Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2005.(XI.28.)
rendelete a Temetőkről és a temetkezésről1
Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tetőkről szóló módosított - 1999. évi
XLIII. tv. 41.§.(3) bekezdésében kapott (a továbbiakban: Tv.) felhatalmazás alapján, a Tv.
végrehajtására kiadott – módosított – 145/1999.(X.1.) Kormányrendelettel (a továbbiakban: Kr.)
figyelemmel a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1.§.
(1) E rendelet hatálya a Balatonszemes közigazgatási területén lévő, az önkormányzat
tulajdonában álló, köztemetőre, valamint az annak fenntartásával és a temetéssel
kapcsolatos összes tevékenységre, - beleértve a szociális temetést is 2- terjed ki.
(2) Az önkormányzati köztemető a község belterületén, a Bajcsy-Zs. és a Kölcsey utcák által
határolt 1671 hrsz-ú, 2 ha 0592 m2 területű ingatlanon található és jelenleg is üzemelő.
Általános rendelkezések
2.§.
(1) Balatonszemes községben köztemető létesítéséről, lezárásáról, megszüntetéséről, újrahasználatbavételéről az önkormányzat gondoskodik, a Tv. 8-12.§-aiban foglaltak szerint.
(2) A köztemető üzemeltetője – az önkormányzat által alapított – Kht, kegyeleti
közszolgáltatási szerződés alapján.(Tv. 55.§.(3) bekezdés.)
(3) A Kht. az üzemeltetés mellett temetkezési szolgáltató tevékenységet nem végezhet.
(4) Balatonszemes Község Önkormányzata a temető-fenntartási jogosítványa keretében a
temető használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális
létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartásáról, szükség szerinti
felújításáról maga gondoskodik. E rendelkezés nem, zárja ki a társulás keretében történő
feladatellátás, vagy a kegyeleti közszolgálati szerződés alapján történő üzemeltetés
lehetőségét sem.
Temetkezési szabályok
3.§.
(1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a működő
temetőben lehet.
(2) A köztemetőben koporsós és hamvasztásos temetkezésre, valamint az emberi
maradványok méltó elhelyezésére van lehetőség.
(3) A köztemetőben a temetkezési helyek elhelyezkedését a fenntartó által készíttetett temető
térkép (vázrajz) tartalmazza,
(4) 3Ha az elhunyt személy halálakor balatonszemesi állandó bejelentett lakóhellyel
rendelkezett, akkor az eltemettetőt – a gyermek és felnőtt koporsós, valamint a
hamvasztásos temetés esetén - a temetési hely, díjából 60% kedvezmény illeti meg.
4
(5) A rátemetés és a kettes sírbani mellétemetés esetén a meghosszabbított
sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos sírhelyhasználati díjat kell megfizetni.
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a 17/2013 (XII.16) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg.
Kiegészítette a 17/2013 (XII.16) rendelet. Hatályos 2014. jan. 01-től.
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Módosította a Képviselő-testület 13/2007.(XII.17.) rendeletének 1.§-a. Hatályos 2008. január 1-től.
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Beiktatta a Képviselő-testület 13/2007.(XII.17.) rendeletének 1.§-a. Hatályos 2008. január 1-től.
2

Temetési helyek
4.§.
(1) A temetőket sírhelytáblákra, urnasírhely-táblákra lehet felosztani, a sírhelytáblákon belül
kell kijelölni a sírboltokat és a gyermek sírhelyeket.
(2) A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével szabályszerű eljárás mellett - fel lehet5 számolni, és újabb temetések céljára igénybe lehet
venni.
(3) Betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba
koporsós temetés csak sírboltba, vagy sírhelybe rátemetéssel engedélyezhető.
(4) Újra betemetés esetében az eltemettetőnek a megtalált csontmaradványokról való
rendelkezést a külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítani kell. Amennyiben
az eltemettető nem a csontmaradványok díjmentes mélyebbre ásását válassza, úgy a
sírhelydíjon felül meg kell fizetnie az e rendelet 1. számú függelékének 5. pontjában
meghatározott díjtételt is.
(5) A kormányrendeletben meghatározottakon túl hamvakat urnafalban is el lehet helyezni.
(6) A temetőben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az üzemeltető
gondoskodik.
(7) A köztemetőben a következő temetési helyek állnak rendelkezésre:
a., koporsós temetés
- felnőtt egyes sírhely,
- felnőtt kettes sírhely,
- gyermek sírhely,
- sírbolt,
- díszsírhely,
-6 hamvak szétszórása (az arra kijelölt területen).
b., hamvasztásos temetés
- urnafülke (kolumbárium),
- urnasírhely (földbe temetés),
- urnasírbolt (földbe temetés),
c., föld feletti kripta építmény a sírbolt fölé.
5.§.
(1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:
a.) Felnőtt egyes sírhely:
220 cm hosszú, 200 cm mély, 90 cm széles
Felnőtt kettes sírhely:
220 cm hosszú, 200 cm mély, 180 cm széles
Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata
legalább 160 cm mélységbe kerüljön.
b.) Gyermek sírhely:
130 cm hosszú, 200 cm mély, 90 cm széles
c.) Urna földbe temetésnél
(sírbolt is)
110 cm hosszú, 100 cm mély, 90 cm széles
d.) Sírboltok:
Kétszemélyes
220 cm hosszú, 240 cm mély, 180 cm széles
(további méret a temetési helyek számától függő)
e.) Urnafülke (kolumbárium):
30x30x30 cm
f.) Földfeletti kripta építmény 300x400 cm (maximum 450 cm gerinc).
(2) 7Sírhelyek közti távolság 60 cm. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.
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Módosítva a 16/2009 (V.18.) sz. rendelettel.
Beiktatta a Képviselő-testület 13/2007.(XII.17.) rendeletének 2.§-a. Hatályos 2008. január 1-től.

