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VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete 

 

a temetőről és a temetkezési tevékenységről 
 
1
Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában, a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) 

bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Vaskút Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 15/2015. (XI. 

2.) önkormányzati rendelet 16.§ (1) b) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró 

Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális és 

Egészségügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

(1) A rendelet hatálya Vaskút község közigazgatási területén lévő és működő községi temetőre 

(a továbbiakban: köztemető), ennek fenntartására és a temetkezésekkel kapcsolatos összes 

tevékenységre, a köztemetőt üzemeltetőt, valamint a köztemetőt igénybevevőkre terjed ki. 

(2) A köztemető címe: Vaskút, Temető u. 24. (177/3 hrsz.)  

2. A köztemető üzemeltetése 

 

2.§ 

(1) A köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről, az ott folyó temetkezési és e rendelet 

szerinti egyéb tevékenység végzéséről Vaskút Községi Önkormányzat (a továbbiakban: fenntartó) 

- kegyeleti közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: szerződés) keretein belül - a Vaskúti 

Közterület Fenntartó Nonprofit Kft., Vaskút, Kossuth L. u.90. (a továbbiakban: üzemeltető) útján 

gondoskodik. 

(2) A szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését a jegyző - ellenőrzési jogkörében 

eljárva - ellenőrzi, szerződésszegés esetén kezdeményezheti a szerződés felmondását. 

 

3.§ 

 

(1) Az egyes temetési helyek (sírok, urnafalak, fülkék, sírbolthelyek, díszsírhelyek stb.) 

folyamatos karbantartásáról - a rendelkezési jog átadásáig – az üzemeltető gondoskodik. 

(2) A rendelet 4. mellékletében felsorolt díszsírhelyek gondozásával fenntartó az üzemeltetőt 

bízza meg. 

 

4.§ 

 

                                                 
1
 Módosította a 9/2022.(VII.1.) rendelet 1. §-a. Hatályos: 2022. augusztus 1-jétől. 
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(1) Az üzemeltetőnek olyan magatartást kell tanúsítania, és olyan üzletpolitikát kell folytatnia, 

hogy a megrendelő igényét - adottságaiktól, lehetőségeiktől függően - teljes körűen kielégíthesse. 

Ennek érdekében: 

a.) folyamatosan álljanak rendelkezésre (ügyelet, ügyfélszolgálat), 

b.) rendkívüli szolgáltatást is vállaljanak (pl. baleset stb.), 

c.) álljanak készen helyettesítésre (vállalkozáson belül ill. más vállalkozóval), 

d.) rendelkezzenek megfelelő tartalékkal a szolgáltatás eszközeit tekintve. 

(2) Az üzemeltető köteles a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben 

(a továbbiakban: Ttv.), valamint ennek végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendeletben 

(a továbbiakban: Kormr.) előírt nyilvántartásokat vezetni, az (1a) bekezdésben meghatározott 

adatokkal. 

 

2. A köztemető és a ravatalozó használatának rendje 

 

5.§ 

(1) A temetőben végzendő minden munkához - kivéve a nem vállalkozási alapon történő sír- 

és sírhelygondozást - a temető üzemeltetőjének hozzájárulását kell kérni, a munka megkezdése 

előtt. 

(2) A temető területén vállalkozási alapon történő munkavégzés kizárólag munkanapokon 

végezhető, melyet az üzemeltető jogosult a helyszínen ellenőrizni. 

(3) Az üzemeltető a hozzájárulást megtagadhatja, amennyiben az elvégezni kívánt munka 

célja, eredménye, folyamata vagy körülményei ezen rendelet 8.§ (1) bekezdésben foglalt 

tilalmakba ütköznek. 

 

6.§ 

 

(1) A temető üzemeltetője az üzemeltetési tevékenységéből származó bevételeit a temető 

fenntartására, illetőleg a temető fejlesztésére köteles fordítani.  

(2) A temető gondozását, fejlesztését a Temetőrendezési Terv szerint kell elvégezni. 

 

7.§ 

 

A temető üzemeltetője, vagy a temetési szolgáltatást végző intézkedése ellen az érdekelt a 

tudomásra jutástól számított 8 napon belül bejelentéssel élhet Vaskút Község Jegyzőjéhez.  

