PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2004. (III. 26.) rendelete
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről*
Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 40. § (2)
bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében és a 42. §-ban kapott felhatalmazás alapján,
figyelemmel a törvény végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
szabályaira az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya Püspökladány város közigazgatási területén fekvő
köztemetőre, annak fenntartására, üzemeltetésére terjed ki.
A temető pontos címe 0283/71 hrsz-ú köztemető.
(2) Püspökladány Város Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és az
előírásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról.
(3) Az önkormányzat a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó
kötelezettségéről a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.-vel
kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik.
Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) temető fenntartási hozzájárulási díj: a temetkezési szolgáltatók kivételével a
temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási
hozzájárulási díj.
b) létesítmény igénybevételi díj: a köztemetőben temetkezési szolgáltató a köztemetői
létesítmény üzemeltetőjének fizet meg arra figyelemmel, hogy a létesítmény

*

A 14/2005. (VII. 1.), a 19/2005. (IX. 30), a 27/2006. (XII. 22.), a 31/2007. (XI. 30.), a 28/2008. (XII. 19.), a
26/2009. (X. 30.), a 32/2009. (XII. 18.), a 19/2010. (XI. 25.), a 4/2011. (III. 23.), a 16/2011. (IX. 30.), a
15/2012. (V. 31.), a 16/2012. (V. 31.), a 17/2012. (VI. 29.), a 24/2012. (XI. 30.), a 26/2012. (XI. 30.), a
19/2013. (XII. 20.), az 1/2014. (I. 31.) és a 6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes
szerkezetbe foglalt rendelet.
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használatát (ideértve a berendezési tárgyakat, a technikai felszereléseket és
személyzetet) a köztemetői létesítmény tulajdonosa/üzemeltetője részére biztosítja.
c) sírásás: az üzemeltető által biztosított a temetési helyre való első temetést
megelőzően a sírhely kiásásáról való gondoskodás.
A temető
3. §
(1) A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhunytak
felravatalozására, gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor
meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek és lehetővé kell tennie a
temetkezési tevékenység temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását.
(2) A vízvételt vízvezeték útján kell biztosítani.
(3) A temetőt körülkerítő kerítés állapotát az üzemeltető félévente ellenőrzi,
amennyiben a kerítés állagának romlását észleli, gondoskodik annak kijavításáról.
A temető üzemeltetése
4. §
A temető üzemeltetését a vonatkozó jogszabályokban, a temető-szabályzatban,
illetve a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint kell ellátni.
Ravatalozó használata
4/A. §
Ravatalozni csak a ravatalozóban, vagy annak előterében lehet.
Díjak
5. §
(1) Sírhelyet előre megváltani nem lehet.
(2) Temetési hely díjak
a) gyermek sírhely 25 évre
- megváltás
- újraváltás
b) egyes sírhely 25 évre
- megváltás
- újraváltás
c) kettős sírhely 25 évre

3 576,- Ft
ingyenes
18 816,- Ft
6 832,- Ft
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- megváltás
- újraváltás

24 256,- Ft
12 276,- Ft

d) urnasírhely 25 évre
- megváltás
- újraváltás

12 360,- Ft
8 788,- Ft

e) urnafülke 25 évre
- megváltás
- újraváltás

27 296,- Ft
27 296,- Ft

f) két koporsó elhelyezését
biztosító sírbolt 60 évre
- megváltás
- újraváltás

65 510,- Ft
65 510,- Ft

(3) Temetkezési szolgáltató által megfizetendő díjak
a) Koporsós temetés esetén:
aa) létesítmény használatával összefüggő
igénybevételi díj hűtéssel 1-4. napig
(energia, hűtés, takarítás, fertőtlenítés, stb.)
ab) hűtésdíj az 5. naptól/nap
ac) teljes körű ravatalozás 4 fő
személyzet biztosítása mellett
az üzemeltető kegyeleti eszközeinek
biztosításával (székek, ravatali díszek,
pulpitus, kandeláber, szőnyeg)
ad) koporsó sírba helyezése 4 fő
személyzet biztosítása mellett

30 000,- Ft
1 500,- Ft

20 000,- Ft
5 000,- Ft

b) Hamvasztásos temetésnél:
ba) hozott urna esetén létesítmény használatával
összefüggő igénybevételi díj hűtés nélkül
20 000,- Ft
bb) teljes körű ravatalozás 2 fő személyzet
biztosítása mellett az üzemeltető kegyeleti
eszközeinek biztosításával (székek, ravatali
díszek, pulpitus, kandeláber, szőnyeg)
bc) urna sírba helyezése 2 fő személyzet
biztosítása mellett