(3) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 30 cmnek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.
(4) Mélyített felnőtt sírhelybe (2,20 m) a 8még egy koporsó temethető.
(5) 9 Egyes felnőtt sírban (rátemetés nélküli) elhelyezett koporsón kívül még négy urna
is elhelyezhető. Kettes felnőtt sírban elhelyezett koporsón kívül még nyolc urna
helyezhető el.10
(6) A szociális temetkezésre a sorba temetés, illetve sorba következő urnafalas temetés
vonatkozik.11
(7) A megváltott egy urnafülkébe legfeljebb kettő urna helyezhető el.
(8)
(9) 12 A hamvak szétszórásához legalább 10,0 m2-es kertészetileg rendezett parkszerű
környezetet kell kialakítani
Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama
6.§.
(1) Az egyes temetési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre
kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét e rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.
(2) A rendelkezési jogosultság kezdési időpontja a megváltás napja:
a.) egy kettes sírhely esetén 30 év13
b.) sírbolt esetén 60 év,
c.) urnafülke és urnasírhely esetén: 30 év14
d.) urnasírbolt esetén 30 év15
e.) föld feletti kripta a temető fennállásáig,
f.) díszsírhely esetén a temető fennállásáig tart.
A lejárati idő elteltével az a./ -d./ pontokban rögzített rendelkezési jogosultságot
működő temetőben 30 évre újra meg lehet váltani, az 1. függelékben rögzített díj
ellenében.16
(3) Az elhunytat – ha az eltemettetővel nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti
rendelkezés joga – az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell
temetni.
(4) A temetési helyek használatának joga – sírbolt kivételével – magánszemélyek között nem
ruházható át, nem örökölhető.
(5) A rendelkezési jog megszűnésére a Korm. rend. 18.§. (5)-(7) bekezdésében foglaltakat
kell alkalmazni.
(6) Kiürítés során a temetőben felállított síremlék lebontása, áthelyezése előtt a munkálatokat
az üzemeltetőnek be kell jelenteni.
(7) Az urnakiadásra vonatkozóan a Kormányrendeletben meghatározott eseteken túl az
exhumálás szabályait kell alkalmazni.
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A díszsírhely
7.§.
(1) A Képviselő-testület köztemetőben egyedi elbírálás alapján díszsírhelyet adományozhat, a
díszsírhely általában /özvegy hátrahagyása esetén/ kettes sírhely.17
(2) A díszsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját és a temető
üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.
A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. További
közvetlen18 hozzátartozó – ..az özvegy kivételével csak rátemetéssel, vagy urna
elhelyezéssel temethető.19
A díszsírhelyekről teljeskörű nyilvántartást kell felfektetni, jelen rendelet 3.sz.
függelékeként kell kezelni. A függelék naprakész vezetéséről az üzemeltető
gondoskodik.20
Síremlékek, sírboltok
8.§.
(1) A sírboltot csak kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet az üzemeltetőnek be kell
mutatni. A sírbolt építési munkák végzésének várható időpontját az üzemeltetőnek be kell
jelenteni.
(2) A sírbolt felett rendelkezőnek azt kell tekinteni, aki a használati díjat megfizette.
(3) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett
rendelkezései az irányadók.
(4) A sírboltba koporsóban csak annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt
építették. Ezen kívül két férőhelyes sírboltba további hat urna, négyszemélyes sírboltba
további tizenkét urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési
jogosultságáról a sírboltkönyvben, vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a
sírboltba az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők. A sírbolt
tulajdonosának kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli
csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg
gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok
csak urnahelynek számítanak.
(5) Síremléket szilárd talajra kell építeni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb
területet.
(6) A síremlék körül létesített járda magassága a talajszinttől maximum 6 cm. A sírkeret
magassága a járdaszinttől számítva 30 cm. lehet.
(7) A síremlék magassága a járdaszinttől :
a.
- gyermeksíroknál
120 cm,
b.
- felnőtt síroknál
150 cm lehet.
(8) A kiásott kriptahelyeket az alépítmény elkészültéig baleset megelőzésére alkalmas
a.
védőkorláttal körbe kell keríteni.
(9) A síremléknek meg kell felelnie a temető arculatának. Közízlést sértő formájú és felírással
ellátott síremléket felállítani nem szabd.
(10) Temetői létesítményeket (síremlék, sírbolt stb.) elkészültük után a temető
üzemeltetőjének be kell mutatni.
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Temetkezési szolgáltatások
9.§.
(1) A köztemetőkben szolgáltatásokat és egyéb vállalkozási tevékenységet végző vállalkozók
munkájának összehangolásáról az üzemeltető gondoskodik.
(2) 21Az eltemettető temetésenként e rendelet 2. számú függelék 1. pontja alapján díjat köteles
fizetni a temetői létesítmények igénybe vételéért.
10.§.
