
Kéked Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 

a temetőről és a temetkezési tevékenységről 

 

Kéked Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési 

tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41. §. (3.) bekezdésében illetve a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja a Kéked községben 

lévő köztemető fenntartásának, használatának, valamint a temetkezési tevékenység 

szabályozására. 

A rendelet hatálya 

1.§. 

 

/1/ A rendelet hatálya a Kéked község közigazgatási területén fekvő, az önkormányzat 

tulajdonában lévő, működő temetőre, az ott folyó temetkezési és temető fenntartási, 

sírhelyhasználati tevékenységre, valamint a temetői szolgáltatásokat igénybevevő, illetőleg 

a tevékenységeket végző természetes és jogi személyekre terjed ki. 

 

/2/ A rendelet alkalmazásakor figyelembe kell venni a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLII. törvényt (a továbbiakban: Ttv.) és annak végrehajtásáról rendelkező 

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) szabályait is. 

 

Temető fenntartása, üzemeltetése 

 

2. § 

 

/1/ A temető fenntartásáról a helyi önkormányzat gondoskodik.  

    /2/ Az önkormányzat feladata a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, 

zöldfelületeinek kialakítása. 

/3/ A temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzat látja el. 

 

3. § 

 

/1/ A temető üzemeltetője: 

a., meghatározza a temetőben végzett tevékenységek ellátásának temetői rendjét; 

 b., biztosítja az eltemetés feltételeit; 

c., biztosítja a ravatalozó, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei 

(infrastruktúra) karbantartását és működteti azokat 

d., gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető 

nyitását, zárását; 

 e., megőrzi a nyilvántartó könyveket; 

 f., tájékoztatja a temetőlátogatókat; 

g., kijelöli a temetési helyeket; 

h., elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, 

síkosság mentesítését és a hó eltakarítását; 

i., összegyűjti és elszállítja a hulladékot; 



j., gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betarttatásáról; 

 

/2/ Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem 

alkalmazhat. 

 

Temetési helyek 

 

4.§ 

 

/1/  A temetőben – a jelen rendelet függelékeként nyilvántartott és a temető bejáratnál is 

kifüggesztett térkép szerint – kialakított sírhelytáblák és temetési helyek igénybevételével 

lehet temetkezni. 

 

/2/ A temetőben a következő temetési helyek biztosítottak: 

- koporsós sírhelyek (egyes sírhely, kettős sírhely, sírbolt), 

- urnás sírhelyek. 

 

5. § 

 

/1/ A temetési helyek méretük és az eltemethető személyek száma szerint a következők: 

 

a., egyes sírhely: - hosszúsága 220 cm, szélessége: 130 cm, mélysége: 200 cm. Egy 

koporsó helyezhető el benne. 

b., egyes mélyített sírhely: - hosszúsága és szélessége megegyezik az egyes sírhely 

méretével. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni a sírgödröt, hogy a felülre 

kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. Két koporsó 

helyezhető el benne. 

c., kettős sírhely: - hosszúsága: 220. cm, szélessége: 220 cm, mélysége: 200 cm. Két 

koporsó helyezhető el benne. 

d., egyes sírbolt: -  hosszúsága: 260 cm, szélessége: 130 cm, mélysége: 200 cm. 

e., kettős sírbolt: - hosszúsága: 260 cm, szélessége: 240 cm, mélysége: 200 cm. 

f., urnasírhely: - hosszúsága: 60 cm, szélessége: 80 cm, mélysége: 100 cm. 

 

6. §  

 

/1/  Temetési hely térítési díj ellenében váltható meg. A temetési hely az újbóli megváltás 

idején érvényes időtartamra és díjért a rendelkezésre jogosult, vagy annak örököse 

által újból megváltható. 

A kettős és mélyített sírként megváltott síroknál a rendelkezési jog idejét az utolsó 

temetéstől kell számítani. 

 

/2/ A térítési díjakat jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  

 Kékedi állandó lakosoknak nem kell megfizetnie a temetési helyek után fizetendő 

 díjat. 

 

(3)1     Szociális otthonban elhelyezett volt kékedi lakos után a fizetendő térítési díj az 1.               

            számú mellékletben meghatározott díj 50 %-a. 

 
1  A 6. § (3) bekezdését a 9/2020. (V.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a iktatta be. 



7.§ 

 

/1/ A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek az üzemeltetőtől kell kérni. A temetési 

szándékot a megváltott temetési helyek igénybevételekor és mindenkor be kell jelenteni az 

üzemeltetőnek. 