 

8.§ 

 

(1) Tilos a temetőben minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a temetőt látogató 

közönség kegyeleti érzését, illetve a fenntartó vagy az üzemeltető jogait, jogos érdekeit sérti. 

(2) A temető területén csak a sírok, sírhelyek, sírboltok és urnafülkék díszítésére szolgáló 

tárgyakat szabad elhelyezni. Egyéb tárgyak, (pl.: javítás, átalakítás, temetkezés céljából szétszedett 

síremlékek) 60 napnál hosszabb időre szóló elhelyezéséhez a temető üzemeltetőjének 

hozzájárulása szükséges. Amennyiben a körülmények indokolják, a tárgyakat az üzemeltető által 

erre meghatározott helyen kell elhelyezni. Indokolt esetben a tárgyak megfelelő helyre való 

áthelyezését az üzemeltető is elvégezheti az érintett rendelkezni jogosult értesítése mellett a 4. sz. 

mellékletben meghatározott díjazás felszámolásával. Indokolt esetnek minősül, különösen ha a 

sírhelyek között, illetve az utak mentén elhelyezett tárgyak akadályozzák a közlekedést, 

sírgondozást, temetést, illetve az egyéb temetőfenntartási tevékenységeket, vagy azok 

elhelyezésének módja baleseti veszélyforrást jelent. 

(3) A temetőben létesített sírok, sírboltok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési, illetve 

kártérítési felelősség az üzemeltetőt nem terheli. 
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(4) A temetőben a sírokat, sírhelyeket, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, bokrokat, 

egyéb növényeket, táblákat, épületeket és bármely más tárgyat beszennyezni, vagy megrongálni a 

sírok, sírhelyek vagy sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat jogosulatlanul elvinni vagy 

eltávolítani tilos. 

(5) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen szabad elhelyezni, a 

sírhelyek között tárolni tilos. 

(6) Személygépkocsival a temető területére csak a parkolás céljából megnyitott kapun, és 

kizárólag a parkoló területére lehet behajtani. 

(7) A köztemető parcellái közé gépjárművel behajtani t i l o s,  kivéve:  

a.) a súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító gépjárművet, 

b.) a temetkezési tevékenységben részt vevő gépjárművet, 

c.) a köztemető üzemeltetéséhez szükséges gépjárművet, valamint 

d.) a köztemetőben egyéb vállalkozói tevékenység folytatásához használt 

gépjárművet, az üzemeltető előzetes engedélyével. 

(8) Az (7) bekezdés d.) pontjában meghatározott igényt, a tervezett munka előtt 3 

munkanappal kell írásban bejelenteni a köztemető üzemeltetőjének 

(9) A temetőbe állatot bevinni tilos. Kivéve, állati vontatású jármű esetében a járművet vontató 

állat, valamint a vak vagy gyengén látó személyt kísérő vakvezető kutya. A keletkező állati ürülék 

megfelelő eltávolításáról az állat tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni. 

(10) A temetőben 10 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat. 

(11) A temető területén az üzemeltető engedélye nélkül talajt, gyepet felásni valamint a temető 

területéről kivinni tilos. 

(12) A sírhelyek használatáért fizetett díjak, és a temető üzemeltetéséhez kapcsolódóan szedett 

egyéb díjak jegyzékét, valamint a temető rendjéről szóló szabályzatot a temető üzemeltetője 

hivatali helyiségében és a temető bejáratánál a temető sematikus térképével együtt köteles 

kifüggeszteni. 

(13) Az elhalt eltemetése akkor lehetséges, ha az üzemeltető ehhez hozzájárulását adja. A 

hozzájárulás nem adható ki ha a sírhelyet az eltemettető vagy hozzátartozó nem váltotta meg, 

illetve ravatalozás esetén a ravatalozó használati díját nem fizette meg, vagy az adott sírhelyre 

valamely hatóság temetési korlátozást rendelt el. 

 

9.§ 

 

(1) A ravatalozót az üzemeltetőnek a temetés időpontja előtt legalább 1,5 órával korábban 

átadnia a temetési szolgáltató részére. 

(2) A temetési szolgáltató a ravatalozóhoz tartozó alapkellékeken túl saját ravatalozó kellékeit 

használhatja. 

(3) A ravatalozó használata során az állagmegóvásról a temetési szolgáltató köteles 

gondoskodni. 