(1) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára – a búcsúztatás (szertartás)
megkezdéséig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlásnak indult, vagy
roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját.
(2) A fertőző betegében elhunytak a városi ÁNTSZ egyedi előírásainak megtartásával
temethetők.
Nyilvántartás vezetése
11.§.
A nyilvántartások vezetésére a Kv. 17. és 41.§-aiban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
A temető üzemeltetése
12.§.
(1) Az üzemeltető tevékenysége során a temetőt látogatók kegyeleti érzéseit nem sértheti,
zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatja.
(2) A temetőben lévő síremléket, sírjelet felállítani és bontani csak a temető üzemeltetővel
történő előzetes – a rendelkezési jogosulttól származó írásbeli nyilatkozattal – bejelentés
után, szakirányú végzettséggel rendelkező személy végezhet. A temető területéről
sírkövet, síremléket, fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak a temető üzemeltetőjének
történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.
(3) A temetői munkák – különösen rátemetés, exhumálás, áthelyezés – során talált
értéktárgyakról – ékszer, nemesfémből készült protézis -, és a megtalálás körülményeiről
az üzemeltető jegyzőkönyvet köteles felvenni.
(4) A talált értékek biztonságos megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik a jogosultnak
történő átadásig.
(5) 22A temető üzemeltetője biztosítja az eltemetés (urna elhelyezés és hamvak szétszórására
kijelölt hely) feltételeit. (Ravatalozó, hűtő és ravatalozási kellékek az eltemettető igénye
szerint díjfizetés ellenében. 2. sz. függelék 1., pont.)
(6) A temető üzemeltetője köteles gondoskodni a 3. számú függelékben felsorolt neves
személyek sírjának megóvásáról.
A temető használatának rendje
13.§.
(1) A temetőben és annak közvetlen közelében tilos minden olyan magatartás, amely a
kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat
megbotránkoztathatja.
(2) A temetőt bárki, bármikor korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.
(3) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.
21
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Módosította a Képviselő-testület 13./2007.(XII.17.) rendeletének 4.§-a. Hatályos 2008. január 1-től.
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(4) A temetőbe való belépés, az öntözővíz és a hulladékgyűjtő használata díjtalan.
(5) Kutyát – vakvezető kutya kivételével – a temetőbe bevinni tilos.
(6) A temetőbe járművel behajtani – a mozgássérült és a szolgáltatást végző kivételével –
.tilos.23
(7) Kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, elszállítani tilos.
(8) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyekre lehet lerakni. A
keletkezett hulladék elszállításáról szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal a
temető tulajdonosa gondoskodik.
(9) A temetőben avart, elszáradt koszorút, vagy virágmaradványokat égetni tilos.
(10) A sírok és sírboltok – beleértve az urnák elhelyezésére szolgálókat is –kerítéssel nem
határolhatók körül. Padok és ülőalkalmatosságok kizárólag a temető üzemeltetője által
helyezhető el.24.
(11) A temető egész területén, a síremlékeken és a kolumbárium fülkék előrészén a
közízlést sértő feliratok nem helyezhetők el.
14.§.
(1) Építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési vagy bontási munkák
elvégzéséhez az üzemeltető engedélye szükséges. Az üzemeltető jogosult minden
engedély köteles munkánál a jogerős hatósági engedély bemutatását kérni, amelynek
hiánya esetén a munkavégzést megtilthatja.
(2) A temetőkben építési, felújítási munkát végző vállalkozók munkánként e rendelet 2. sz.
függelékének 2. pontja szerint temető-fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni a
temető üzemeltetőjének.
Záró rendelkezések
15.§.
(1) E rendelet 2006. január 1-én lép hatályba és ezzel egyidejűleg a 14/2002.(VIII.26.)
önkormányzati rendelet hatályát veszíti.
(2) 25.
(3) Az e rendeletben nem szabályozottak során a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. tv-ben, valamint az ugyanerről szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendeletben
foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni, a szociális temetkezések vonatkozásában
egyaránt.26
(4) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a rendelet önkormányzat hirdetőtábláján való
kifüggesztésével gondoskodik.
Balatonszemes, 2005. november 28.
Dr. Zóka László
Illés Antal
jegyző
polgármester
Záradék:
17/2013 (XII.16) rendelettel egységes szerkezetbe foglalva és kihirdetve 2013. december 16.án. A módosítás hatályba lépése: 2013. december 16.
Dr Valkó Zsuzsanna
jegyző
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Szabálysértésre vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezve 2012. 04.01-től
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Kiegészítette a 17./2013 (XII.16) rendelettel. Hatályba lép: 2014. 01.01.
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1. számú függelék

