
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

18/2017.(X.27.) sz. rendelete 

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól 

 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró 

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei Szervezete véleményének kikérésével 

a következőket rendeli el: 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1.§ 
 

(1) E rendelet hatálya a Celldömölk közigazgatási területén lévő, az önkormányzat 

kizárólagos tulajdonában álló – Celldömölk 908/4 hrsz alatti 1 ha 3670 m2 alapterületű 

– köztemetőben az üzemeltetést végző Városgondnokságra (a továbbiakban: 

üzemeltető), a közszolgáltatást igénybe vevőkre, a vállalkozásszerűen munkát 

végzőkre, valamint a temetőlátogatókra terjed ki. 

 

(2) Az önkormányzat a köztemető üzemeltetését és fenntartását, illetve a Celldömölk 

908/4 hrsz és 2110 hrsz alatti önkormányzati ravatalozók üzemeltetését saját 

intézményével, a Városgondnoksággal látja el. 

 

II. Temetkezési helyek és szabályok 

 

2.§ 
 

(1) A temetőt sírhelytáblákra (felnőtt sírhely-, gyermeksírhely-, urnasírhely) és sírbolt 

táblákra, valamint urnafülkék helyére kell felosztani.  

 

(2) A sírhelytáblákat sorokra, a sorokat temetési helyekre kell felosztani, melyeket 

számozni kell.  

 

(3) Az üzemeltető a köztemetőről köteles térképet /vázrajzot/ készíteni, amelyen fel kell 

tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára vannak 

fenntartva. A köztemető térképét ki kell függeszteni és a változásokkal legalább 

évente ki kell egészíteni. A térkép mellett a köztemető bejáratánál kell kifüggeszteni a 

temető nyitvatartási idejére és rendjére vonatkozó rendelkezéseket. 

 

(4) A temetési helyeket a temetés alatt álló sírhelytáblákban a temető üzemeltetője jelöli 

ki. Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben temetési hely felett 

rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre 

kell eltemetni. 

 



(5) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárás tényét 

hirdetményben kell közölni, melyet tájékoztató táblán, vagy a ravatalozón ki kell 

függeszteni. A lezárt sírhelytábla koporsós temetés csak sírboltba, vagy sírhelybe 

rátemetéssel engedélyezhető.  

 

3.§ 

 

Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül koporsós temetési 

helyen, urnasírban vagy sírboltban, illetve a temető bejárata mellett lévő urnafülkékben 

lehet elhelyezni. 

 

4.§ 

 

(1) A temetőben kialakítható temetési helyek típusai és méretei: 

 

a.) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettes sírhely és sírbolt: 

 

aa.) felnőtt egyes sírhely  2,10 m hosszú  2,00 m mély 1,00 m széles 

ab.) felnőtt kettes sírhely  2,10 m hosszú  2,00 m mély 2,00 m széles 

ac.) gyermeksírhely   1,30 m hosszú  2,00 m mély 0,70 m széles 

 

ad.) kétszemélyes sírbolt  3,00 m hosszú  1,70 m mély 2,00 m széles 

ae.) négyszemélyes sírbolt  3,00 m hosszú  1,70 m mély 3,00 m széles 

    a sírbolt maximális magassága: 3,50 m 

 

kisméretű sírbolt 

 af.) rátemetéssel   2,50 m hosszú            2,00 m mély   1,40 m széles 

 ag.) mellétemetéssel    2,50 m hosszú            2,00m  mély   2,50 m széles 

 

b.) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet 

urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt: 

 

ba.) urna sírhely   0,60 x 0,80 m a mérete 0,50 m mély 

bb.) urnafülke    30x30 cm a belső mérete  

 

Az urna koporsós temetési helyre is temethető. 

 

(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának legalább 60 cm-nek, a gyermeksíroknál 

pedig 30 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 30 cm lehet. 

 

(3) Mélyített felnőtt sírhelybe még egy koporsó temethető rátemetéssel. A sírgödröt úgy 

kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó alja legalább 160 cm mélyre kerüljön. 

Mélyített egyes sírhely esetén az üzemeltető engedélyével legfeljebb további egy 

elhunyt temethető. 

 

(4) Felnőtt sírhelybe a koporsón kívül 6, gyermek sírhelybe 2 urna is elhelyezhető, az 

üzemeltető engedélyével. 

 

 

 

 



5.§ 

 

(1) A sírboltokat legalább kettő koporsó befogadására alkalmas al- és felépítményként 

lehet megépíteni az üzemeltető hozzájárulása és – amennyiben jogszabály előírja – 

építésügyi hatósági engedély alapján. 

 

(2) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető. A síremlék és 

tartozékai tervét a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni. 

