
Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

13/2000.(IX. 28.) számú rendelete 

 

a temetőkről és a temetkezésről 
(a módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

 

Somogyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a temetőkről és 

a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§. (1) bekezdésében és 41.§. (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Általános rendelkezések 

 

1.§. 

 

(1) A jelen rendelet hatálya Somogyvár községben lévő az önkormányzat tulajdonában álló 

működő temetőkre terjed ki: 

a.) 214 hrsz 2 ha 4045 m2 tulajdonos Somogyvár Önkormányzat 

b.) 0328 hrsz 5704 m2 tulajdonos Somogyvár Önkormányzat 

(2) Somogyvár Község Önkormányzata az (1) bekezdésben felsorolt az önkormányzat 

tulajdonában állótemetők fenntartásáról, üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés keretében „Szent Lázár” Temetkezési Vállalkozás szolgáltató bevonásával 

gondoskodik. 

 

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele 

 

2.§. 
 

A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a temetőkről és 

a temetkezésről szóló törvény és a végrehajtásáról rendelkező Kormányrendelet szabályait 

kell alkalmazni. 

 

Temetési helyek, sírjelek 

 

3.§. 
 

(1) A temetési helyek elhelyezésére vonatkozó térképet a rendelet 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

(2) A köztemetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre: 

a.) koporsós 

b.) hamvasztásos 

c.) hamvak szétszórására kijelölt hely 

d.) a Korm. rendelet 12.§. (6) bekezdésében foglalt emberi maradványok 

elhelyezésére kijelölt hely. 

(3) A temetőben rendelkezésre álló koporsós temetési helyek: 

a.) egyes sírhely: szélessége 100 cm, hossza 200 cm, egymástól való távolság 

50cm 
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b.) kettes sírhely: szélessége 200 cm, hossza 200 cm, egymástól való távolsága 

50 cm 

c.) sírbolt (kettő koporsó elhelyezése esetén): szélessége 300 cm, hossza: 300 

cm 

d.) kettőnél több koporsó elhelyezésére szolgáló sírbolt méretét az 

elhelyezendő koprosók száma határozza meg. 

(4) A temetőben rendelkezésre álló hamvasztásos temetési helyek: 

a.) urnasírhely, urnasírbolt: szélessége 50 cm, hossza 80 cm, mélysége 100 cm. 

b.)
1
 urnafülke: belső mérete legalább 30x30 cm. 

(5) Koporsós temetésnél a sírgödör mélységét a 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet 11.§. (3) 

bekezdésében foglaltak szerint kell kialakítani. 

(6) Sírbolt és urnasírbolt a tulajdonos önkormányzat hozzájárulásával, a kijelölt helyen 

építésügyi hatósági engedéllyel – építési engedély – építhető. 

(7) Sírhelyre 2 db urna helyezhető el. 

(8) A temetési hely megjelölésére sírjel használható, síremlék létesíthető. Az elhelyezhető 

sírjelek legnagyobb magassági mérete: 1,5 méter lehet. E magassági méreten belül – a 

törvény és a végrehajtási rendelet rendelkezéseit figyelembe véve – külön engedély nélkül 

létesíthető. 

 

A temetési helyek feletti rendelkezési jog 

 

4.§. 

 

(1) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglevő temetési hely felett 

rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell 

temetni. 

(2) A 3.§. (3)-(4) bekezdéseiben felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog – használati 

idő – a 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet 18.§-ában meghatározott időtartam. 

(3) A temetési helyek feletti rendelkezési jogért, valamint újraváltásáért díjat kell fizetni. A 

díjak mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

(4)
2
 A díjat a rendelkezésre jogosult a temetési hely megváltásakor, illetve a (2) bekezdésben 

meghatározott időtartam lejárta után, az újraváltáskor egy összegben köteles a temető 

üzemeltetőjének megfizetni. 

 

A temető fenntartása és üzemeltetése 

 

5.§. 

 

(1)
3
 Somogyvár Község Önkormányzata a temető fenntartói jogosítványa keretében a temető 

rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és 

infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldterületek karbantartásáról, szükség 

szerinti felújításáról közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik. 

(2)
4
 Az önkormányzat kötelezővé teszi a köztemetőn belüli hűtés, sírhelynyitás, 

visszahantolás és hamvak szórása igénybevételét. 

(3)
5
 Az üzemeltető által biztosított szolgáltatásért fizetendő díjak mértékét e rendelet 3. számú 

melléklet tartalmazza. 