(4) A ravatalozóban található halotthűtő berendezést a rendeletben meghatározott díj 

megfizetése mellett minden temetkezési szolgáltató igénybe veheti. 

 

10.§ 

 

(1) A temetőben a sírokra, sírhelyekre csak lágyszárúakat (egynyári, vagy évelő növényeket) 

illetve olyan cserjéket, kistermetű örökzöldeket szabad ültetni, amelyek magassága és átmérője 

nem haladja meg az 1 métert. Mérgező vagy egészségre ártalmas növényfajta telepítése tilos. 

(2) A sírok, sírhelyek között, utak mentén és más szabad területeken csak a temető 

üzemeltetője, illetve az üzemeltető megbízottja telepíthet növényzetet. A meglevő növényzet 

szükség szerinti eltávolítását és átalakítását azonban csak az üzemeltető végezheti. 

(3) A sírhellyel rendelkezni jogosult által szabálytalanul telepített növényzet eltávolítására 

vagy átalakítására az üzemeltető a rendelkezni jogosultat írásban felszólíthatja, amennyiben a 
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felszólítást követő 30 napon belül a rendelkezni jogosult ennek nem tesz eleget, indokolt esetben 

az üzemeltető ezt további értesítés nélkül, a rendelkezni jogosult helyett, annak költségére 

megteheti. A növényzet szabálytalanul telepítettnek minősül különösen, ha az a közlekedést, 

sírgondozást, temetést, és az egyéb temetőfenntartási tevékenységeket akadályozza, illetve ha a 

növény mérgező vagy egészségre ártalmas. 

(4) A sírhelyeket, elválasztó 80 cm széles sávot a sírhelyeket megváltók köteles gondozni, 

tisztán tartani. A sírhelyek közé növényzet nem telepíthető. Ha az elhanyagolt sírhelyet, a 

rendelkezni jogosult, gondozó, az üzemeltető írásbeli felszólítására sem teszi rendbe, akkor az 

üzemeltető a rendelkezni jogosult költségére elvégezheti, a 4. sz. mellékletben megszabott 

díjakon. 

(5) Az üzemeltető által elvégzett egyes munkák díjait a 3. melléklet tartalmazza. 

(6) A köztemetőben álló gesztenye, vadnarancs és diófák termésének gyűjtésére az 

üzemeltetőn kívül a vaskúti székhelyű, telephelyű köznevelési intézmény jogosult. 

 

A KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSÉVEL ÉS A TEMETÉSSEL KAPCSOLATOS 

RÉSZLETES SZABÁLYOK 

 

1. A temetkezési szolgáltatások 

 

11.§ 

 

(1) A temetési szolgáltatások körét a Ttv. 25. § (1) bekezdése határozza meg. 

(2) A temetkezési szolgáltatások közül az elhunytnak a temetőn belüli hűtésével, 

ravatalozásával, a temetőn belüli szállításával, kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető 

berendezéseinek igénybevétele kötelező.     

(3) A temetkezési szolgáltatások és más vállalkozók munkájának összehangolásáról az 

üzemeltető gondoskodik.  

(4) A temetési szolgáltatást végző csak a sírkijelölés/azonosítás és díjbefizetés megrendelő 

általi igazolása után jelentkezhet az üzemeltetőnél.   

  

2. A szociális temetés rendje
2
 

 

 
3
12. §  

 
4
13. §  

 

 

3. Temetkezési helyek 

 

14. § 

 (1) A köztemetőben temetkezésre szolgáló temetési helyek: 

a) egyes sírhely, 

b) kettes sírhely,   

c) díszsírhely, 

d) sírbolthely (kripta), 

e) urnafülke,  

f) urnasírhely, 

g) urnasírbolt. 

                                                 
2 Kiegészítette a 17/2014.(XI.28.) rendelet. Hatálybalépés: 2015. január 1. 
3 Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II.18.) rendelet 2. § (2) bekezdés  
4
 Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II.18.) rendelet 2. § (2) bekezdés 



5 

 

(2) A temetési helyek közül - kizárólag csak az (1) bekezdés d) – g) pontjaiban említett 

temetési helyek – válthatók meg előre, a temetési helyek sorrendjét betartva.    