Ugyancsak be kell jelenteni bármely okból bekövetkező sírnyitási, temetési hely 

felbontási szándékot. Ilyen esetben a bejelentéskor be kell mutatni a temetési hely 

megváltását igazoló számlát vagy befizetési csekket egyéb iratot, mellyel bizonyítani 

vagy legalább valószínűsíteni lehet a rendelkezési jogosultságot. 

 

/2/ Az újonnan megkezdett sorokban csak a soron következő sírhelyet lehet igényelni. 

 

/3/ A koporsós rátemetéshez sírnyitási engedély szükséges. Az engedélyt az üzemeltető 

felé be kell mutatni.  

 

A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 

 

8. § 

 

/1/   A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama a rendeletben foglaltak szerinti  

általánosan 99 év, továbbá: 

 a., sírbolt esetén: 99 év, 

 b., urnafülke, urnasírhely esetén: 99 év. 

 

Az újból megváltott temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama az újbóli 

megváltás idején érvényes időtartammal azonos. 

 

Temetőhasználat szabályai 

 

9. § 

 

/1/ A temetési hely felett rendelkező köteles a temetőhasználatra vonatkozó 

jogszabályokat és jelen rendeletben foglaltakat betartani, a megváltott helyet gondozni, 

környezetét gyommentesítéssel vagy fűnyírással rendben tartani. 

 

/2/ A temetési hely környezetének számít a szomszédos sírhelyig/sírboltig tartó terület, út 

(kivéve: fő közlekedési út) fele. 

 

10. § 

 

A temetőben tilos: 

- sírhely körül fát, bokrot ültetni, beton lépcsőt vagy egyéb tárgyat elhelyezni, 

- szemetelni, 

- lebontott sírjelet, síremléket tárolni,  

- szinteket folyókákkal, árkokkal, töltésekkel megváltoztatni, 

- hirdetőbálán kívül hirdetményt elhelyezni. 

 



 

11. § 

 

A temetőben keletkezett hulladékot a kihelyezett hulladékgyűjtőkben kell elhelyezni. A 

hulladékgyűjtők rendszeres ürítéséről és elszállításáról az üzemeltető gondoskodik.  

 

 

12. § 

 

A temetőben 

a., sírgondozást a temetkezési hellyel rendelkezni jogosult, és az elhunyt hozzátartozói; 

b., a kegyeleti szolgáltatási szerződés szerinti munkálatokat a temető üzemeltetője; 

c., a temetkezési szolgáltatásokat (A Ttv. 15.§. /1/ bekezdése szerinti) az arra jogosult 

vállalkozó, illetve gazdálkodó szervezet; 

d., egyéb munkálatokat (a síremlék bontási, állítási, sírbolt építési, bontási, valamint a 

fenntartó megbízásából beruházási, javítási, felújítási feladatokat) szabadon 

választott magán vagy jogi személy végezhet. 

 

13. § 

 

/1/ A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő 

sírgondozást és a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését a munkavégzés 

megkezdése előtt be kell jelenteni.  

 

/2/ A sírásás időpontját a temetési szándék bejelentésekor kell megjelölni. 

 

14. § 

 

/1/ A ravatalozó használata díjmentes. 

 

15. § 

 

A temető használatával kapcsolatos bejelentéseket a fenntartóhoz kell benyújtani, aki 

szabálytalanság észlelése esetén arra a szabálytalanság elkövetőjének figyelmét felhívja és 

a szükséges intézkedést megteszi. (Eljárást indít az építési hatóságnál, illetve szabálysértési 

feljelentést tesz.) 

Záró rendelkezések 

 

16. § 

 

(1) A rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

               Maczega Márton s.k.                                                            Baranyai Tiborné s.k. 

                   polgármester                                                                              jegyző 

 

 



 

  1. melléklet 

 

                

A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelethez 

 

 

A temetési helyek után fizetendő díjak a következők: 

 

 

1/ egyes sírhely ára 99 évre              120.000.- Ft 

2/  egyes sírhelyre történő rátemetés 99 évre               60.000.-Ft 

3./ kettős sírhely ára 99 évre (egymás mellett)             240.000.- Ft 

4/ kettős sírhelyre történő rátemetés 99 évre             120.000.-Ft 

5/  urna elhelyezés meglévő sírhelybe 99 évre    30.000.-Ft 

6/  urnás új sírhely 99 évre                 60.000.-Ft 

 

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 

 

 

 