                                                           
1
 Kiegészítette a 16/2007.(XII.20.) rendelet 1. §-a 2007. november 29-től történő alkalmazással. 

2
 Megállapította a 3/2002. (I. 30.) rendelet 1.§-a 2002. február 1-i hatálybalépéssel. 

3
 (1) bekezdésre változtatta a 18/2005.(XI.25.) rendelet 1. §-a 2006. január 1-i hatálybalépéssel. 

4
 (2) bekezdéssel kiegészítette a 18/2005.(XI.25.) rendelet 1. §-a 2006. január 1-i hatálybalépéssel. 
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(4)
6
 A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási 

hozzájárulási díj mértékét e rendelet 3.számú melléklete tartalmazza. 

 

A köztemető infrastrukturális létesítményei 

 

6.§. 

 

(1) Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemető rendeltetésszerű használatához az alábbi 

építményekkel, közművekkel, egyéb tárgyi és infrastrukturális feltételekkel rendelkezik: 

a.) 214 hrsz temető: - ravatalozó 

- kerti csap 

- hullahűtő (kettő tálcás) 

- ravatalozáshoz szükséges tárgyi eszközök: 

- gumikerekes hullaszállító kocsi 

- koszorú tartórács 

- kandeláberek 

- drapériák 

b.) 0328 hrsz temető: 

(2) A köztemető infrastrukturális létesítményeinek igénybevételi díját létesítményenként a 3. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

A temető üzemeltetése 

 

7.§. 
 

(1) Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik. Ezen 

kívül minden temetői tevékenységet be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének (pl. pad 

elhelyezése, fa ültetése, stb.). 

(2) A temetőben munkát vállaló (kőfaragó, temetkezési szolgáltató stb.) tevékenysége során 

az e rendeletben foglaltakat köteles betartani. Tevékenységük gyakorlása során a temető 

látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető 

infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem 

zavarhatják. 

 

A temető rendje 

 

8.§. 
 

(1) A temető bejáratánál jól látható helyen a temető látogatók tájékoztatása céljából táblát kell 

elhelyezni.  

(2) A temetőben és azok közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a 

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

(3) A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 

(4) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat. 

(5) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan. 

(6) Kutyát – a vak vezető kutya kivételével – a temetőbe bevinni tilos. 

                                                                                                                                                                                     
5
 (3) bekezdéssel kiegészítette a 18/2005.(XI.25.) rendelet 1. §-a 2006. január 1-i hatálybalépéssel. 

6
 (4) bekezdéssel kiegészítette a 18/2005.(XI.25.) rendelet 1. §-a 2006. január 1-i hatálybalépéssel. 
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(7) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy 

bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési 

hulladékot a keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani. 

(8) A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni csak az üzemeltető írásos engedélyével 

szabad. A mozgássérülteket parkolási engedélyük feljogosítja a temetőbe való behajtásra. 

(9) Kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos. 

(10) 7
A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre szabad lerakni. A 

temetőben keletkezett hulladék elszállításáról a hulladéktárolók megtelése esetén a 

szolgáltató kijelölt működési engedéllyel rendelkező telepre történő beszállítással 

gondoskodik. 

(11) A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos. 

 
Záró rendelkezések 

 

9.§. 
 

(1) Aki az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.) Korm. rendeletben foglalt 

törvényi tényállásban foglaltakon túl, e rendeletben foglaltakat megsérti 30.000.-Ft-ig 

terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) E rendelet 2000. október 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a köztisztaság fenntartásáról, a belterület és a 

temetők rendjéről szóló 2/1982.(V.5.) számú rendelet főcíméből az „és a temetők” 

szövegrész, 1.§-nak (1) bekezdésében „a tanácsi kezelésben lévő temetőire” szövegrész és 

(2) bekezdése, a belterület és a temetők rendje címből „és a temetők” szövegrész, a 

„Temetők rendje” alcím és 14-18.§-ai, a 20.§. (1) bekezdéséből a „14.§.(1)” szövegrész, a 

(3) bekezdésből az „és 15.§. (2) és (3) bekezdésben” szövegrész, a (4) bekezdés, a (6) 

bekezdésből a „17.§. (1-2) bekezdéseiben foglalt” szövegrész, a 21.§. (2) bekezdésének 3. 

fordulata, valamint a köztemetők sírhelydíjairól szóló 11/1999.(XII.9.) számú rendelete 

hatályát veszti. 

