Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
A temetőkről és a temetkezés rendjéről
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
(A szöveg hatályos: 2016. december 2-től)
(Módosította: 26/2013. (XI. 29.), 21/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet)

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 6. § (4) bekezdése, a 40. § és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontban
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Pusztaszabolcs Város közigazgatási területén lévő köztemetőre, valamint
a fenntartásával és rendjével kapcsolatos összes tevékenységre.
2. § (1) A városban működő köztemető az Adonyi út mentén, a település határában, a 0192 hrsz. alatti
ingatlanon helyezkedik el.
(2) A városban lezárt temető Felső-Cikolán, a 0237/4 hrsz. alatt, II. világháborús katonai temető pedig a
Katolikus Templom és az Arany János utca között fekvő 1178 hrsz-ú területen található.
(3) A köztemető üzemeltetését a Képviselő-testület külső vállalkozóval kötött kegyeleti közszolgáltatási
szerződés alapján látja el (a továbbiakban: üzemeltető).
(4) Az üzemeltető feladatait a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, továbbá a kegyeleti
közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint látja el, feladatai különösen:
a) nyilvántartókönyvet vezet, gondoskodik a nyilvántartókönyv megőrzéséről, az eltemettetőnek és az
arra jogosult hatóságoknak abba betekintést enged, illetve felvilágosítást nyújt,
b) tájékoztatja a temetőbe látogatókat a köztemetőben kihelyezett hirdetőtáblákon keresztül,
c) sírhelykiosztási tervet készít, melynek alapján kiosztja a sírhelyeket,
d) összehangolja a temetéseket,
e) gondoskodik a temetőbe szállított elhunytak átvételéről, átadásáról, megfelelő módon történő hűtéséről
f) halotthűtőt üzemeltet,
g) gondoskodik a ravatalozó és kiszolgáló helyiségei karbantartásáról, javításáról, takarításáról és szükség
szerinti fertőtlenítéséről,
h) a temetőn belül kijelöli a hulladék összegyűjtésére és tárolására szolgáló helyeket, gondoskodik a
hulladék elszállíttatásáról, és
i) biztosítja a temetők infrastruktúrájának állagmegóvását.
2. Temetkezési helyekre és temetkezésre vonatkozó szabályok
3. § (1) A temetőt sírhelytáblákra, gyermeksírhely-, urnasírhely-, sírbolttáblákra és hamvak szétszórására
alkalmas területekre kell felosztani.
(2) A sírhelyeket (díszsírhelyek kivételével) a temetés alatt álló sírhelytáblákban folytatólagos sorrendben
kell felhasználni.
(3) A temető üzemeltetője a temető kialakított sírhelytábláiban jogosult elkülönítve kezelni olyan
sírhelyeket, melyek díszsírhelyként szolgálhatnak a későbbiekben.
4. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
a) sírbolt esetén 60 év,
b) koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év vagy
c) urnafülke, urnasírhely esetén 10 év.
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(2) A temetési hely feletti rendelkezés jog díjának mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítására (újraváltására) ugyanazok a díjak és
szabályozások vonatkoznak, mint megváltás esetén.
(4) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5 év, az egyéb temetkezési helyeket 3 éven belül
ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból
felhasználni.
4/A. § (1)1
(2)2
(3)3
5. § (1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:
a) felnőtt sírhely: 2,10 m hosszú, 2,00 m mély, 0,90 m széles
b) kettes felnőtt sírhely: 2,10 m hosszú, 2,00 m mély, 1.80 m széles
c) gyermeksírhely: 1,30 m hosszú, 1,60 m mély, 0,60 m széles
d) urna földbe temetésénél: 0,80, m hosszú, 1,00 m mély, 0,60 m széles,
e) sírbolt (6 személyes): 3,10 m hosszú, 3.00 m mély, 2,90 m széles
f) urnafülke belső mérete: 30 x 30 cm.
(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 40 cm-nek, a gyermeksíroknál pedig 30 cm-nek kell lennie.
A sírokból kialakult sorok távolsága 60 cm.
(3) A sírhelyek kialakításánál a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott sírhelyformákat és azok
szabályait kell alkalmazni.
(4) Mélyített felnőtt sírhelybe (230 cm) tisztiorvosi engedély alapján még egy koporsós temetés
végezhető. Koporsós felnőtt sírhely rá- és mellétemetés esetén a sírhely használati ideje
meghosszabbodik, ezért a használati díj időarányos részét meg kell fizetni.
(5) Felnőtt egyes koporsós sírba elhelyezett koporsóra négy urna, kettes koporsós sírhelyre nyolc urna,
egyes mélyített koporsós helyre rátemetés nélkül szintén nyolc urna temethető el keszonban.
(6) Felnőtt sírhely díj befizetése mellett a felnőtt sírhely táblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen
esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sírhely méreteivel azonosnak kell lennie.
(7) A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen túl négy
férőhelyes sírboltba további 10 urna helyezhető el.
(8) Sírboltot csak az építési engedélyezési eljárásról szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően, a
temető fenntartójának hozzájárulásával, a temetőnek erre a célra kijelölt helyén lehet építeni. A sírboltba
2-6 nagy koporsó helyezhető el. Egy nagy koporsó helyén két kis koporsó is elhelyezhető. Sírboltok a
főbejárat utcájában helyezhetők el. Ezen építmények talajszinttől mért magassága 1,50 m és 2,00 m
között lehet.
6. § (1) Sírhelyeket kifalazni és kibetonozni nem lehet.
(2) Rátemetés esetén a temettetőnek kell gondoskodni síremlék megbontásáról és újbóli biztonságos
felállításáról.
(3) Amennyiben a sírbolt tulajdonosa (birtokosa) a temetkezési jogosultságról sírbolt könyvben vagy
végrendeletileg nem rendelkezett, úgy a sírboltban az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében
temethetők el.
(4) A sírbolt tulajdonosának (birtokosának) kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő
porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg
gyermekkoporsóban a sírboltba visszahelyezhető. Ebben az esetben a maradványok csak egy urnahelynek
számítanak.
(5) Az elhunytakat a temető területén belül új sírhelyre, urnafülkébe, urnasírhelybe áthelyezni,
áthelyeztetni csak a temető üzemeltetőjének előzetes hozzájárulásával lehet.
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7. § (1) Pusztaszabolcs Város Képviselő-testülete azon személyeknek, akik a városi közélet valamely
területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, köztemetőben díszsírhelyet vagy dísz urnahelyet
adományozhat.
(2) A díszsírhelybe az elhalt özvegye és a közvetlen felmenő és lemenő ági hozzátartozói a temetési
szabályok betartásával, a költségek viselése mellett eltemethetők.
(3) A díszsírok örök jellegűek, a köztemető fenntartásáig megmaradnak. A temető átrendezése, vagy
megszüntetése esetén a díszsírok áthelyezéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt.