14 000,- Ft
1 000,- Ft
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A létesítmény igénybevételi díj tartalmazza a tároló helyiségek használatát, halottkezeléssel, urnatárolással összefüggő költségeket (energia, takarítás, fertőtlenítés)
ravatalozással kapcsolatos energia, takarítás költségeit.
(4) Üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjai:
a) elhunyt sírhoz szállítása
gyászgépkocsival/gépjármű

5 000,- Ft

b) sírásás
- normál (160 cm mélységig) sírhely
- mélyített (210 cm mélységig) sírhely
- gyerek (14. életévig) sírhely
- urna (80 cm mélységig) sírhely

9 134,- Ft
13 178,- Ft
3 934,- Ft
3 934,- Ft

c) sírhelynyitás
- normál (160 cm mélységig) sírhely
- mélyített (210 cm mélységig) sírhely
- gyerek (14. életévig) sírhely
- urna (80 cm mélységig) sírhely

9 134,- Ft
13 178,- Ft
3 934,- Ft
3 934,- Ft

d) visszahantolás
- normál (160 cm mélységig) sírhely
- mélyített (210 cm mélységig) sírhely
- gyerek (14. életévig) sírhely
- urna (80 cm mélységig) sírhely

3 916,- Ft
5 650,- Ft
1 690,- Ft
1 690,- Ft

e) exhumálás (mely tartalmazza a sírnyitást,
maradványok felszedését, sír fertőtlenítését,
sír visszahantolását)

40 000,- Ft

f) újratemetés díjtételei megegyeznek a sírásás és a visszahantolás díjtételeivel.
(5) Temetőfenntartási hozzájárulási díj/nap:

946,- Ft

(5a) Temetőbe való behajtás díja:

díjtalan

(6) A díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t.
Rendtartási szabályok
6. §
(1) A köztemető üzemeltetőjének engedélye nélkül a temető területére járművel
behajtani tilos.
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(2) A köztemetőben gyertyát gyújtani legkésőbb a zárási időt megelőző egy órával
– a tűzrendészeti előírások betartásával – szabad.
(3) Tilos a temetőben minden olyan tevékenység végzése, amely veszélyezteti a
sírhelyek és tartozékaik, a temetőhöz tartozó épületek, építmények, valamint
egyéb felszerelési tárgyak állagát.
(4) Kutyát, vagy más állatot a temető területére bevinni tilos. Kivétel a vakvezető
kutya, valamint az üzemeltető őrzés védelmét biztosító kutyája.
(5) A köztemetőben a halottak kegyeletét sértő magatartást (hangoskodás, rádiózás
és egyéb megbotránkoztató tevékenység) tanúsítani tilos.
(6) A köztemető üzemeltetője a temető területét köteles rendben tartani, az
összegyűlt hulladékot rendszeresen elszállítani. A temetőt látogatók kötelesek
az ott tartózkodásuk során keletkezett hulladékot (papír, elhervadt virág,
koszorú, valamint a sírgondozás kapcsán keletkezett hulladék) a kijelölt
szemétgyűjtőhelyen elhelyezni.
(7) Síremlék és egyéb építési munkákat a temető nyitvatartási ideje alatt, valamint
minden hónap első vasárnapján 8.00-18.00 óra között lehet végezni. Síremlékek
létesítéséhez szükséges építési anyagok, segédszerkezetek, építőipari gépek az
üzemeltető által megjelölt helyen tárolhatók. Ezek sírhelyek közötti tárolása
csak a temető üzemeltetője által engedélyezett időtartamig lehetséges.
(8) A sírok melletti területeken pihenőpad elhelyezését, díszfa, cserje ültetését az
üzemeltető csak abban az esetben engedélyezheti, ha a mások jogos érdekeit
nem sérti.
(9) Tiszteletadó sírásás esetén az üzemeltető felelősségvállalás nélkül felügyeletet
biztosít.
6/A. §
Püspökladány Város Önkormányzatának mindenkori képviselő-testülete
Püspökladány város polgármesteri tisztségét betöltő személyeknek a díszsírhely
táblában sírbolt temetési helyet adományoz.
6/B. §
Hatályon kívül helyezve.
Vegyes és záró rendelkezések
7. §
(1) Hatályon kívül helyezve.
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(2) E rendelet melléklete tartalmazza a köztemető üzemeltetési szabályzatát.
(3) E rendelet 2004. május 1-én lép hatályba.
Jogharmonizációs záradék:
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv 15. cikke (3)
bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz.

