
Létavértes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2016.(III.29.) önkormányzati rendelete

a köztemető használatának rendjéről

Létavértes  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
temetőkről és a temetkezésről  szóló 1999. évi XLIII. törvény(továbbiakban: Ttv.)
40. § (1) és 41. § (3) bekezdésének, valamint 42. §-ának felhatalmazása alapján a
következőket rendeli el:

 Általános rendelkezések

1. §
(1)  A létavértesi 0854 hrsz alatti 42984 m2 területű  köztemető tulajdonosa és

üzemeltetője a Létavértes Városi Önkormányzat. 
(2)  A  köztemetőben  temetkezési  szolgáltatás  és  a  temetkezéssel  kapcsolatos

valamennyi tevékenység Ttv., valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi  XLIII.  törvény  végrehajtásáról  szóló  145/1999.  (X.1.)  Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szabályainak betartásával végezhető.

 A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb
helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek

2. §
(1) A köztemető rendeltetésszerű használatához a Ttv-ben és a Korm. rendeletben

meghatározott  tárgyi  és  infrastrukturális  feltételeken  kívül  az  alábbi  helyi
feltételeket kell biztosítani:

    (a) harangláb,
    (b) kerékpártároló,
    (c) gépjármű parkoló a temető előtt,
    (d) a temetőben kiépített utak mellett pihenőpadok.  
(2) A ravatalozóterem szertartásonként 2 óra időtartamra vehető igénybe. 

Temetési helyek
3. §

(1) A köztemető területén temetésre szolgálnak:   
     a) a sírbolt helyek,
     b) az egyes-, és kettes felnőtt sírhelyek,
     c) az egyes-, és kettes betonkoporsós sírhelyek,
     d) a szociális sírhelyek,
     e) az urnafülkék. 
     
(2) A táblák (parcellák) és a sírhelyek elhelyezkedését a 1. melléklet.
(3) A köztemetőben valamennyi temetési helyet sírjellel kell jelölni.



(4)  A  sírhelyeket  a  temetés  alatt  álló  sírhely-táblákban  –  fő  szabályként  –
folytatólagos  sorrendben  kell  felhasználni.  A  betelt  sírhely-táblákat  az  utolsó
temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába csak rátemetéssel lehet temetni.

 (5) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben
(rátemetéssel), urnasírban, urnafülkében vagy sírboltban lehet elhelyezni.

Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama
4. §

(1) A temetési hely feletti rendelkezésre jogosultságot az üzemeltető csak akkor
köteles  vizsgálni,  ha  azzal  kapcsolatosan  okmányokkal,  dokumentumukkal
bizonyított  kifogást  jelentettek  be.  Koporsós  temetés  esetén  a  vizsgálat  és  a
döntéshozatal időpontja nem érheti el a halott-vizsgálati bizonyítvány kiállításától
számított 96 órát.

(2) A temetési helyek használati jogának megváltási időtartama:
a.) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év 

     b.) sírbolt és betonkoporsós sírhely esetén          60 év;
      c) urnafülke, urnasírhely esetén                       15 év.
(3)  A  használati  idő  eltelte  után  a  temetkezési  helyek  –  jogszabály  tiltó

rendelkezésének hiányában – az érvényes sírhelydíj megfizetésével, újabb ciklusra
megválthatók, újraválthatók.

 (4) Ha a használati  idő  leteltét  követően a sírboltot  5,  az egyéb temetkezési
helyeket  3  éven  belül  ismételten  nem váltják  meg,  az  üzemeltető  jogosult  azt
minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni.

(5)1 Előre  sírhelyet  megváltani  az  érvényes  sírhelydíjnak  megfelelő  összegért
lehet. Az előre megváltott sírhely gondozásáról annak, aki a sírhelyet megváltotta
folyamatosan gondoskodnia kell.

(6) A temetési helyeket a nyugvási idő elteltével – szabályszerű eljárás mellett –
ki lehet üríteni és temetés céljából ismételten igénybe lehet venni

Sírhelydíjak

5. §

(1)  Az  egyes  temetési  helyekért  –  a  szociális  sírhelyek  kivételével  –  az
eltemetésre kötelezettnek sírhelydíjat kell fizetnie.

