendelet 1. mellékletében 

meghatározott újraváltási díj alapján történik. 

 

9. § 

(1) A koporsós temetési helyre további két urna rátemethető. 

(2) Urnafülkénként legfeljebb 2 urna, urnasírhelyenként legfeljebb 4 urna, urnasírboltonként 

legfeljebb 8 urna helyezhető el. A kétszemélyes sírboltban 10 urna, a négyszemélyes 

sírboltban 15 urna, a hatszemélyes sírboltban 25 urna, a 12 személyes sírboltban 30 urna 

helyezhető el. 

(3) A temetési helyek egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a sorok egymástól való 

távolságának 90 cm-nek kell lennie. Minden második sor után minimum 1,5 méter széles utat 

kell hagyni. 

(4) Az üzemeltető legkésőbb a temetési hely feletti rendelkezési jog lejártának évében írásban 

tájékoztatja a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját 

a) a lejárat időpontjáról, 

b) az újraváltás lehetőségéről, vagy 

c) annak hiányában az elutasítás indokáról, 

d) és díjáról. 

 

5. A lejárt és újra nem váltott temetési hely újbóli értékesítésére csak az értesítő levél 

kiküldését követő 6 hónap elteltével kerülhet sor.  
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6. A sírhelyek méretezése, sírjelek alkalmazása 

10. § 

 

(1) A temetőben új sírhelytábla nyitása esetén kialakítandó temetési helyek méretei: 

 a)  koporsós temetés esetén 

  - egyes sírhely mérete             90 x 210 cm 

  - kettős sírhely mérete           160 x 210 cm 

 b)  sírbolt mérete                      120 x 240 cm (2 elhunyt) 

                 160 x 240 cm (4 elhunyt)            

                  200 x 360 cm (6 elhunyt) 

                 300 x 500 cm (12 elhunyt) 

 c)  urna sírhely egyes    65 x 100 cm 

           kettős  130 x 100 cm 

 

(2) A temetési hely megjelölésére szolgáló sírhely saját költségen létesíthető. 

A sírjel a sírhelynél nagyobb nem lehet, magassága maximum 150 cm, emlékoszlop 

esetén 200 cm lehet.  

(3) Emlékfalon emléktábla: 6x12 cm méretű, rézből készült tábla.  

 

7. A kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai 

11. § 

 

(1) A kegyeleti emlékhely, a közös sírhely, valamint az azokon lévő síremlékek gondozása és 

fenntartása az üzemeltető feladata. 

(2) A sírhelyekre olyan növény, kegyeleti tárgy helyezhető el, amely terjedelménél fogva nem 

akadályozza a temetési helyek megközelítését. 

(3) A temetési helyek mellett ülőpad, fás szárú növény, kegyeleti tárgy kizárólag az 

üzemeltető írásbeli hozzájárulásával helyezhető el. 

(4) A sírokra olyan növények telepíthetők, amelyek kifejlett magassága legfeljebb 1 méter, 

valamint nem terjed túl a temetési hely területén. A sírokra fát ültetni nem lehet. 

 

12. § 

 

(1) Síremléket előre gyártott elemekből kell készíteni. Sírszegélyek, fedlapok rendkívül 

indokolt esetben az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával a helyszínen is elkészíthetőek. 

Síremlékek és sírszegélyek alá, a sír befoglaló szélességi méretétől 30-30 cm-rel nagyobb 

méretű vasbeton gerenda elhelyezése kötelező, de – figyelembe véve a köztemető 

talajadottságait – indokolt esetben sírkőszegély teljes felületű aláalapozás is elvégezhető, 

azonban ezen alap maximum 30-30 cm-rel nyúlhat túl a sírhely befoglaló méretein, és felső 

felülete általános esetben maximum 3 cm-re emelkedhet a környező terepszint fölé. Az 

alapozás belső szabad nyílása 200x 80 cm-nél kisebb nem lehet. Egyedi esetekben (nagyobb 

lejtésű terep, több személyes, családi sírok) a szegély alap felső szintjének meghatározása az 

üzemeltető képviselőjének a feladata. 