(3) A korábban előre megváltott, de fel nem használt temetési helyeket a jogosult kérelmére, 

vagy közérdekből az üzemeltető - a kifizetett használati díj egyidejű visszafizetése mellett - 

visszaveheti, illetve igénybe veheti. 

 

15. § 

 

(1) Sírbolthely általában az egy családhoz tartozó elhunytak részére szolgáló temetési hely, 

melyben legfeljebb 6 (hat) koporsó helyezhető el. Egy nagykoporsó helyébe két kiskoporsó is 

temethető. 

(2) A sírbolthely létesítőjének azt kell tekinteni, aki azt építtette, a használati díjat befizette és 

e tényt a sírbolt-könyvbe bejegyeztette. Ennek hiányában a betemetésről és a sírbolthely 

felhasználásáról a létesítő halála esetén a vele együtt élő házastársa, ennek hiányában pedig igazolt 

örökösei döntenek. E szabályok érvényesülnek a sírbolthelybe betemethető személyek 

tekintetében is. 

16. § 

 

(1) A hamvakat tartalmazó urnát urnasírba lehet temetni, vagy urnafülkében illetve - 

urnatartóban - a sír felületére is el lehet helyezni.  

(2) Egy urnasírba legfeljebb 4 (négy) urna temethető. 

(3) Urnasírboltban elhelyezhető urnák száma 6 db.  

(4) Egy urnafülkébe egy elhunyt hamvai helyezhetők el. 

(5) Hamvak szétszórása - az eltemettető igénye esetén - csak az erre a célra kijelölt és 

parkszerűen kialakított temetői részen történhet. 

 

17. § 

 

(1) A díszsírhely - indokolt esetben kettős sírhely - díszurnafülke, vagy díszurnasírhely a 

község közéletében kiemelkedő és maradandó tevékenységet végzett személyek eltemetésére 

szolgáló temetési hely, melynek adományozása Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének hatáskörébe tartozik. 

(2) A díszsírhelyek, díszurnafülkék, dísz-urnasírhelyeknek a temető esetleges átrendezése 

miatti áthelyezéséről a fenntartó gondoskodik. 

(3) A község társadalmi szervei, volt szövetségei, egyesületei stb. által a múltban állított 

emléksírokat, emléktáblákat, emlékműveket, kopjafákat, valamint a község közéletében 

kiemelkedő és maradandó tevékenységet végzett személyek sírhelyeit védelem illeti meg.  

(4) A díszsírhely, a díszurnafülke és a díszurnasírhely után használati díjat nem kell fizetni, 

használati idejük korlátlan. 

 

4. Temetési helyek méretei 

 

18. §
5
,
6
 

 

(1)  A temetési helyek méretei
7
: 

               a.) egyes sírhely:  hossza 2,10 m, szélessége 1,0 m  

mélysége 1,60 - 2,00 m 

 

                                                 
5 Módosította 3/2014. (I.31.) önk. rend. Hatálybalépés:  2014. január 31. 

6 Módosította a 17/2014.(XI.28.) rendelet. Hatálybalépés: 2015. január 1. 
7 “a szociális temetés sírhelyeit kivéve” szövegrészt a 3/2015. (II.18.) önk. rendelet hatályon kívül helyezte  
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b.) kettes sírhely: hossza 2,10 m, szélessége 2,00 m 

mélysége 1,60 - 2,00 m 

c.) sírbolthely:  hossza 3,00 m, szélessége 2,60 m 

mélysége 2,00 - 2,50 m 

d.) díszsírhely: a fenntartó döntése szerint 

e.) urnasírhely:  hossza 1,00 m, szélessége 0,50 m 

mélysége 1,00 m. 

f.) urnasírbolt:  hossza 0,80 m, szélessége 0,70 m 

mélysége 1,00 m.   

 

(2) Az egyes és kettős sírhelyek közötti oldaltávolság 0,8 m, a sírhelysorok közötti sortávolság 

1 m. Az egyedi építésű sírboltok közötti távolság 1,0 m, a sírboltsorok közötti távolság 4 méter. 

Ezen rendelet hatályba lépésekor a már meglevő sírok, sírhelyek, sírboltok szabta feltételeket 

adottnak kell tekinteni. 