Dr. M o l n á r László sk.
polgármester

K e s e r ű László sk.
jegyző
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I.
Tevékenységi körök
A temetőt üzemeltető tevékenységi körébe tartozik a temető fenntartása, üzemeltetése.
Az üzemeltető által biztosított szolgáltatásként a köztemetőn belül az elhunyt
hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a célra rendszeresített járművön történő
szállításával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel,
visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az
üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező.
II.
Köztemető üzemeltetési rendje
1.

Temető nyitvatartási ideje
- április 01-től
- október 31-ig:
- november 01-től - március 31-ig:

7.00 – 19.00 óráig
7.30 – 16.00 óráig

Ünnepeken az üzemeltető az igényeknek megfelelő nyitvatartást biztosít.
2.

Temetői iroda nyitva tartása
Hétfőtől - csütörtökig:
Pénteken:

7.30 – 16.00 óráig
7.30 – 13.00 óráig

A halottszállítás és halott átvétel folyamatos biztosítása érdekében a
nyitvatartási időn kívül folyamatos ügyeletet kell tartani. Az ügyeletes nevét
és pontos címét a temető bejáratánál elhelyezett táblán fel kell tüntetni.
3.

Temetési időpontok előzetes egyeztetés alapján
Hétfőtől - péntekig:

11.00 órától
13.00 órától
15.00 órától

A temetés időpontjának meghatározása az igényeknek megfelelően bejelentési
sorrendben történik.
4.

Sírtáblák, sírhelyek, urnafülkék
A köztemetőben a parcellázási tervnek megfelelően római számmal megjelölt
sírtáblák és arab számmal megjelölt sírhelyek vannak kijelölve.
A sírtáblák kialakítását, a sírhelyek beosztását, számozását és kitűzését a
köztemető üzemeltetője végzi.
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4.1.

A köztemetőben kialakított sírtáblák
a)
b)
c)
d)
e)
f)

4.2.

díszsírhely (adományozott sírhely) tábla
sorbatemetésre szolgáló sírtáblák (III-tól VIII-ig)
régi sírtáblák rátemetéssel és foghíjas betemetéssel
(IX-től – XVII-ig, XIX-től XXI-ig)
lezárt sírtáblák (I, II, XXII, XXIII, XXIV)
gyermeksírtábla (XVIII. 1-6 sor)
testrész és szervmaradvány sírtábla (XVIII. 7-8 sor)

A köztemetőben kialakítható sírhelyek
a)
b)
c)
d)
e)

díszsírhelyek (adományozott sírhelyek)
egyes sírhelyek
kettes sírhelyek
gyermeksírhelyek
testrész és szervmaradvány sírhelyek

A felsorolt sírhelyek a parcellázási tervben körülhatárolt sírtáblákban
alakíthatók ki az alábbi távolsági és mélységi előírások szerint:
a)

díszsírhely (adományozott sírhely)
- hossza
- szélessége
- mélysége
- sírok egymástól való
távolsága
- sírsorok (fejrészek)
egymástól való távolsg.

b)

1,00 m
1,00 m

egyes sírhely
- hossza
- szélessége
- mélysége
- sírok egymástól való
távolsága
- sírsorok (fejrészek)
egymástól való távolsg.

c)

2,50 m
1,60 m
2,00 m

2,10 m
0,90 m
2,00 m (rátemetéssel 2,40)
1,00 m
1,00 m

kétszemélyes családi sírhely
- hossza
- szélessége
- mélysége

2,10 m
2,00 m
2,00 m (rátemetéssel 2,40)
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- sírok egymástól való
távolsága
1,00 m
- sírsorok (fejrészek)
egymástól való távolsg. 1,00 m
d)

gyermeksírhely
- hossza
- szélessége
- mélysége
- sírok egymástól való
távolsága
- sírsorok (fejrészek)
egymástól való távolsg.

e)

1,50 m
0,80 m
2,00 m
1,00 m
1,00 m

testrész és szervmaradvány sírhely
- hossza
- szélessége
- mélysége
- sírok egymástól való
távolsága
- sírsorok (fejrészek)
egymástól való távolsg.

1,50 m
0,80 m
2,00 m
0,80 m
0,80 m

4.2.1. A köztemetőben temethető urnák száma
- urnafülkébe
maximum 2 db
- urnasírba, sírhelybe maximum 4 db
4.3

5.

A köztemetőben lévő utak: a táblák közötti utak szélessége 4 m, a
sírok közötti sétányok szélessége 1,5 m.
Sorba temetésnél a táblán belüli sorokat egy vonalba, egymással
párhuzamosan kell kialakítani. Foghíjas temetésnél a két szomszédos
sírhely elhelyezése az irányadó.