Készült
a temetőkről és a temetkezésről
szóló
17/2005.(XI.28.) számú önkormányzati rendelethez
a temetési helyek, illetőleg az újraváltás díjáról

1., Koporsós temetés esetében:
- gyermeksírhely
- felnőtt egyes sírhely
- felnőtt kettes sírhely
- sírbolt (kripta)
= kettes
= négyes
- föld feletti kripta
2., Hamvasztásos temetés esetén:27
- urnafülke (kolumbárium)
- urnasírhely (földbe temetés)
= egyes
= kettes
- maximum négyes
- urnasírbolt (földben kripta)
= kettes
= négyes
- hamvak szétszórása

18.000.- Ft
30.000.- Ft
48.000.- Ft
100.000.- Ft
200.000.- Ft
1.200.000.- Ft

25.000,- Ft
- 15.000,- Ft
- 25.000,- Ft
- 45.000,- Ft
120.000.- Ft
180.000.- Ft
……….- Ft

3., Díszsírhely
- minden formában ingyenes

4., Újraváltás díja:
- működő temetőben – az 1., és 2., pontban 100%-a.
5./ Szociális temetés koporsós, vagy hamvasztásos temetés lehet.
Díjak az általános forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmazzák.

27

Csökkentett díj érvényes: 2011.03.01-től.

2.számú függelék

Készült a temetőkről és a temetkezésről szóló
17/2005.(XI.28.) számú önkormányzati rendelethez

1., A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért az eltemettető által fizetendő díjak:
- Ravatalozó használata
- Kellékeke használata
- Elhunyt hűtése (nap/fő)

10.000.- Ft28
ingyenes
ingyenes.

Mentesül a ravatalozó használatának fizetési kötelezettsége alól, az a helyi lakos, aki
olyan elhúnyt hozzátartozójának eltemettetésére veszi igénybe a ravatalozót, aki a halál
időpontjában állandó lakos volt.
2., A köztemetőkben – a temetkezési szolgáltatók kivételével – a temetőben
vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja:
- Kripta építés esetén
- Síremlék építés esetén
- Kripta/síremlék felújítás esetén
- Áramhasználat és vízhasználat

10.000.- Ft/kripta
3.000.- Ft/ síremlék
2.000.- Ft/kripta, síremlék
1.000.- Ft/nap.

Fenti összegek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
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Az elhúnyt és a temetésről gondoskodó állandó lakos hozzátartozó esetén mentesség 2011.03.01-től

3.sz. függelék

Készült a temetőkről és a temetkezésről szóló
17/2005.(XI.28.) számú önkormányzati rendelethez

1., Latinovits Zoltán
2., Mócsi János
3., Vásárhelyi János
4., Dr Kiss Ödön
5., Dr. Bögözi Szabó Ilona
6./ Németh Pál
fogszakorvos
-

színész, rendező, író
állatorvos, belgyógyász
vezérőrnagy, kartográfus
sebészszakorvos és neje
gyermekgyógyász

Ismeretlen magyar katona sírja
Orosz katonák sírja
Schangli József esperes
Horváth Árpád plébános

1976.IV. szakasz 25. sírhely.
1976. IV. szakasz 26. sírhely.
1977. IV. szakasz 255 sírhely.
1968. díszsírhely
1963. díszsírhely,

