
Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének
 - a 18/2000./XI.30./ Ktr. számú rendelettel -

egységes szerkezetbe foglalt 21/2005.(XII.22.)Ktr. rendelete
a községi a temetőről és a temetkezésről

Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. tv. 40. § /1/ és a 41. § /3/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések
1. §

/1/ A rendelet hatálya a Székkutas községben lévő, az önkormányzat tulajdonában álló 
temetőre terjed ki, ahol az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi 
kötelezettségét teljesíti.
A községi temető a Székkutas külterület 0120, 0119/8, 0119/7., 0119/6, 0121/48. hrsz-ok 
alatt található.

2. §

A temető fenntartója a községi önkormányzat, amely e feladat ellátásáról a temető 
üzemeltetéséről saját maga gondoskodik, temetői gondnok alkalmazásával.

3. §

A temetőben a ravatalozó üzemeltetését az önkormányzattal erre szerződést kötött gazdálkodó 
szervezet látja el, aki a szerződésben vállalt feladatait akkor is köteles ellátni, ha másik 
vállalkozó vagy gazdálkodó szervezet szolgáltatásait veszi igénybe az eltemettető.

4. §

A temető fenntartója – a temető kegyeleti méltósága megőrzése érdekében – gondoskodik a 
temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek, a temető rendeltetésszerű 
használatához szükséges építmények, közművek karbantartásáról, felújításáról, 
sírhelytábláinak megépítéséről illetőleg kialakításáról.

5. §

A temetőt fenntartó önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához az alábbi 
építményekkel, közművekkel, egyéb tárgyi és infrastrukturális feltételekkel rendelkezik:
- ravatalozó
- öltöző
- hűtő-helyiség
- bonc-terem
- szerszámos szín
- WC



- harangláb
- zászlótartó árbóc

6. § (A temetési helyek)

/1/ A temetőt sírhelytáblákra (parcellákra) a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A 
sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki.
/2/ A temetési helyek elhelyezkedésére vonatkozó térképet e rendelet 2. sz. melléklete 
tartalmazza.

/3/ A köztemetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre:
- koporsós
- urnás temetési helyek
–     urnafal temetési helyei1

/4/ A temetőben rendelkezésre álló temetési helyek szélessége: 150 cm
hosszúsága:  250 cm      egymástól való távolsága: 60 cm
(Megjegyzés: a temetési helyen elhelyezett sírjel magassági mérteit a Helyi 
Építési Szabályzatban kell megállapítani.)

/5/ Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti 
rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerinti sorrendben a következő temetési helyre kell 
temetni, kivéve ha van olyan régi temetési hely, amelyre már letelt a rendelkezési jog és az 
újraváltásra nem került. Ez utóbbiról a temetői gondok vezet nyilvántartást és ad tájékoztatást.

/6/ A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: 25 év  (ld.146/1999.(X.1) Korm. 
rendelet 18. §-a alapján)
Urnafülke (urnasírhely) esetén a rendelkezési jog időtartama 15 év.2

„(7) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, (újraváltható).
A meghosszabbításra a Korm. rendelet 18. §-ban előírtakat kell megfelelően alkalmazni.” 13

/8/ Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha
a.) a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár,
b.) ha a temetési hely megszűnik,
c.) a holttest új temetési helyre történő áthelyezésével (áttemetés) és
d.) a holttest elhamvasztásával, kivéve, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel 

visszahelyezik.

/9/ A temetési helyek feletti rendelkezési díjak mértékét e rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza.
 
/10/ Egy sírhelyre legfeljebb 3 db urna helyezhető el.

1 Módosította a 13/2007. (XII.10.) sz. rendelet
2 Kiegészítette a  13/2007. (XII.10.) sz. rendelet
3 Módosította a 2/2006. (II.16.) sz. rendelet
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7. § (A temető üzemeltetése)

/1/ Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik. Ezen kívül 
minden temetői tevékenységet be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének (pl. fa ültetés, pad 
elhelyezést)

/2/ A temetőben munkáját végző vállalkozó (kőfaragó, temetkezési szolgáltató stb.) 
tevékenysége során köteles az e rendeletben foglaltakat betartani. Tevékenységük gyakorlása 
során a temető-látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, szomszédos sírokban, az 
infrastrukturális létesítményekben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel nem zavarhatják a 
szertartásokat.