Síremlékek
Síremlékek felállításához, felújításához, az átépítéshez, lebontásához a
köztemető üzemeltetőjének hozzájárulása szükséges. A síremlék és tartozékai,
valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az
elhelyezés előtt 15 nappal be kell mutatni. A munka csak azután kezdhető
meg, miután a tervrajzot az üzemeltető jóváhagyó záradékkal ellátta.
A síremlékek föld feletti kiképzésének méretei:
a)

díszsírhely (adományozott sírhely)
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- hossza
- szélessége
- magassága
b)

egyéb sírhely
- hossza
- szélessége
- magassága

c)

2,30 m
1,10 m
0,30 m

kettős családi sírhely
- hossza
- szélessége
- magassága

d)

2,70 m
1,80 m
0,30 m

2,30 m
2,20 m
0,30 m

gyermeksírhely
- hossza
- szélessége
- magassága

1,70 m
1,00 m
0,30 m

Az a)-d) bekezdésekben felsorolt síremlékek hosszának méretétől – indokolt
esetben – el lehet térni. Erre irányuló kérelmet a köztemető üzemeltetője
bírálja el. A táblán belüli sorokat egy vonalba, egymással párhuzamosan kell
kialakítani. Foghíjas temetésnél a két szomszédos síremlékhez kell igazodni.
6. A sírhelyek gondozása
A sírhelyek, az urnafülkék, a sírboltok gondozásáról (állagmegóvás, díszítés,
növényzet ültetés) az elhalt hozzátartozója köteles gondoskodni. Sírhely és urnafülke
esetén a 25 éves, sírbolt esetén a 60 éves használati idő lejáratát követően a sírhely,
urnafülke, sírbolt további gondozásra újraváltható.
Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 3, a sírhelyet 2, az urnahelyet 1 éven
belül nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítés igénye nélkül
újból felhasználni (kivéve az önkormányzat által adományozott sírhelyet, sírboltot,
urnafülkét, amelynek további gondozására az önkormányzat köteles).
A temető üzemeltetője köteles erről tájékoztatni az érintetteket a tájékoztatónak a
köztemetőben történő folyamatos kifüggesztésével.
7. Sírnyitás szabályai
a) A sír vagy sírbolt felnyitását (a továbbiakban: sírnyitás) a temető fekvése szerint
illetékes hatóság engedélyezheti. Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre
használt temetési helynek urna elhelyezése céljából történő megbontása.
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b) A sírnyitáshoz a temetési hely felett rendelkezni jogosult hozzájárulása szükséges.
Nem kell hozzájárulás a nyomozó hatóság részéről kezdeményezett sírnyitáshoz,
de az eljárásról a temetési hely felett rendelkezni jogosultat értesíteni kell.
c) A koporsós temetésre szolgáló sírhelyre sírnyitás engedéllyel – a sír megfelelő
mélyítésével – további, legfeljebb kettő elhalt vagy 25 évnél régebben elhunyt
holttestmaradvány rátemethető. Fertőző betegségben elhunyt sírhelyére csak az
illetékes hatóság előzetes engedélye alapján lehet rátemetni. Ez esetben a
rátemethető elhaltak számát a temető fekvése szerint illetékes intézet korlátozhatja.
Rátemetés esetén – az exhumált maradvány kivételével – biztosítani kell a
temetési hely 25 éves használatát.
d) Az elhalálozástól számított öt éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedélyt az
illetékes hatóság hozzájárulásával hamvasztás, más temetőbe való áthelyezés és
rátemetés céljából adható, illetve ha azt a nyomozó hatóság kéri.
8. A temető önkormányzati vagyontárgyainak listája
a) A Püspökladány, 0283/71 hrsz. alatt nyilvántartott püspökladányi Köztemető 127
038 m2 területtel.
b) A köztemető ravatalozó épülete, beépített berendezéseivel (1 db 4 férőhelyes
beépített hűtő agregátorral, 1 db 2 személyes mozgatható hűtő, fali lámpák, beépített
ravatalozó asztal, mosdókagyló a boncterembe, beépített boncasztal), az épületen
belül ravatalozó teremmel, búcsúztatók részére rendelkezésre bocsátott irodával,
stúdiószobával, tároló helységgel, boncteremmel, hűtőhelyiséggel, közlekedő
előtérrel, összesen 163 m2 alapterülettel, valamint fedett ravatalozó előtérrel.