(3) A sírhelyek és sírbolthelyek, urnasírok kitűzését a temető üzemeltetője végzi. Sírbolthelyek 

kitűzésére kizárólag a Ravatalozó és a Szovjet katonai emlékmű közötti területen van lehetőség. 

 

5. Temetkezési helyek létesítésére vonatkozó különös szabályok 

 

19. § 

 

(1) Síremlék, sírbolt létesítése előtt a síremlék, sírbolt helyét és méreteit az üzemeltetővel a 

sírhely tulajdonosa, gondozója köteles egyeztetni. 

(2) Sírbolt létesítése esetén, a munkálatok megkezdése előtt az üzemeltető részére be kell 

mutatni a sírbolt létesítésére vonatkozó, a területileg illetékes Építésügyi Hatóság által kiadott 

engedélyt, illetve kérni kell az üzemeltető írásos hozzájárulását. A sírbolt méretei nem haladhatják 

meg az ezen rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott mértéket. 

(3) Sírbolt létesítése során a keletkező földtöbblet elszállításáról a létesítő vagy annak 

megbízottja gondoskodik. A földtöbblet elhelyezése kizárólag az üzemeltető által meghatározott 

helyre és módon történhet. 

(4) Síremléket a sírhelyen, sírbolton csak a sírhely - kitűzésekor meghatározott - szélességi és 

hosszanti méreteit meg nem haladó területen és mértékben szabad elhelyezni, melyen a síremléket 

tartó padka, illetve a síremléket tartó alap, minden irányban maximálisan 15 centiméterrel 

terjeszkedhet túl. A temetkezési hely, e rendelet 18.§ (1) bekezdésében meghatározott méretén 

kívül eső része nem emelkedhet a talajszint fölé. A síremlékek elhelyezésekor, az e rendelet 18.§ 

(2) bekezdésében foglaltaknak minden esetben eleget kell tenni. 

(5) A síremlékek elhelyezésénél meghatározott talajszint kialakításánál figyelembe kell venni 

a szomszédos sírhelyek talajszintjét, oly módon, hogy az elhelyezendő síremlék vízszintes 

talajszintje nem térhet el a két szomszédos síremlék vízszintes talajszintkülönbségének számtani 

közepétől. 

(6) Amennyiben a síremlék nem a (4) és (5) bekezdések rendelkezéseinek megfelelően lett 

elhelyezve, az üzemeltető a létesítőt vagy a rendelkezni jogosultat kötelezheti a (4) és (5) 

bekezdésekben meghatározottak szerinti állapot kialakítására. 

(7) Síremléket elhelyezni és sírboltot létesíteni, felújítani, átalakítani csak megváltott sírhelyen 

szabad. 

(8) Síremlék temetőbe történő beszállításához és felállításához, temetőn belüli áthelyezéséhez, 

temetőből történő kiszállításához a síremlék eredetét és tulajdonjogát igazoló irat, valamint a 

temető üzemeltetőjének írásos engedélye szükséges.  
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(9) A szakipari feladatra vállalkozók (sírköves, műköves ) a temetőben sírkő állítást, bontást, 

tisztítást, stb. csak megbízójuk írásos megrendelésével és az üzemeltető közreműködésének 

igénybevételével végezhetnek, valamint munkavégzés céljából a temetőben az üzemeltető által 

felügyelt nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak. 

(10) Amennyiben a vállalkozó munkája során kárt okoz, azt az üzemeltetőnek bejelenteni és a 

károsultnak megtéríteni köteles.  

(11) A temetőben vállalkozási alapon történő munkavégzésre az jogosult, aki a temető 

üzemeltetőjével erre vonatkozólag megállapodást kötött, illetve aki a 1. mellékletben 

meghatározott mértékű közreműködési díjat és temetőfenntartási hozzájárulást megfizette. 

(12) A (11) pontban meghatározott megállapodás megkötésére az üzemeltető képviselője 

jogosult. 

(13) Azon vállalkozók, akik a rendeletben foglaltakat megszegik, a köztemetőben végzendő 

további vállalkozási tevékenységtől eltilthatók. 

 

6. Rátemetés 

 

20. §   
 (1) Rátemetés: 

a.) a már betemetett koporsós temetési helyre történő még egy elhalt elhelyezése, 

vagy urna rá- vagy elhelyezése, vagy 

b.) koporsós temetési helyre, 25 éven belüli holttest maradványok elhelyezésén túl, 

legfeljebb kettő, 25 éven túli holttest maradvány elhelyezése, vagy 

c.) olyan urnasírba, urnasírboltba történő urna betemetés, ahová már előzetesen lett 

urna betemetve.  

