
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

13/2019. (XII. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE   

A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL  
 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §  (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 30.) önkormányzati 

rendelet 22. § (2) bekezdés e), a (3) bekezdés h) és a (4) bekezdés f) pontjai alapján biztosított  

véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi, Ügyrendi és Klímavédelmi, valamint Humánpolitikai Bizottságai véleményének 

kikérésével – figyelemmel a helyi sajátosságokra – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 

Általános rendelkezés 

 

 

1. § Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Felsőzsolca város közigazgatási 

területén kötelező feladatellátása keretében gondoskodik a köztemető létesítéséről, 

fenntartásáról és üzemeltetéséről, a temetkezés helyi szabályainak megállapításairól. 

 

 Felsőzsolca Város Önkormányzat közigazgatási területén az alábbi temetők találhatóak: 

 068 hrsz, 681/2 hrsz, 682 hrsz, 1004 hrsz (izraelita). 

 

A rendelet hatálya 

 

 

2. §. (1) E rendelet tárgyi hatálya a város közigazgatási területén lévő 068 hrsz-ú temetőre, 

személyi hatálya a temetők tulajdonosaira, kezelőire, fenntartóira, üzemeltetőire, 

temetkezési szolgáltatást és a temetőben bárminemű tevékenységet végzőkre, 

valamint a temetőt látogató és használó természetes és jogi személyekre terjed ki. 

 

 (2) A rendelet szempontjából temető az a terület, melyet a rendezési terv erre a célra 

meghatároz és az ingatlan-nyilvántartás temetőként jelöl. 

 

 

A temetők létesítése, bővítése, megszüntetése 

 

 

3. § (1) Új temetőt létesíteni, a meglévő temetőket bővíteni csak a jogszabálynak 

megfelelően, az érvényes településrendezési tervekben meghatározott módon 

szabad. 

 

 (2) A Képviselő-testület előzetes hozzájárulását követően kialakított köztemető, 

temetőrész megnyitását a jegyző engedélyezi. 
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 (3) A temető megszüntetéséről – ha annak jogszabályi feltételei fennállnak – 

köztemető esetében a Képviselő-testület, egyéb temető esetében a tulajdonos, 

illetve fenntartó határoz. 

 

 

A temető fenntartása 

 

 

4. § (1) A temető fenntartójának – ha azt más természetes személy, vagy jogi személy 

számára nem adta át – a temető tulajdonosát kell tekinteni. 

 

 (2) Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemető fenntartásával 

és üzemeltetésével a Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató 

Szervezetet bízza meg. 

 

 

A köztemető üzemeltetése 

 

 

5. § (1) A köztemető üzemeltetését a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendeletben meghatározott 

szakmai követelményeknek megfelelő gazdálkodó szervezet láthatja el kegyeleti 

közszolgálati szerződés alapján.  

 

 (2) A köztemető üzemeltetésének rendjét a fenntartónak a temetői szabályzatban, 

illetve közszolgáltatási szerződésben kell meghatároznia. 

 

 

A köztemető rendje 

 

 

6. § (1) A köztemetőt térképvázlaton sírhelytáblákra, a sírhelytáblákat sírhelysorokra kell 

osztani és sorszámmal kell ellátni. 

 

 (2) A köztemetőben a temetkezésre használt helyek: 

   a) egyes sírhely, 

   b) kettős sírhely, 

   c) közéleti személyek sírhelye, 

   d) különleges egyes sírhely, 

   e) különleges kettős sírhely, 

   f) gyermeksírhely, 

   g) urnasírhely, 

   h) urnafülke, 

   j) sírbolt. 

 

 (3) A temetkezésre használt helyért az 1. mellékletben meghatározott díjat kell 

fizetni. 
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(4) A különböző sírhelyek, valamint a rátemetés díjait - a temetést, a kihantolást és a 

rátemetést megelőzően - kell befizetni a fenntartó részére.  

 Temetés csak a különböző sírhelyek, valamint a rátemetés díjának befizetését 

igazoló számla üzemeltető részére történt bemutatása után végezhető el. 

 

 (5) A temetkezésre használt helyek felett a fenntartó rendelkezik, ezért 

magánszemélyek között csere, adás-vétel, öröklés tárgyai nem lehetnek. 