3. A temető működési rendje
9. § (1) A temető nyitva tartása:
a) nyári időszámítás esetén:
6-21 óráig,
b) téli időszámítás esetén:
7-17 óráig és
c) október 31-én, november 1-jén és 2-án:
6 - 22 óráig.
(2) A temetőből a nyitvatartási idő után külön felszólítás nélkül el kell távozni.
(3) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.
(4) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére
szolgáló anyagokat beszennyezni, és eltulajdonítani tilos.
(5)4
(6) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.
(7) A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző 1 óráig szabad. Ügyelni kell arra, hogy
a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.
(8) A temető területére kutyát bevinni - a vakvezető kutyák kivételével - tilos.
10. § (1)Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési
vagy bontási munkák elvégzéséhez.
(2) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak a temető
üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.
(3) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral, segéd-motorkerékpárral és kerékpárral behajtani, és ott
közlekedni tilos.
(4) A (3) bekezdésben foglalt tiltás nem vonatkozik:
a) - a mozgáskorlátozási igazolvánnyal rendelkezőkre,
b) a 70 éven felüliekre,
c) azokra, akik a háziorvos által kiadott igazolással bizonyítják, hogy mozgásukban korlátozottak vagy
d) az engedélyezett munkálatokat végzőkre.
10/A.§ (1) A temető üzemeltetője a sírgondozással összefüggésben keletkezett hulladék összegyűjtése és
tárolása céljából a köztemető területén belül kijelöli a hulladék elhelyezésére szolgáló hulladéktároló
helyeket, és gondoskodik a hulladék rendszeres elszállításáról.
(2) A sírgondozással összefüggésben keletkezett hulladék a temető területén belül kizárólag az (1)
bekezdésben meghatározott helyeken helyezhető el.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladéktárolókban kizárólag a sírhelyek gondozásával
kapcsolatban keletkező hulladék helyezhető el. Földet, törmeléket, háztartási szemetet, nem a temetőből
származó hulladékot az (1) bekezdésben meghatározott hulladéktárolókban elhelyezni tilos.
(4) A síremlékek, sírboltok építése és bontása során képződő építési hulladék és bontási törmelék a
hulladéktárolóban nem helyezhető el, azt a tevékenység befejezését követően a tevékenységet végző
haladéktalanul köteles elszállítani a temető területéről.
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4. Sírhelygondozás
11. § (1) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni és
gondoskodni arról, hogy a sírjel, vagy a sírbolt a biztonságos temetőhasználatot ne veszélyeztesse.
(2) A temetkezési hely birtokosa vagy megbízottja által végezhető munkák:
a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása és
b) olyan fás szárú növények ültetése, amelyek kifejlett állapotban sem érik el a 2 m-es magasságot.
(3) A (2) bekezdésben felsorolt tevékenységeket csak a rendeletben meghatározott sírhely méretein belül
lehet végezni.
(4) A sírhelyek közti területek gondozása az üzemeltető feladata.
12. § (1) A temetőben munkát végző vállalkozóknak regisztráltatniuk kell magukat az üzemeltetőnél és az
1. számú mellékletben meghatározott díjakat meg kell fizetniük.
(2) A regisztrált vállalkozók az általuk végzett munkát kötelesek az üzemeltetőnek bejelenteni a
munkavégzés előtt minimum egy munkanappal. Az engedély nélkül végzett munka egyszeri írásbeli
felszólítást, majd ezt követően a temetőben való munkavégzés megtiltását, és a regisztráció elvesztését
vonja maga után.
(3) Amennyiben a sírgondozást, sírok növénnyel történő beültetését vállalkozó végzi, abban az esetben a
vállalkozónak az 1. melléklet szerinti díjat előzetesen meg kell fizetnie az üzemeltetőnek.
(4) Sírbolt, síremlék állítását, valamint egyéb munkálatokat, a munkálatok végzésének időpontját és
várható időtartamát. az üzemeltető számára be kell jelenteni.
(5) Az előírt hozzájárulás hiányában végzett munkálatok vagy az attól való eltérés esetén, továbbá a 11. §
(1) bekezdésében szereplő kötelezettség elmulasztásakor az üzemeltető:
a) a sírhely birtokosát határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére,
b) a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti), és annak költségeit
áthárítja a sírhely birtokosára.
(6) A sírjel vagy sírbolt és síremlék helyreállításáig vagy a ráfordított költség üzemeltető részére történő
megtérítéséig a temetési helyre további temetés nem történhet.
5. Temetkezési szolgáltatók
13. § (1) A köztemető területén temetkezési szolgáltatást az végezhet – az üzemeltetővel történő
szerződéskötést követően -, aki megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó jogszabályi
feltételeknek.
(2) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.
(3) A köztemetőn belül, az elhunyt hűtése, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön
történő szállítása, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórása, sírhelynyitása és
visszahantolása az üzemeltető feladata, a szakszemélyzetet és a berendezést ellenérték fejében a
temetkezési szolgáltatónak ő biztosítja.
(4) Az engedéllyel és szerződéssel rendelkező temetkezési szolgáltatók temető üzemeletetőnek fizetendő
díjait ezen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) Szabad és munkaszüneti napokon, valamint munkanapokon 16 órától kezdődő időpontokban a
temetkezési szolgáltatásokért az alapdíj 50 %-ával megemelt összegét kell megfizetniük a
szolgáltatóknak.
(6) Ünnepnapokon történő temetéshez az üzemeltető külön hozzájárulása szükséges.
6. Nyilvántartások vezetése
14. § (1) A temető üzemeltetője az új sírmezők (sírnegyedek, sírparcellák) megnyitása előtt köteles
gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről.
(2) A temetőtérképet a temető-nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A
temetési rend megváltoztatása (sírok átminősítése) csak Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
engedélyével történhet, a térkép módosításával.
(3) A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek a tűztől védve,
páncélszekrényben kell megőrizni, azt követően pedig átadni a Fejér Megyei Levéltárnak.
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7. Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
1. A köztemető üzemeltetéséről szóló 12/1992. (V.1.) önkormányzati rendelet,
2. A köztemető üzemeltetéséről szóló 12/1992. (V.1.) önkormányzati rendelet
4/1995. (IV.1.) önkormányzati rendelet,
3. A köztemető üzemeltetéséről szóló 12/1992. (V.1.) önkormányzati rendelet
14/2000. (V. 1.) önkormányzati rendelet,
4. A köztemető üzemeltetéséről szóló 12/1992. (V.1.) önkormányzati rendelet
20/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelet,
5. A köztemető üzemeltetéséről szóló 12/1992. (V.1.) önkormányzati rendelet
22/2008. (XII. 23.) önkormányzati rendelet,
6. A köztemető üzemeltetéséről szóló 12/1992. (V.1.) önkormányzati rendelet
14/2009 (X. 30. önkormányzati rendelet.