7/A. §
(1) Temetőfenntartási hozzájárulást a fenntartó önkormányzat nem állapít 
meg.

8. § (A temető rendje)

/1/ A temetőben és annak közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a 
kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.

/2/ A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.

/3/ A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.

/4/ A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.

/5/ Kutyát – a vakvezető kutya kivételével – a temetőbe bevinni tilos.
„(6) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási 
anyagot elszállítani csak az üzemeltetőnek történő előzetes bejelentés után szabad.
Az építési hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül kell elszállítani.”4

(7) 
a.) A temetőbe a mozgássérültek parkolási engedélyük felmutatásával hajthatnak be.
b.) Az üzemeltető írásos engedélye nélkül a mentők, a tűzoltóság, egyéb kárelhárítás járművei – 
amennyiben olyan élethelyzet adódik – behajthatnak, és közlekedhetnek a temetőben.
c.) Az a.) és b.) pontban felsoroltak kivételével az üzemeltető engedélye szükséges a temetőbe 
történő behajtáshoz és közlekedéshez.”5

/8/ 6

4 Módosította a 2/2006. (II.16.) sz. rendelet

5 Módosította a 2/2006. (II.16.) sz. rendelet

6 Hatályon kívül helyezte a 2/2006. (II.16.) sz. rendelet
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/9/ A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. A temetőben 
keletkezett hulladék elszállításáról a temetői gondnok jelzése alapján szükség 
szerint a fenntartó gondoskodik.

/10/ A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos.

/11/ hatályon kívül helyezve

9. §  (Záró rendelkezések)

/1/ Aki 
a,/ a temetőben és annak közvetlen közelében olyan magatartást tanúsít, amely a kegyeleti 
érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja,
b./ vakvezető kutya kivételével kutyát a temetőbe bevisz.7

c,/ a temetőbe építőanyagot az üzemeltető hozzájárulása nélkül beszállít, bontási anyagot 
elszállít, vagy építési illetve bontási munkát kezd,
d,/ az üzemeltető írásos engedélye nélkül a temetőbe gépjárművel behajt és ott közlekedik,
e,/8

f,/ a temetőben keletkezett hulladékot nem az arra kijelölt helyre rak le,
g,/ a temetőbe avart, elszáradt koszorút, vagy virág maradványt éget,
h,/ a temető területén bokrot, fát ültet, illetve más nem a síremlékek díszítésére szolgáló 
tárgyat helyez el az üzemeltető előzetes engedélye nélkül

szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.9

/2/ Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a községi temetőről és temetkezésekről szóló 
8/1991.(VI.1.) Ktr. számú rendelet és az azt módosító 10/1994.(VI.22.) Ktr. számú rendelet 
hatályát veszti.

/3/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Székkutas, 2005. december 21.

Vígh Viktor                  Hunyák Zsuzsanna
polgármester           jegyző

Kihirdetve: 2005. december 22.

Hunyák Zsuzsanna
          jegyző

7 Módosította a 2/2006. (II.16.) sz. rendelet
8 Hatályon kívül helyezte a 2/2006. (II.16.) sz. rendelet
9 Módosította a 4/2011. (III.22.) számú rendelet
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1. sz. melléklet

Temetési helyek feletti
rendelkezési (hasznosítási) díjak:10

1.) Koporsós hagyományos földbetemetés és
urnás földbetemetés 10.000,- Ft

A díjak egységesek, a temető valamennyi táblájában egyformák.
Megjegyzés: Lejárt használati idejű, újraváltásra nem került temetési helyeknél a díj szintén az 1. pont 
szerinti 10.000,- Ft/sírhely

2.) Urnafalban, urnás temetési hely esetén: 30.000,- Ft

10 Módosította a 2/2011. (II.1.) sz. rendelete
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