 

(3) A sírbolt és síremlék fenntartásáról, annak létesítője köteles gondoskodni. A sírbolt 

vagy a síremlék felújítására, helyreállítására a temető üzemeltetője felszólíthatja a 

temetési hely felett rendelkezni jogosultat. Ha a felhívás eredménytelen marad, az 

üzemeltető kérelmére az önkormányzat elrendeli a sírbolt, síremlék eltávolítását, 

illetőleg a sírboltba történő további temetkezést megtilthatja. 

 

(4) Síremléket csak szilárd talajra lehet építeni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél 

nagyobb területet és meg kell, hogy feleljen a temető esztétikájának, közízlést nem 

sérthet.  

 

III. Temetési helyekkel kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlása 

 

6.§ 
 

(1) Az egyes temetési helyek feletti jog megszerzéséért – a díszsírhelyek kivételével – az 

elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj 

mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A rendelkezési jogosultság 

kezdési időpontja a megváltás napja. 

 

(2) A 4.§ (3) bekezdése szerinti rátemetés esetén, a rátemetéskor fizetett, e rendelet 1. 

számú melléklete szerinti díj a következő sírhelymegváltás meghosszabbításnál 

időarányosan beszámításra kerül.  

 

(3) Ha a sírhely megváltásától számított 25 év alatt nem történik második betemetés, a 

sírhely további használati jogát csak újraváltással lehet biztosítani. 

 

(4) A 4.§ (4) bekezdése szerinti urnaelhelyezés esetén a rátemetésnél alkalmazott díjakat 

elhunytanként kell figyelembe venni, ezen temetési mód azonban a sírhely használati 

idejét nem hosszabbítja meg. 

 

(5) A temetkezési hely feletti rendelkezési jog egyszeri megváltásának időtartam: 

 

a.) egyes sírhely estén /felnőtt és gyermek/     25 év 

     illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év 

b.) kettő sírhely esetén az utolsó koporsós  

     betemetés napjától számított     25 év 

c.) urnasírhely esetén       10 év 

d.) sírbolt esetén       60 év 

e./ urnafülke esetén       20 év 

 



(6) A temetkezési hely feletti rendelkezési jog újraváltással meghosszabbítható, s ez 

esetben a meghosszabbítás legrövidebb időtartamára a megváltási időre vonatkozó 

rendelkezések az irányadóak. 

 

(7) Az újraváltás csak akkor tagadható meg, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a 

területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a temetkezési hely felett 

rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet. 

 

(8) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás 

hiányában lejár, illetve a temetési hely megszűnik. A temető üzemeltetője a lejárat 

napjától számított egy év elteltével jogosult intézkedni a temetési hely újbóli 

felhasználására. A síremlékek ez esetben a temető tulajdonosának tulajdonába 

kerülnek át. 

 

(9) A temetkezési helyek használati jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet, de 

a sírhelyet újra megváltó törvényes örökös használati jogot szerez. 

 

(10) A temettető kívánságára történő halott, urnaáthelyezés, vagy urnakiadás folytán 

megürült sírhelyek és urnafülkék számával igazolt megváltási díjának időarányos 

részét a jogosult részére vissza kell téríteni. 

 

IV. Temetkezési és temetői szolgáltatások 

 
7.§ 

  

(1) A köztemető üzemeltetőjének feladata annak vizsgálata, hogy a temetkezési 

szolgáltatók, illetve vállalkozók a szolgáltatás végzése során rendelkeznek-e a 

jogszabályokban előírt követelményekkel. 

 

(2) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók részére – a kifejtett 

szolgáltatás tekintetében – köteles azonos feltételeket biztosítani, tiszteltben tartva a 

versenysemlegesség elvét. 

 

(3) A temetői szolgáltatásokért a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott egyszeri 

díjat kell megfizetni. A temetkezési vállalkozók a rendelet 1. sz. mellékletében 

meghatározott díjat kötelesek fizetni a temető üzemeltetőjének a szolgáltatás során 

igénybe vett eszközök, létesítmények használatáért. 

 

(4) A temetkezési szolgáltató csak a temető üzemeltetőjével történő egyeztetés és 

díjfizetések után végezheti tevékenységét. 

 

(5) A temetőbe történő belépés, látogatás, a temetési hely gondozásához szükséges öntöző 

víz használata díjtalan. 

 

8.§ 
 

(1) A temetőben munkát végezni az e rendeletben és a temető szabályzatban foglaltak 

szerint lehet.  

 

 

 



(2) A temetési hely felett rendelkezési joggal rendelkező által végezhető munkák: 

a.) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények, talajtakaró növények, alacsony 

cserje ültetése, ápolása 

b.) cserepes, vágott élő és művirág, koszorú elhelyezése 

c.) fák ültetését az üzemeltető engedélyével a temetői szabályzatban foglaltak alapján 

lehet elvégezni. 