 

  (6) A jeles közéleti személyiségek sírhelytáblájának kijelölését a polgármester hagyja 

jóvá, az abba történő temetést kérelemre a polgármester engedélyezi. 

   E sírhelyek után sírhelydíjat nem kell fizetni, gondozásukat az eltemettetőnek kell 

biztosítani. Közéleti személyek részére kijelölt sírhelyek örök jellegűek, a temető 

fennállásáig fennmaradnak. 

 

 (7)  A (6) bekezdésben megjelölt sírhelyekbe a hozzátartozók rátemetését kérelemre a 

polgármester engedélyezheti. 

 

 (8) A sírhelyek mérete: 

                                           hossza     szélessége    mélysége     egymástól 

                                                                                            való távolsága 

   - egyes sírhely 240 cm 120 cm 240 cm 60 cm 

   - kettős sírhely 240 cm 220 cm 240 cm 60 cm 

   - urnasírhely 80 cm 60 cm 100 cm 60 cm  

   - gyermeksírhely 180 cm 80 cm 160 cm 60 cm 

 

   a sírhelysorok egymástól való távolsága 60 cm, 

 

   Sírbolthely mérete 

 

   - két koporsóra  300 cm 200 cm    max.180 cm 80 cm  

   - négy koporsóra 300 cm 250 cm 180 cm 80 cm  

   - hat koporsóra 300 cm 300 cm 180 cm 80 cm  

 

   a sírbolthelysorok egymástól való távolsága 80 cm. 

 

 

7. § (1) A sírhelytáblákban, sírhelysorokban a temetkezést az elhalálozás sorrendjében 

kell végrehajtani.  

 

 (2) Az egyes sírhelyekben egy, a kettős sírhelyekben két nagy koporsó helyezhető el. 

 

 (3) A sírfelnyitási engedéllyel a már betemetett egyes, kettes és urna sírhelyekben 

még egy halott minden halottra - az 1. mellékletben meghatározott díjfizetés 

ellenében - rátemethető. 

 

          (4) Rátemetésre vonatkozó engedélyt, a sírnyitási rendelkezések betartása mellett, a 

temető üzemeltetője ad. Rátemetés esetén, a balesetek elkerülése végett, a 

síremléket - a biztonsági szabályok betartása mellett - meg kell bontani és az 

eltemettetőnek gondoskodni kell a helyreállításról.  
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A temetés 

 

 

8. § (1) A temetés időpontját, a temetői létesítmény igénybevételének időtartamát az 

eltemettetőnek, illetve a kegyeleti szolgáltatást végzőnek előzetesen a köztemető 

üzemeltetőjével, megbízottjával egyeztetni kell.  

    

          (2) A temetéssel összefüggő, a köztemető üzemeltetője által nyújtott alapszolgáltatás 

díját - mely a feldíszített ravatalozó használatával, a holttest átvételével és 

hűtésével kapcsolatos – az eltemettető vagy a kegyeleti szolgáltatást végző 

tartozik megfizetni az üzemeltető pénztárába a 2.  melléklet I./1-3. pontjai szerint.  

 

 (3) Az elhunytat a temetésig - biológiai állapotától függetlenül - hűtőkamrában kell 

elhelyezni. 

    

 (4) A felravatalozás a ravatalozó helyiségben, vagy a hozzátartozók kívánságára a 

ravatalozó előtti téren történik. 

   A felravatalozott koporsót - kivéve a más helységből odaszállított, vagy fertőző 

betegségben elhunyt, vagy láthatóan boncolt holttestet tartalmazó koporsót - a 

gyászszertartás megkezdéséig nyitva lehet tartani. 

   Amennyiben a holttest oszlása előrehaladott, a hozzátartozók előzetes értesítését 

követően a koporsót le kell zárni. 

 

 (5)  A ravatalozó helyiséget legalább egy órával a temetés előtt ki kell nyitni és a 

gyászolók rendelkezésére kell bocsátani. 

    

 (6) A sírásást a temető üzemeltetője jogosult és köteles elvégezni a 2. melléklet I./4. 

pontjában meghatározott díj ellenében. 