c) 1 db felvételi iroda, bemutatóteremmel, WC-vel, a WC helyiségben 1 db
mosdókagylóval és 1 db átfolyó rendszerű vízmelegítővel, tároló hellyel összesen
55 m2 alapterülettel.
d) 1 db tároló épülettel, 1 db egy légterű kétállásos garázzsal, 1 db fűtés nélküli tároló
hellyel, összesen 157 m2 alapterülettel.
e) 1 db kiszolgáló épülettel, 1 db öltözővel, 1 db zuhanyozóhelyiséggel, benne 120
literes villanybojlerrel, 2 db tároló helységgel, és hozzáépített 2 db árnyékszékes
WC fülkével, 1 db felül nyitott WC résszel, és kb. 5 m3-es űrgödörrel.
f) A köztemető 1 665 fm hosszúságú beton oszlopos, oszlopok közötti drótfonatos
kerítése.
g) A köztemető 1 480 fm pormentesített beton, illetve aszfaltozott útszakasza, 320 fm
stabilizált út, 400 fm földút.
h) A köztemető elektromos hálózata (erőátviteli hálózat, térvilágítási hálózat 6 db
térvilágítási oszlop),
i) A köztemető vízellátó rendszere vízvezetékkel, 12 db vízvételi hellyel.
9. Temetőüzemeltetési (temetőgondnoki) feladatok
a) A köztemetőben lévő temetési helyek nyilvántartásainak előírás szerinti vezetése a
hagyományos temetésű és hamvasztott halottak esetében.
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b) A nyilvántartások naprakész állapotban tartása és pontos adatbázis kiépítése.
c) Az átvett temetői táblakiosztási tervek folyamatos karbantartása, az új táblák
nyitásakor sírhelykiosztási tervek elkészítése.
d) A köztemetőben lévő temetési helyek megváltásának dokumentálása.
e) Temetési helyek lejárati idejének folyamatos figyelemmel kísérése és az
exhumálható sírhelyek folyamatos kimutatása, lejárt és meg nem váltott sírok
rendszeres exhumálása oly módon, hogy a temetőbővítés racionalizálása
érdekében a hatósági előírások betartása mellett minden évben a felszámolható
sírok felülvizsgálatát elvégzi, az ezzel kapcsolatos (jogszabály szerint fennálló)
lehetőségeket maximálisan kihasználja és a fentiek szerint feltárt sírokat az erre
mutatkozó igénynek megfelelően, exhumálja és értékesíti.
f) Köztemető tisztántartása, temetői hulladék gyűjtése, és szemétgyűjtőhelyre történő
szállítása, a temető hulladékgazdálkodási tevékenységének az Üzemeltető ez
irányú tevékenységébe történő beintegrálása, ezen keresztül elérve, hogy a temetői
hulladék és törmeléktároló helyek megszűnjenek.
g) A köztemető úthálózatának tisztántartása, járdáinak seprése, télen az úthálózatról
és a járdákról a hó eltakarítás, síktalanítás.
h) A köztemető területének szükség szerinti, de évente legalább háromszori kaszálása
(parlagfű irtás), a sövények, cserjék, örökzöldek folyamatos gondozása.
i) A temető jelenlegi növényállományának fenntartása.
j) A köztemető területén ivóvíz minőségű víz és vízvételi hely biztosítása.
k) A köztemető ravatalozó épülete környezetének parkosítása, virágtelepítéssel való
ellátása.
l) A halottak-napi temetői forgalom szervezése, lebonyolítása és közreműködés a
halottak-napi forgalom külső szervezőnek munkájában.
m) A veszélyes állapotú sírkövek által előidézett veszélyhelyzet megszüntetése
érdekében szükséges intézkedések megtétele.
n) A köztemetőkben felállítható síremlékekkel, sírkőtermékekkel kapcsolatos
hozzájárulás megadása, a folyamatos szegély-alap alapozási szintjének
jóváhagyása, a sírkövek rögzítési módjának ellenőrzése, a sírkőtermékek
kiszállításának engedélyezése és ellenőrzése.
o) Hatályon kívül helyezve.
p) Hatályon kívül helyezve.
r) A temetési időpont meghatározása és ezzel összefüggő szolgáltatási tevékenység
koordinálása.
s) A köztemetőket érintő mindenféle, temetkezési szolgáltatással közvetlenül, vagy
közvetve kapcsolódó szolgáltatási tevékenység végzésnek szabályozása és a
szolgáltatókkal együttműködési megállapodás megkötése.
t) Az ügyfélfogadás rendjének kidolgozása igényekhez igazodóan.
u) A köztemetőkben a letemethető területek temetésre való előkészítése.