(2) Koporsós rátemetés esetén a temetéskor érvényes sírhelyhasználati díj időarányos részét 

kell megfizetni. Rátemetés esetén a teljes összefüggő sírra (pl. kettős sír) vonatkozó és a 

temetéskor érvényben lévő sírhelyhasználati díj olyan időarányos részét kell megfizetni, amellyel 

biztosítható a további 25 év használati idő. 

(3) Sírboltba csak a sírboltkönyvbe bejegyzett számú koporsót lehet elhelyezni. Sírboltba a 60 

év használati időn belül temetni csak az esetben lehet, ha azt a sírbolt műszaki állapota lehetővé 

teszi, állékonysága nem veszélyeztet életet vagy biztonságos használatot. Ha temetés esetén a 

használati időből még 25 év porladási idő biztosított, úgy megváltási díjat nem kell fizetni. 25 év 

porladási időt el nem érő temetés esetén temetni csak az esetben lehet, ha a használati idő 

kiegészítése vagy meghosszabbítása 60 évre történik. 

(4) Egyes sírba 2 (kettő) urna, kettős sírba 2-2 (kettő-kettő) urna temethető rá.   

(5) Urnát sírhelybe, sírbolthelybe rátemetni egyaránt szabad. 

 

 

 

 

7. Temetési helyek használati ideje 

 

21. § 

 

(1) A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) - a megváltástól 

számított;  

a.) sírba temetés esetén   25 év 

b.) sírbolthely esetén   60 év 

c.) urnasírbolt esetén   20 év   

d.) urnafülke, urnasírhely esetén           10 év  

 

 



8 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott használati idők eltelte után a sírhelyeket újra válthatók 

a Kormr. 18. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint. A temetési hely újraváltásában 

elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron 

következő közeli hozzátartozója.  

 

22. § 

 

(1) A sírbolthely nem örökölhető és nem forgalmazható, azonban a lejárt bérleti időt a Ttv. 22. 

§ (1) bekezdésében meghatározott rendelkezési jog jogosultja újra meghosszabbíthatja.   

(2) A sírbolthelyeket a temetési hely megváltásától számított 2 (kettő) éven belül kell 

kiépíteni. Amennyiben a kiépítés nem történik meg, az üzemeltető - a használati díj visszafizetése 

mellett - a temetési helyet ismét értékesítheti. 

 

8. Használati díjak 

 

23. § 

 

(1) A temetési helyek, a rátemetések illetőleg az újraváltások díjait, valamint a kegyeleti 

közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjak fajtáit és mértékét e rendelet 2. melléklete 

tartalmazza, melyet a köztemetőben jól látható helyen ki kell függeszteni.  

(2) A díjakat minden esetben a temetést (rátemetést) megelőzően kell befizetni az 

üzemeltetőnek.  

 

24. § 

 

(1) Üzemeltető a megváltott sírhelyek használati idejének lejártát köteles évenként megállapí-

tani. Az év második felében három alkalommal legalább egy-egy országos, megyei napilapban, 

illetve a helyi újságban fel kell hívnia az érdekeltek figyelmét a lejárt sírhelyek használati idejének 

meghosszabbítására úgy, hogy az első közzététel a használati jog megszűnte előtt legalább 6 (hat) 

hónappal, a továbbiakban pedig kéthavonta történjen. Ugyanilyen tartalmú hirdetményt a Hivatal 

hirdetőtábláján, a temetőkapukon, a ravatalozón és az érintett temetői parcellán feltűnő helyen is el 

kell helyezni. 

(2) A sírhellyel rendelkezni jogosultak, a lejáratot követő 6 (hat) hónapon belül a sírhely 

használati idejét meghosszabbíthatják. Ha a felhívásnak nem tesznek eleget, vagy a használat 

idejét nem hosszabbítják meg, üzemeltető jogosult a holttestek maradványait, az urnákat közös 

sírhelyben elhelyezni. Az így megüresedett sírhelyek újból értékesíthetők. 