 

 (7) A holttestet a szállításnál, a ravatalozásnál, a temetésnél stb. a legnagyobb 

gonddal, kímélettel, a kegyeleti szokások betartásával kell kezelni. 

 

 

Sírhelyek, sírboltok használati ideje 

 

 

9. § (1) A sírhelyek és urnafülke használati ideje 25 év. A további használati jogot csak 

újraváltással lehet biztosítani. 

 

 (2) Kettős sírhely használati ideje az utolsó betemetés napjától számított 25 év. Ha a 

sírhely megváltásától számított 25 év alatt nem történik második betemetés, a 

sírhely használati jogát csak újraváltással lehet biztosítani. 

 

 (3) Rátemetés esetén a sírhely használati jog további 25 évvel meghosszabbodik. 

 

 (4) A sírhelyek kifalazásuk esetén sírboltnak minősülnek, ezért ezekre a sírboltokra 

vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. 

 

 (5) A sírboltok használati ideje 60 év, amely kérelemre meghosszabbítható. 
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 (6) A sírboltok további fennmaradására a jegyző adhat engedélyt. A használati idő 

meghosszabbításának engedélyezése esetén az engedély kiadásának időpontjában 

érvényben lévő sírbolthely árának az engedélyezett időre eső arányos részét kell 

az engedély kérőnek újraváltás díjaként befizetni. A meghosszabbítás legrövidebb 

ideje 5 év. 

 

 (7)  A sírbolt használója az, aki a használati díjat megfizette és sírbolt építtetői 

minőségében a temető sírbolt nyilvántartó könyvébe magát bejegyeztette. 

 

 (8)  A sírboltba csak azok temetkezhetnek, akiket a sírbolt használójának engedélyével 

a sírbolt könyvbe bejegyeznek. 

 

 (9)  Amennyiben a sírbolt használója erre vonatkozóan nem intézkedett, a sírboltba a 

sírbolt használójának házastársa, egyenesági rokonai, valamint ezek házastársai 

temethetők. A sírboltba a sírbolt használójának más hozzátartozói akkor 

temethetők, ha a temetést megelőzően az eltemettető a köztemető üzemeltetőjénél 

bemutatta az előbbiekben felsoroltak írásbeli hozzájárulását, vagy írásban 

nyilatkozik arról, hogy az elhaltnál - betemetésre jogosult - közelebbi 

hozzátartozó nincs.  

 

 (10)  A sírboltot a sírbolthely megváltásától számított két éven belül ki kell építeni, ha a 

kiépítés nem történik meg, a temető kezelője jogosult a sírbolt helyet újra 

értékesíteni és 10% kezelési költség levonásával a befizetett díjat visszatéríteni.  

   Abban az esetben, ha a kiépítést megkezdték, de nem fejezték be, a temető 

kezelője legfeljebb egy évig terjedő halasztást adhat. A póthatáridő eredménytelen 

elteltével a temető kezelője a befejezetlen sírbolttal együtt a sírhelyet értékesítheti 

és az eladási díjat 5% kezelési költség levonásával az építtetőnek kifizeti. 

 

 

Síremlékek, sírboltok 

 

 

10. § (1) A síremlékek, sírboltok felállításának, átépítésének, felújításának, lebontásának 

vázrajzát a temető üzemeltetőjének engedélyezés céljából be kell mutatni. 

 

 (2) A temető komolyságát, kegyeletét sértő síremlék vagy felirat nem engedélyezhető. 

 

 (3) A síremlékek és sírboltok anyagát, méreteit és egyéb feltételeit a temető 

üzemeltetője meghatározhatja. 

 

 (4) A köztemető üzemeltetője köteles ellenőrizni a sírboltok és síremlékek 

engedélynek megfelelő felállítását, átépítését, lebontását. 

 

 (5) A köztemető üzemeltetője kezdeményezésére a jegyző – ha az előzetes felhívás 

nem vezet eredményre – elrendelheti a kegyeletsértő, vagy nem az 

engedélyezettnek megfelelő síremlék, sírbolt átépítését, átalakítását, vagy 

lebontását. 
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 (6) A síremlék, sírbolt nem terjedhet túl a sírhely megváltott területén. 