(2) Az egyes sírhelyek – ÁFA nélküli – díját a 2. melléklet határozza meg.
(3) A sírhely újraváltásának díja megegyezik az első megváltás díjával. 

Temetési helyek méretei

1 Módosította a 14/2016.(X.25.) számú rendelet. Hatályos 2016. november  1-től



6. §

(1) A temetési helyek méretei a köztemetőben:
a.) sírhelyek méretei 
aa.) Egyes sírhely mérete: 210 cm hosszú, 90 cm széles, 200 cm mély 
ab.)Mélyített egyes sírhely mérete: 210 cm hosszú, 90 cm széles, 240 cm mély 
ac.) Kettős sírhely mérete: 210 cm hosszú, 190 cm, széles 200 cm mély
ad.) Mélyített kettős sírhely mérete: 210 cm hosszú,190 cm  széles, 240 cm mély
ae.) Gyermeksírhely mérete: 130 cm hosszú, 60 cm széles, 200 cm mély 

b.) Sírboltok méretei 
ba.) kétszemélyes sírbolt mérete: 260 cm széles, 280 cm hosszú, 240 cm mély
bb.) Négyszemélyes sírbolt mérete: 340 cm széles, 280cm hosszú, 240 cm mély,
bc.) Hatszemélyes sírbolt mérete: 360 cm széles, 280 cm hosszú,310 cm mély,
bd.) Kétszemélyes urnasírbolt mérete: 50 cm széles, 60 cm hosszú, 
be.) Négyszemélyes urnasírbolt mérete: 60 cm széles, 80 cm hosszú,
(2) A köztemetőben a sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek kell

lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet. Sorok közötti távolság 140
cm. A sírhely táblák közötti út szélessége 3 méter. 

(3) A köztemetőben felnőtt sírhely-díj befizetése mellett a felnőtt sírhely-táblába
10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt
sír méreteivel azonosnak kell lenni.

(4) A köztemetőben urnasírhelybe kettő darab urna-, más sírhelybe négy darab
urna helyezhető.

Temetkezési szolgáltatások

7. §

(1) A  temető  létesítményeinek  használatáért,  munkanapon  történő

igénybevételéért fizetendő díjakat a 3. melléklet tartalmazza. 
(2) Az elhunyt  hűtésére  és  a  ravatalozására  a  halotthűtő  és  a  ravatalozó

igénybevétele kötelező. Az üzemeltető által biztosított szolgáltatás díját a
3. számú melléklet tartalmazza

(3) Szombaton és vasárnap temetés nem végezhető. 

A temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai
8. §

(1) A köztemető nyitva tartása:
november 15-től március 15-ig:                              08.00 – 17.00 óráig,
március 16-tól november 14-ig:                              07.00 – 20.00 óráig,



halottak napján:                                                       07.00 – 22.00 óráig.
(2)  A temetőből  a  nyitva tartási  idő  leteltekor külön felszólítás  nélkül  el  kell

távozni.
(3) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

9. §

(1)  A  temetőkben  mindenki  a  hely  csendjének,  a  kegyeletnek  megfelelő

magatartást  köteles  tanúsítani.  Tilos  a  temető  területén  rádiózni,  és  –  a
szertartásokhoz-, megemlékezésekhez kötődő zeneszolgáltatás kivételével – zenét
hallgatni.

(2) A temetőben szeszesitalt fogyasztani-, dohányozni-, és tudatmódosító szereket
használni tilos.

(3) A temetők területére állatokat bevinni, vagy beengedni – a vakvezető kutyák
kivételével – tilos.

(4) A temetőbe gépjárművel történő behajtás ingyenes, azonban október 20-tól,
november 5-ig behajtani tilos. 

(5) A temetőbe a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően behajthat az üzemeltető

gépjárműve,  továbbá  a  mozgásukban  korlátozott  idős,  vagy  beteg  személyek,
illetve az őket szállító gépjárművek.

 (6)  A  temetőkben  sírokat,  sírboltokat,  síremlékeket,  kegyeleti  tárgyakat,  a
síremlékeket  a sírokra ültetett  fákat  és növényeket,  valamint  a sírok díszítésére
szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

(7)  Tilos  a  temetőben  lévő  vízvételi  helyet  a  temetőben  található  növényzet
locsolásán túl más célra igénybe venni.