Csányi Kálmán s. k.
polgármester

módosításáról szóló
módosításáról szóló
módosításáról szóló
módosításáról szóló
módosításáról szóló

dr. Nagy Éva s. k.
jegyző
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1. melléklet a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

I. Temetési hely díjak

1.

Egyes, nem mélyített sírhely megváltása és újraváltása

8.000,- Ft

2.

Kettes, nem mélyített sírhely megváltása és újraváltása

10.000,- Ft

3.

Egyes, mélyített sírhely megváltása és újraváltása

9.000,- Ft

4.

Kettes, mélyített sírhely megváltása és újraváltása

16.000,- Ft

5.

Sírbolthely megváltása és újraváltása, 6 személyes sírbolthely esetén

40.000,- Ft

6.

Egy urna behelyezésére szolgáló urnafülke 30x30 cm megváltása és
újraváltása

20.000,- Ft

7.

Urnasírhely megváltása és újraváltása

6.000,- Ft

II. Temetkezési szolgáltatók kivételével, a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők díja
(az üzemeltetőnek fizetendő)

1.

Vállalkozók alkalmankénti temető igénybevételének díja minden
megkezdett nap után, síronként (villany, víz)

775,- Ft

2.

Vállalkozásban végzett sírgondozás,
alkalmankénti díja, naponként

300,- Ft

3.

Regisztrációs díj

más

kertészeti

munkák

5.000,- Ft

III. Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak
(az üzemeltetőnek fizetendő)

1.

Halott hűtési díj 24 óránként és halottanként (nem helyi lakos, és
nem a városi köztemetőben eltemetésre kerülő elhunyt esetében)

2.

Ravatalozó alkalmankénti használati díja

20.000,- Ft

3.

Sírhelyásási díj (hantolás nélkül)

20.000,- Ft

4.

Lejárt, meg nem váltott és újraértékesített temetkezési helyek
sírhely-előkészítési díja, a csontmaradványok mélyebbre ásásának
díja

30.000,- Ft

5.

Lejárt, meg nem váltott és újraértékesített temetkezési helyek
sírhely-előkészítési díja, a csontmaradványok egyéb módon történő
elhelyezése mellett

50.000,- Ft

6.

Elhunyt szállítása köztemetőn belül

20.000,- Ft

A díjak a törvényben meghatározott Áfát nem tartalmazzák.

2.000,- Ft
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Sírhelytáblák, sírhelyek kialakításának szabályozása
sírformák szerint
1. Hagyományos keretes sírhelyek

1.1. A síremlék magassága 120 cm-t nem haladhatja meg, szélessége a sírhely méreténél
nagyobb helyet nem foglalhat el.
1.2. Az egy férőhelyes sírhelyeket egybe hantolni tilos!
2. Hant nélküli keretes sírhelyek

2.1. A sírhelyek hant nélküliek.
2.2. A sírhelyet övező szegélyezés 20 x 20 vagy 40 x 40 cm-es osztású műkő vagy nemes
kőanyagú burkolattal készítendő.
2.3. A fejfa – síremlék – álló alakú, 75 cm-nél magasabb nem lehet.
3. Hant nélküli svéd mintájú sírhelyek

3.1. A sírhelyek hant nélküliek.
3.2. A sírhelyeket szegélyezni és bekeríteni nem lehet.
3.3. A sírhely fedlappal nem zárható.
3.4. Kialakítása maximum 30 cm magasra növő növénykiültetéssel lehetséges.
3.5. A fejfa – síremlék – álló alakú, 110 cm-nél magasabb, 45 cm-nél szélesebb nem lehet.
4. Sövénykeretes sírhelyek

4.1. A hagyományos kettős sírhelyhez hasonlóan alakítható ki a sövénykereten belüli
sírhelymező.
4.2. A fejfa – síremlék – mérete a sírhelymezőnél nagyobb nem lehet, magassága a 120 cm-t nem
haladhatja meg.
5. Térszíni urna sírmezőben lévő sírhely

5.1. A sírhelyre 40 x 60 cm-es fedkő helyezhető.
5.2. A sírhelyeket egybeépíteni nem szabad.
5.3. A fedkő környéke füvesíthető vagy murva elhelyezésével kontúrozható.