(4) 8
E rendelet az Európai Parlament és a Tanács a belső piaci szolgáltatásokról szóló 

2006/123/EK (2006. december 12.) irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja. 

 

Somogyvár, 2000. szeptember 28. 

 

 

 Móring József Attila sk. Kócziánné Dr. Hortobágyi Katalin 

 polgármester jegyző megbízásából: 

 

 Rofrits Sándor sk. 

 főelőadó 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 

2000. szeptember 29. 

 

 

 Rofrits Sándor sk. 

 főelőadó 
                                                           
7
 Megállapította a 18/2005.(XI.25.) rendelet 2. §-a 2006. január 1-i hatálybalépéssel. 

8
 A 9. §-t (4) bekezdéssel kiegészítette a 9/2009.(IX:24.) rendelet 1. §-a 2009. október 1-i hatálybalépéssel 
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2. számú melléklet 

 

 

 

A temetési helyek feletti rendelkezési jogért, valamint újraváltásáért fizetendő díjak 

 

1
9
. Egyes sírhely   25 évre  2.500 Ft,

 

 

2
10

. Kettes sírhely   25 évre  4.000 Ft, 

 

3. Sírbolt                                  60 évre                     6.000.-Ft 

4. Urnasírhely                          10 évre                     2.000.-Ft 

5. Urnasírbolt                           20 évre                     3.000.-Ft 

6
11

. Urnafülke    10 évre  5.000.-Ft 

 

7
12

. Hamvak szétszórására 

    kijelölt hely                                                           2.000.-Ft 

8
13

. Korm. rendelet 12.§. (6) bek. 

    alapján kijelölt hely                                               2.000.-Ft 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Megállapította a 3/2002. (I. 30.) rendelet 2.§-a 2002. február 1-i hatálybalépéssel. 

10
 Megállapította a 3/2002. (I. 30.) rendelet 2.§-a 2002. február 1-i hatálybalépéssel. 

11
 Kiegészítette a 16/2007.(XII.20.) rendelet 2.§-a 2007. november 29-től történő alkalmazással. 

12
 Számozását megváltoztatta a 16/2007.(XII.20.) rendelet 2.§-a 2007. november 29-től történő alkalmazással. 

13
 Számozását megváltoztatta a 16/2007.(XII.20.) rendelet 2.§-a 2007. november 29-től történő alkalmazással. 
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3. számú melléklet
14

 

 

 

 

I. Kötelezően igénybeveendő üzemeltető által biztosított szolgáltatások díja: 

 

1. Sírhelynyitás (rátemetéses is): 10000.-Ft 

2. Visszahantolás: 6000.-Ft 

3. Hamvak szórása: 5000.-Ft 

 

 

 

II. Temetőfenntartási hozzájárulás díja: 150.-Ft/alkalom 

 

 

 

III. A temetők infrastruktúrális létesítményeinek igénybevételi díjai: 

 

1. Ravatalozó igénybevételi díj: 0.-Ft 

2. Üzemeltetői költség hozzájárulás: 5000.-Ft 

3. Hűtési díj: 600.-Ft/nap/fő 

 

 

 

A fenti összegek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 

                                                           
14

 Megállapította a 18/2005.(XI.25.) rendelet 3. §-a 2006. január 1-i hatálybalépéssel 



 7 

1. számú függelék
15

 

 

 

 

I N D O K O L Á S  
 

 

 
Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 

13/2000.(IX.28.) rendeletének – az Irányelv 15. cikk (2) bekezdés g) pontjával ellentétes – 4. 

§ (3) és 5. § (3)-(4) bekezdéseihez, a rendelet 1. számú függelékeként, a következő indokolást 

fűzi: 

 

A szolgáltatás nyújtására vonatkozó korlátozó rendelkezés fenntartását fogyasztóvédelmi 

szempontból a szolgáltatást igénybe vevők védelme támasztja alá. 

A temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt 

költségek teljesítése más kevésbé korlátozó intézkedéssel nem érhető el, továbbá központi, 

ágazati jogszabály – 1999. évi LXIII. törvény 40. § (2) bekezdésének – felhatalmazása alapján 

történik. 

A korlátozó intézkedés diszkriminatív, hátrányos megkülönböztetést az érintett 

szolgáltatókkal szemben nem alkalmaz. 

 

 

                                                           
15

 Az 1. számú függelék a 82/2009.(IX.23.) számú Képviselő-testületi. határozattal került elfogadásra 2009. 

október 1-i hatálybalépéssel 