(8) A temetőkben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt  megelőző  egy óráig
szabad. Ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.

10. §

(1) A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák:
     a) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,
     b) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése,
    c) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a

2m-es  magasságot  és  beletartoznak  az  üzemeltető  által  engedélyezett  faj  és
fajtacsoportba.  Az  engedélyezett  fajták  jegyzékét  a  hirdetőtáblán  ki  kell
függeszteni.

(2) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen
elvégezni.



 (4) A síremlék köré szilárd burkolatú kísérőjárda építhető,  a  sírhely határain
belül.

(5) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.
(6) Rátemetés esetén – a balesetek elkerülése végett – a síremléket a temettetőnek

le kell bontatnia és újból, biztonságosan fel kell állíttatnia.
(7) A temetőben engedély nélkül elhelyezett és a temető rendjét zavaró tárgyakat

a temető tulajdonosa, üzemeltetője jogosult eltávolítani.

Síremlék állítás
11. §

(1)  A  temetőben  a  temetési  szolgáltatásokon  kívül  kizárólag  síremlék-állítási
tevékenységet  lehet  végezni,  melyért  a  vállalkozónak  a  rendelet  4.  számú
mellékletében meghatározott temető-fenntartási hozzájárulási díjat kell fizetnie az
üzemeltető részére.

(2) A temetőben végzendő munkát a sírgondozás kivételével az üzemeltetőnek be
kell jelenteni. Az üzemeltető a bejelentésekről nyilvántartást köteles vezetni, amely
tartalmazza a bejelentés és a munka megkezdésének időpontját, a munka helyét,
megnevezését, az építtető és kivitelező nevét, címét, sírbolt építése esetén a jogerős
építési engedély számát.

(3) A felállítandó síremlék, emlékoszlop tervét (vázrajzát) az elhelyezés előtt az
üzemeltetőnek be kell mutatni. 

(4) Az előírt engedély hiánya vagy attól való eltérés esetén 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 költségét áthárítja a sírhely birtokosára.
(5)  A  temetőben  vállalkozásszerűen  munkát  végző  köteles  betartani  az  e

rendeletben  meghatározott  feltételeket.  A  munkavégzés  során  a  szomszédos
temetési hely nem sérülhet, az eredeti állapot nem változhat meg. A munka ideje
alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

(6) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból –
csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.

Hulladékkezelés

12. §

(1)  A  temető  üzemeltetője  gondoskodik  a  temető  tisztántartásáról,  a
hulladékgyűjtő edények tartalmának elszállításáról.

(2)  Tilos  a  temetőben  szemetelni.  Az  elhervadt  virágokat,  koszorúkat,  az
elhasznált csomagoló anyagot és minden más hulladékot kizárólag ezek gyűjtésére



szolgáló hulladékgyűjtőbe szabad elhelyezni. A temetőben lévő hulladékgyűjtőbe a
temetőn kívül keletkezett hulladékot elhelyezni tilos.

(3)  A  sírhelyek  gondozása  során  keletkező  hulladék  a  sírhelyek  között  nem
tárolható.

(4) Az elbontott sírkő ártalmatlanításáról és elszállításáról a temetésre kötelezett
köteles gondoskodni. A kihelyezett hulladékgyűjtőbe az nem helyezhető.

Temetési hely, sírbolt felnyitása
12/A. §.2

Temetési hely, sírbolt felnyitása  a Járási Népegészségügyi Intézet engedélyében 
előírtak szerinti időpontban és módon történhet. A hozzátartozókat az időpontról 
előzetesen értesíteni kell. Az exhumálásnál a munkát végző személyeken és a 
közvetlen hozzátartozókon kívül csak az ÁNTSZ képviselője lehet jelen. A munkát 
csak a temetkezési szolgáltató, illetve alkalmazottja végezheti. 

Záró rendelkezések
13. §

(1) Ez a rendelet 2016. április 15. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 10/2015. (IV.28.)

számú rendelet. 

Létavértes, 2016. március 29. 

Menyhárt Károly Bertóthyné Csige Tünde 
 polgármester jegyző 

Egységes szerkezetbe foglalva:
2016. október 28-án

Bertóthyné Csige Tünde
      jegyző

2 Beiktatta a 14/2016.(X.25.) számú rendelet. Hatályos 2016. november 1-től