 

(3) A sírhely felett rendelkezési joggal bíró köteles a sírhely 30 cm-es körzetének 

gondozását, gyomirtását rendszeresen elvégezni, amennyiben ezen kötelezettségét az 

üzemeltető általi 5 éven át, évente történő felszólítás ellenére sem teljesíti, a sírhely 

újra értékesíthetővé válik a hátralévő időarányos sírhely bérleti díj visszatérítése 

nélkül. 

 

(4) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő 

sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető 

üzemeltetőjénél be kell jelenteni. 

 

(5) Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti 

érzéseit, ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. A munkavégzés során a 

szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy annak eredeti 

állapota nem változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet 

akadályozni.  

 

V. A temető rendje 

9.§ 
 

(1) A temető nyitva tartásának rendjét és a temető rendjének szabályait a temető 

bejáratánál – jól látható módon – ki kell függeszteni. 

 

(2) A temető nyitva tartását az üzemeltetőnek: 

a.) nyári időszámítás esetén:    6-20 óráig 

b.) téli időszámítás esetén.    7-18 óráig 

     kell biztosítania. 

 

(3) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül mindenki köteles 

távozni. 

 

(4) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles 

tanúsítani. 

 

(5) A temetőben a temető létesítményeit, a sírokat, sírjeleket, kegyeli tárgyakat, a sírokra 

ültetett növényeket, a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni, megrongálni, 

jogtalanul áthelyezni, eltávolítani tilos. 

 

(6) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható, a 

hulladékot csak az arra kijelölt gyűjtőedényben lehet elhelyezni, a temető 

tisztántartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni. 

 

(7) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül. 

 

 



(8) A temető területére kutyát, vagy más állatot bevinni tilos. A kutyákra vonatkozó 

tilalom nem vonatkozik a vakvezető kutyákra. 

 

(9) A temető területén avar és bármiféle hulladék égetése tilos. 

 

10.§ 

 

(1) Építőanyagnak a temetőbe való beszállítására, illetve építési, bontási munkák 

elvégzésére csak az üzemeltető hozzájárulása alapján kerülhet sor. 

 

(2) Az építéssel, bontással keletkező építési törmelék, hulladék és felesleges föld 

haladéktalan elszállításáról az építtető köteles gondoskodni. 

 

 

(3) Sírkő, síremlék és fejfa temetőből történő kivitelét – vagyonvédelmi okokból – a 

temető üzemeltetőjének előzetesen be kell jelenteni, az elszállításra csak ezt követően 

kerülhet sor. 

 

11.§ 

 

(1) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral és kerékpárral behajtani, és ott közlekedni 

tilos. 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a mozgáskorlátozottakra, az 

engedélyezett munkálatokat végzőkre és – eseti elbírálás alapján – a láthatóan idős 

betegekre, de a behajtást, illetve e temető területén történő közlekedést az 

üzemeltetővel előzetesen engedélyeztetni kell. 

 

12.§ 

 

(1) A temető működtetésével kapcsolatos panaszügyintézés az üzemeltető feladata. 

 

(2) A panaszügyintézést az üzemeltető – a temető nyitvatartási ideje alatt folyamatosan – 

a telephelyén köteles ellátni. 

 

Záró rendelkezések 

13.§ 
 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  

 

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a többször módosított, a temetőkről és a temetkezés 

rendjének helyi szabályairól szóló 19/2001./IV.25./ számú önkormányzati rendelet. 

 

Celldömölk, 2017. október 26. 

 

 

Fehér László      Farkas Gábor 

polgármester          jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: Celldömölk, 2017. október 27.   Farkas Gábor 

             jegyző  



1. sz. melléklet 

a 18/2017.(X.27.) számú rendelethez 

 

Kegyeleti közszolgáltatási, a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által 

biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő 

díjak 

 

(az összegek a 27%-os ÁFÁ-t tartalmazzák) 

 

 

I. Sírhelymegváltási díjak  

 

Sírhely (25 évre) 

 - Egyes sírhely         8.000 Ft 

 - Kettes sírhely       13.000 Ft 

 - Gyermek sírhely         3.000 Ft 

 

Sírbolt (60 évre) 

 - Kettes sírbolt       48.000 Ft 

 - Négyes sírbolt       81.000 Ft 

 

Kisméretű sírbolt kétszemélyes (60 évre) 

- rátemetéssel         20.000 Ft 

- mellétemetéssel        31.000 Ft 

 

Urnasírhely (25 évre)        20.000 Ft 

 

Urnafülke 

- első alkalommal (20 évre)       58.000 Ft 

- meghosszabbítás (20 évre)       35.000 Ft 

 

 

II. Temetői létesítmények igénybevételéért, illetve az üzemeltető által biztosított 

szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak 

 

Ravatalozó és halott hűtő használati díj       12.000 Ft 

 

 

III. Vállalkozók által fizetendő temető fenntartási hozzájárulási díj   3.500 Ft/nap 

 