A síremlék a balesetveszély elkerülése érdekében legfeljebb 160 cm magas lehet a 

talajszinthez képest. A síremlékek, sírszegélyek alá betongerendák elhelyezése 

kötelező. A síremlékek készítésével egyidőben a sírok között járda nem 

létesíthető, a sírhelysorok betemetését követően a 2. melléklet II. 2 b. pontban 

meghatározott díj fedezete mellett azt az üzemeltető készítteti el. 

 

 (7) A síremlék, sírbolt karbantartásáról, helyreállításáról saját költségére a létesíttető, 

illetve annak jogutódja köteles gondoskodni. 

 

 (8) A síremlék, sírbolt építése esetén anyagtárolás, anyag-előkészítés csak a temető 

üzemeltetője által kijelölt területen végezhető. 

   Az építési munka megkezdéséhez való hozzájárulást a köztemető üzemeltetője 

csak abban az esetben adhatja meg, ha a kivitelezési munkával megbízott 

szolgáltató az igénybevett víz-, energiaköltség és területhasználat ellenértékeként 

a temető fenntartási díjat, a járdaépítési hozzájárulást, és a biztosítékot a 2. 

melléklet II/2. pontjában meghatározottak szerint a köztemető üzemeltetőjének 

pénztárába befizette.  

 

 (9) A (8) bekezdés szerinti munkavégzés során fennmaradó anyag, törmelék 

elszállításáról, a terület rendezéséről, vagy az okozott kár elhárításáról a 

szolgáltató a munka befejezését követő 10 napon belül köteles gondoskodni. 

   Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a temető 

üzemeltetője a 2. melléklet II/2/c. szerint befizetett biztosíték terhére, utólagos 

elszámolás mellett gondoskodik a szükséges munkák l5 napon belül történő 

elvégeztetéséről, majd annak befejezését követő 8 napon belül elszámolja a 

biztosíték és a tényleges költség különbözetét a szolgáltató felé. 

 

 

11. § (1) A köztemetőben a sírhant magassága 50 cm lehet. A sírokra olyan növény 

ültethető, amely a sír körüli utakon a közlekedést nem zavarja. Fákat és nagyobb 

fajta cserjéket csak a temető üzemeltetőjének engedélyével lehet ültetni. 

   A köztemető területén engedély nélkül ültetett, nem kezelt, vagy 2 m magasságot 

meghaladó növényeket a köztemető üzemeltetője eltávolíthatja.   

 

 (2) A sírok mellett a köztemető üzemeltetőjének előzetes engedélyével kisebb méretű 

ülőpad elhelyezhető, ha az a környező sírokhoz való közlekedést nem 

akadályozza. A köztemetőben sírokat kerítéssel körülhatárolni nem szabad, ha az 

ülőpadok engedély nélkül kerülnének elhelyezésre, vagy kerítést létesítenének, a 

köztemető üzemeltetője a sír fenntartására kötelezett személy előzetes értesítése 

mellett, annak költségére, kártérítés nélkül eltávolíthatja azokat.   

 

 

A köztemető nyilvántartásainak vezetése 

 

 

12. § A köztemető üzemeltetője az irányadó jogszabályokban foglaltak szerinti 

nyilvántartásokat köteles vezetni.  
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Vegyes és átmeneti rendelkezések 

 

 

13. § (1) A köztemetőt a látogatók részére 

   március   1-jétől április 30-ig 800-1800 óráig 

   május   1-jétől szeptember 30-ig     630-2000 óráig 

   október   1-jétől február 28-ig 800-1600 óráig 

   október          31-től november    2-ig 800-2000 óráig 

   nyitva kell tartani. 

  

          (2) A köztemetőt látogató észrevételeit, javaslatait az e célra rendszeresített, 

üzemeltetőnél elhelyezett, oldalszámozott füzetbe bejegyezheti. 

   A köztemető üzemeltetője a bejegyzett észrevételeket 30 napon belül köteles 

kivizsgálni, a panasz okát megszüntetni és intézkedéséről a bejegyzőt tájékoztatni. 

 

 (3) Aki e rendeletben foglalt magatartási szabályok ellen vét, köteles a köztemető 

üzemeltetője, illetve megbízottja (gondnok) felhívására személyazonosságát 

igazolni. 