 

 

 

 

25.§ 

 

(1) Amennyiben a temetkezési helyet nem váltják újra, hanem a használati idő lejárta után a 

rendelkezni jogosult arról írásban lemond, akkor nyilatkozatának nyomán a temetkezési hely 

feletti rendelkezési jog azonnali hatállyal megszűnik. 

(2) A megszűnt sírhelyen található sírjel eltávolításáról a rendelkezni jogosult köteles 

gondoskodni. Amennyiben ezen kötelezettségének a felszólítást követő 60 napon belül nem tesz 

eleget, vagy a sírhelyről lemondó nyilatkozatban a sírjelről is lemond, akkor a sírjelet az 

üzemeltető a temető területén belül egy erre kijelölt gyűjtőhelyre elszállíthatja. A rendelkezésre 

jogosult rendelkezése, vagy intézkedése hiányában a megszüntetéstől számított 180 nap 

várakozási idő leteltével az üzemeltető a sírjelet értékesítheti. 
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9. A síremlékekkel, sírjelekkel kapcsolatos jogok gyakorlása 

 

26.§ 

 

(1) A síremlékekkel kapcsolatos kegyeleti jogok gyakorlására a létesítő illetőleg a örököse 

hivatott, síremléket csak a sírhellyel rendelkezni jogosult személy, illetve megbízottja állíthat.
 
 

(2) Ha ilyen jogosult nincs, vagy jogait nem gyakorolja, azt helyette bármely kegyeleti 

jogosult megteheti, akkor is, ha nem örököse az eredeti létesítőnek. 

(3) Sírbolt magánforgalmú elidegenítése esetén a temető üzemeltetője a tulajdonosváltozást 

csak az adásvételi szerződés egy példányának átadása után veszi tudomásul és vezeti át a 

nyilvántartásban.  

(4) A lejárt vagy meg nem váltott sírhelyek, sírboltok, urnasírok, urnafülkék megváltása vagy 

újraváltása alkalmával a temető üzemeltetője a sírban nyugvók jogosult hozzátartozói közötti 

viszonyokat nem vizsgálja. 

 

10. A temető lezárása, megszüntetése 

 

27. § 

 

A köztemető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely lezárására és megszüntetésére a Kormr.-ben 

foglaltak az irányadók. 

 

 

 

 

 

 

 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

28.§ 

 

A temetőben található kiemelt sírhelyek, síremlékek jegyzékét a 5. sz. melléklet tartalmazza. Ezek 

a síremlékek jelenlegi helyükről el nem mozdíthatóak, jó állapotban való megőrzésükért és 

gondozásukért az üzemeltető felel. 

 

29. § 

 

(1) A rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a temetőről és a temetkezési tevékenységről 

szóló 20/2005. (XII.1.) rendelet hatályát veszíti. 

(3) E rendeletben nem szabályozott további kérdésekben a Ttv.-ben valamint a Kormr.-ben 

foglaltak az irányadóak 

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

2006/123/EK irányelvében foglaltaknak.   
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Vaskút, 2013. december 5. 

 

 

 

                                                  

Alszegi Zoltán           dr. Bozsolik Róbert 

    polgármester                      jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet 2013. december 6. napján került kihirdetésre. 

 

 

dr. Bozsolik Róbert 

        jegyző 
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1. melléklet 26/2013.(XII.6.) önkormányzati rendelethez
8
 

 

 

A vállalkozók által fizetett díjak 

 

(1) Az üzemeltető közreműködésének díjai: 

 

a.) Temetkezési vállalkozó: 

Temetésenként      1.400 Ft 

Ravatalozó bérleti díja     3.600 Ft/alkalom 

Hűtési díj       2.900 Ft/nap 

 

b.) Síremlékkészítő vállalkozó: 

Síremlék elhelyezése, felújítása, átalakítása, tisztítása: 

 Egyszemélyes sírhely, urnasírhely     1.400 Ft 

 Kétszemélyes sírhely      2.900 Ft 

Sírbolt létesítése      5.700 Ft 

 

(2) Temető fenntartási hozzájárulás minden a temető területén tényleges munkavégzési 

tevékenységet végző vállalkozótól: 

         1.400 Ft/nap 

 

 

(3) A temetőbe való behajtás díja:     1.400 Ft/nap  

(e rendelet 8. § (7) bekezdés d.) pontjában foglalt esetben)   