(2) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop létesítési tervét az üzemeltetőnek az 

elhelyezés előtt be kell mutatni. Az állítási engedélyen szereplő sírkőtermékek alapozása 

akkor kezdhető meg, ha az üzemeltető ellenőrizte és jóváhagyta a sírszegély alapozási 

méretét, szintjét és elhelyezését. Az alapozás megtörténtét az üzemeltetőnek be kell jelenteni. 

Az elkészült alapozást az üzemeltető ellenőrzi. A síremlék továbbépítése akkor folytatható, ha 

az alapozás megfelelt a létesítésre vonatkozó előírásoknak. A síremlék jogszerű felállítását az 

üzemeltető ellenőrzi. 
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8. A temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételei,  

temetési szolgáltatásra, temető-fenntartási díjra vonatkozó rendelkezések 

13. § 

 

(1) A temetőben temetkezési szolgáltatás és egyéb vállalkozásszerű munka a temetkezési 

szolgáltatónak és a vállalkozásszerűen munkát végzőnek az üzemeltető felé történő előzetes 

bejelentése alapján végezhető. A temetkezési szolgáltatás és egyéb vállalkozásszerű munka 

megkezdése előtt legalább egy munkanappal a temetkezési szolgáltató, vagy a 

vállalkozásszerűen munkát végző köteles bejelentést tenni az üzemeltető felé a tevékenység 

pontos helye, ideje, munkavégzés jellege és megrendelő személye tekintetében. 

(2) A temetkezési szolgáltatónak megfelelő módon igazolnia kell az üzemeltető részére az 

elhunyt személyazonosságát, továbbá a temetkezési szolgáltatást megrendelő, vagy a 

rendelkezési jog jogosultjának kilétét. 

 

14. § 

 

(1) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatás ellátásának rendje, összhangja érdekében köteles  

a) biztosítani, hogy a temetkezési szolgáltatók azonos feltételekkel, lehetőség szerint az 

erre irányuló igénybejelentés sorrendjének megfelelően vehessék igénybe a temetői 

létesítményeket, és a köztemető infrastruktúráját; 

b) olyan nyilvántartást vezetni, melyből az a) pont szerinti szolgáltatói igények nyomon 

követhetőek; 

c) munkavégzését úgy megszervezni, hogy biztosítsa és segítse a temetkezési szolgáltatók 

tevékenységének végzését. 

 

(2) A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak 

mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Az üzemeltető minden év november 15-ig 

javaslatot tesz a rendelet melléklete szerinti díjak felülvizsgálatára. 

(3) Az üzemeltető az elhunyt átvételéért és a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló 

tárolóba és hűtőbe történő elhelyezéséért felelősséggel tartozik. 

(4) Az üzemeltető köteles a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolóba és hűtőbe 

történő elhelyezésre vonatkozó nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza: 

a) az elhunyt nevét, születési idejét, születési nevét, 

b) az elhalálozás idejét, 

c) az elhunytat a temetőbe beszállító temetkezési szolgáltatónak és alkalmazottjának nevét, 

az átvétel napját, idejét, 

d) az elhunytat a temetőből kiszállító temetkezési szolgáltatónak és alkalmazottjának 

nevét, az átadás napját, idejét. 

 

(5) Az elhunyt átvétele a ravatalozóban csak a jogszabály által előírt szállítási okmányok 

alapján lehetséges. Az átvétel során az azonosító cédulákon szereplő adatoknak a megrendelés 

és a halottvizsgálati okmányok adataival egyezniük kell. Az átvétel tényét és időpontját az 

elhunytat az üzemeltető részére átadó által kiállított kísérő iratokon igazolni kell.  