 

 

14. §   A köztemető fenntartója köteles a rendelet hatályba lépésével a temetői szabályzatot 

elkészíteni és a jegyző által jóváhagyott szabályzatot a köztemetőben hozzáférhetően 

kifüggeszteni.  

 

 

Záró rendelkezések 

 

 

15. § Ezen rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti 

Felsőzsolca Város Képviselő-testületének 5/2000. (IV. 7.) számú önkormányzati 

rendelete.  

          

 

 

 

               KOVÁCS  ZSUZSANNA S. K.  SZARKA  TAMÁS  S. K. 
                              jegyző   polgármester 
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1. melléklet 

a 13/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Sírhely megváltási díjak 

 

 

                                                                                                                     Ft  

Megnevezés 
Lejárati 

idő 

A 

parcella 

B 

parcella 

C 

parcella 
Különleges 

Egyes sírhely 25 év 25.664,- 12.376,- - 33.456,- 

Kettős sírhely 25 év 51.332,- 24.748,- - 66.916,- 

Egyes urnasírhely 25 év - - 11.000,- - 

Kettős urnasírhely 25 év - - 20.000,- - 

Urnafülke 25 év   9.168,- -   9.168,- - 

Urnafülke dupla 25 év 17.000,- - 17.000,- - 

2 személyes sírbolt 60 év 64.164,- 45.832,- - 70.832,- 

4 személyes sírbolt 60 év 80.664,- 64.164,- - 85.832,- 

6 személyes sírbolt 60 év 91.664,- 71.500,- - 95.832,- 

Rátemetés (urnával) 25 év   5.000,-   5.000,-  5.000,- 

Rátemetés 

alkalmanként 
25 év 10.540,- 10.540,- - 10.540,- 

 

 

                   Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
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2. melléklet 

a 13/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Szolgáltatási díjak 

 

 

A szolgáltatások meghatározása: 

 

- sírásás: a sír kiásása, a sír visszahantolása, a sírból kimaradó föld elszállítása és 

elhelyezése, 

- alapravatalozás: ravatalozó használat, a ravatalozó helyiség időbeni kinyitása, 

kitakarítása, a temetői berendezések rendelkezésre bocsátása (önkormányzati 

tulajdon), 

- ravatalozó használat berendezésekkel: az üzemeltető berendezéseinek, kellékeinek 

más vállalkozó rendelkezésére bocsátása. 

 

I. A temetéssel összefüggő - a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés alapján a 

temetést végző üzemeltető - által nyújtott alapszolgáltatás díjai: 

 

1. Sírásás (hantolás, föld elszállítása és a föld elhelyezése) 25.000,-Ft + ÁFA/alkalom 

 

Az alábbi díjtételeket nem kell megfizetnie annak a felsőzsolcai illetőségű elhunyt 

hozzátartozójának, aki a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződésben lévő közszolgáltatóval 

végezteti a temetést. Külső vállalkozó által végzett temetés esetén az: 

 

2. Alapravatalozás  8.333,- Ft + ÁFA/alkalom 

3. Halott átvételi díj  2.500,- Ft + ÁFA/alkalom 

4. Hűtési díj   1.667,- Ft + ÁFA/nap 

 

 

II. A köztemetőben külső vállalkozó által nyújtott temetkezési szolgáltatást végzőket 

terhelő díjak 

 

1. Létesítmény igénybevételi díj:  8.500,-Ft + ÁFA/alkalom 

 más vállalkozó által történő szállítás és temetés esetén a vállalkozó fizeti. 

 

2. Síremlékállítással összefüggő, sírkőkészítő vállalkozó által fizetendő temető 

fenntartási díj differenciáltan 

a) Komplett gránit keret építése esetén    16.665,- Ft + ÁFA 

b) Komplett műkő keret építése esetén      8.333,- Ft + ÁFA 

c) Gránit fedlap és/vagy emlék elhelyezése esetén     8.333,- Ft + ÁFA 

d) Műkő fedlap és/vagy emlék elhelyezése esetén     3.332,- Ft + ÁFA 

e) Sírtisztítási -  javítási munkálatok       2.500,- Ft + ÁFA 

Biztosíték        25.000,- Ft + ÁFA 

 

3. Ravatalozó használat berendezéssel – gépzene nélkül –  28.000,-Ft + ÁFA 
 