 

 

A díjak az ÁFA összegét tartalmazzák. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Módosította a 9/2022. (VII.1.) rendelet 2. §-a. Hatályos: 2022. augusztus 1-jétől 
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2. melléklet 26/2013.(XII.6.) önkormányzati rendelethez 
9
;

10
;
11

; 

 

 

A temetői sírhelyek megváltási díja 

 

 

Első megváltás díja: 

 

Egyes sírhely,    25 év    11.000 Ft  

Kettős sírhely    25 év    22.000 Ft 

2 személyes sírbolt   60 év    36.000 Ft  

4 személyes sírbolt   60 év    43.000 Ft   

6 személyes sírbolt   60 év    50.000 Ft   

8 személyes sírbolt  60 év    64.000 Ft  

Urnafülke   10 év    29.000 Ft 

Urnasírhely   10 év    11.000 Ft 

 
12

 

 

Újraváltás díja: 

 
13

Az újraváltás díja - kivéve a Kormr. 18. § (2) bekezdésében meghatározott esetet - az első 

megváltás díjával egyezik meg.  

Rátemetési díja:  

a.) koporsós rátemetés esetén a temetéskor érvényes megváltási díj időarányos részét kell 

megfizetni. 

b.) urna koporsós temetési helyre történő rátemetése esetén 5.400 Ft 

 

A díjak az ÁFA összegét tartalmazzák. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Módosította a 3/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet, hatálybalépés 2014. január 31. 

10
 Kiegészítette 17/2014.(XI.28.) rendelet. Hatálybalépés: 2015. január 1. 

11
 Módosította a 9/2022. (VII.1.) rendelet 3. §-a. Hatályos: 2022. augusztus 1-jétől 

12 A “szociális temetés esetén: egyes sírhely 25 év díjmentes, urnasírhely 10 év díjmentes” szövegrészt a 3/2015. (II.18.) önk. 

rendelet hatályon kívül helyezte. 
13 A “A szociális temetésre igénybe vett sírhely, urnasírhely újraváltási díja a nem szociális temetés esetén alkalmazott első 

megváltási díjjal azonos.” szövegrészt a 3/2015. (II.18.) önk. rendelet hatályon kívül helyezte. 
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3. melléklet a 26/2013.(XII.6.) önkormányzati rendelethez
14

 

 

 

 

 

Az üzemeltető által elvégzett egyes munkák után fizetendő díjak 

 

 

Kézi erővel végzett munka, minden megkezdett munkaóra után:  1.200 Ft/óra/fő 

 

Motoros szegélynyíróval, fűnyíróval végzett munka esetén minden  

megkezdett munkaóra után:                            3.000 Ft/óra/gép 

 

Gépi szállítás esetén minden megkezdett munkaóra után:   6.000 Ft/óra/gép 

 

 

Az díjak az ÁFA összegét tartalmazzák. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

14 Módosította a 9/2022. (VII.1.) rendelet 4. §-a. Hatályos: 2022. augusztus 1-jétől 
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4. melléklet a 26/2013.(XII.6.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

A temetőben található kiemelt sírhelyek, és síremlékek jegyzéke 

 

03-01-028   Michael Schadt 

04-01-004, 04-01-005  Joseph Zsuffa plébános 

04-08-042, 04-08-043  Georg Szirmai plébános 

05-01-29 Vinkó Imre 

05-01-30 Anna Pasztviak 

06-02-056   Krix István, apát-plébános 

06-02-082, 06-02-083  dr. Kazaly Imre plébános 

    Mészáros Béla plébános 

06-02-084, 06-02-085  Ferdinand Pilger plébános 

06-02-088   Johann Spiller SJ 

06-08-087   Kraul Antal karmester 

07-01-001, 07-01-002  Agnes Fuchs 

09-02-008   Marton Laura 

06-01-011   Dr. Schwalm Pál 
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5. melléklet 26/2013.(XII.6.) önkormányzati rendelethez
1516

;
17

 

 

                                                 
15 Hatályon kívül helyezte 3/2014.(I.31.) önk. rend. 2014. jan. 31. napján. 
16 Módosította a 17/2014.(XI.28.) rendelet. Hatálybalépés: 2015. január 1. 

17 Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (II.18.) önk. rendelet 2. § (2) bekezdés 