(6) A temetőben a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolóba és hűtőbe az elhunytak 

csak az azonosítás és szabályszerű átadás- átvételt követően kerülhetnek. A hűtés során 

gondoskodni kell arról, hogy a ravatalozásig, hamvasztásig, illetve az eltemetésig az elhunyt 

megfelelő azonosítása minden kétséget kizáróan biztosítható legyen. A holttest hűtéséről – 

halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolóba és hűtőben – az eltemetésig folyamatosan 

gondoskodni kell. 
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(7) Koporsós temetés esetén 

a) a temetést megelőző napon 14 óráig be kell szállítani az elhunytat temetésre alkalmas 

állapotban hűtés, tárolás és azonosítás céljából a temető hűtőjébe; 

b) a temetkezési szolgáltató munkanapokon 9 és 14 óra közötti időpontban jogosult a 

temetőbe elhunytat beszállítani; 

c) az elhunyt beszállítása csak olyan eszközben történhet, amely alkalmas a hűtőben 

történő behelyezésre (koporsóalj, hamvasztóalj, szállítókoporsó); 

d) a beszállításhoz igénybe vett eszközt a temetkezési szolgáltató köteles a temetés napján 

elszállítani; 

e) a beszállításkor a temetkezési szolgáltató köteles az üzemeltetőnek átadni a 

jogszabályban meghatározott dokumentumokat (pl. halottvizsgálati bizonyítvány) 

f) a temető területén temetésre való előkészítés (öltöztetés, mosdatás, borotválás) nem 

végezhető, kivéve a boncolóhelyiségben. 

 

15. § 

 

Tilos a temetőben a ravatalozó igénybe vétele nélkül ravatalozni. 

 

 

9. A temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység ellátásának rendje, összhangja 

 

16. § 

 

(1) A vállalkozó a tevékenység megkezdése előtt köteles az arra jogosító engedély 

bemutatásával egyidejűleg az üzemeltetőnek bejelenteni az elvégzendő munkák 

jellegét, a vállalkozó nevét és elérhetőségét (székhely, telefonszám). A vállalkozó a 

befejezetést követően köteles a munkavégzés során keletkezett hulladékot elszállítani 

és a sír környezetét rendezetten, tisztán hagyni. A munkavégzés során a szomszédos 

temetési hely nem sérülhet. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem 

lehet akadályozni. Hétvégén, illetve ünnepnapokon vállalkozási tevékenység nem 

végezhető. 

(2) A vállalkozónak a munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy azzal a köztemető 

látogatóinak kegyeletgyakorlását, a köztemető rendjét, nyugalmát és a temetési 

szertartásokat ne zavarják. 

 

 

10. Záró rendelkezések 

 

17. § 

 

(1) Ez a rendelet 2018. augusztus 15. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

köztemetőkről és a temetkezésről szóló 3/2007. (II.22.) önkormányzati rendelete. 

 

Tiszakécske, 2018. július 26. 

 

 

 Tóth János     Gombosné dr. Lipka Klaudia 

polgármester            jegyző 
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ZÁRADÉK: 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 

kifüggesztéssel megtörtént. 

 

 

Tiszakécske, 2018. július 26. 

 

Gombosné Dr. Lipka Klaudia 

                  jegyző   

 

 

1. melléklet a 11/2018. (VII.26.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

1. Temetési sírhelyek megváltási díjai: 

 

1.1. egyes sírhely:         25.000,-Ft 

1.2. kettős sírhely:      50.000,-Ft 

1.3. urnafülke (kolumbárium):     33.000,-Ft 

1.4. urnafülke (ravatalozó épületében):    75.000,-Ft 

1.5. sírbolthely (kripta, 4 elhunyt):    64.000,-Ft  

1.6. sírbolthely (kripta, 6 elhunyt):      90.000,-Ft 

1.7. sírbolt (12 elhunyt):               180.000,-Ft 

  

2. Emlékfalon emléktábla elhelyezése:       4.000,-Ft 

 

3. A temetési helyek újraváltási díja megegyezik az 1. pontban foglalt sírhelyváltási 

árakkal. 

 

4. A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő 

díjak: 

 

4.1. ravatalozó igénybevételi díj:     27.500,-Ft 

4.2. hűtés díja (halottanként, naponta):      1.200,-Ft 

 

5. A díjak összege nettó összeg + ÁFA. 

 
 


