
FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete
A köztemetőről és a temetkezés rendjéről.

Fülesd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 40. §, 41. § (3) bekezdésében, 42. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, figyelembe véve a Ttv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. 

rendelet (továbbiakban Vhr.) rendelkezéseit, az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1. §

A  rendelet  hatálya  kiterjed:  Fülesd  Község  területén  lévő  önkormányzati  köztemetőre, 
valamint a fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre. 

2. §
(1) A köztemető a fülesdi 031/2 helyrajzi számú ingatlan területén helyezkedik el. 
(2) A köztemető tulajdonosa és fenntartója Fülesd Község Önkormányzata (4964 Fülesd, Kis 
u. 4.)
(3)  A  köztemető  üzemeltetője  az  önkormányzat.  A  képviselő-testület  kegyeleti 
közszolgáltatási szerződést köthet az üzemeltetői feladatok ellátására. 

3. §
(1) Fülesd Község közigazgatási  területén  köztemető  létesítése,  bővítése  az önkormányzat 
feladata.
(2)  A  jelenleg  működő  köztemető  és  létesítményei  fenntartásáról,  valamint  az  ott  folyó 
temetkezési  és  e  rendelet  szerinti  egyéb  tevékenységek  végzéséről  (továbbiakban: 
üzemeltetés) az önkormányzat gondoskodik. 

A temetési hely 
4. §

(1)  Az  egyes  temetési  helyekért  megváltási  díjat  e  rendelet  1.  számú  melléklete szerinti 
összegben kell fizetni. 
(2)  A temetési  hely  feletti  rendelkezési  jog  időtartamára  (használati  idő)  a  Vhr.18.  §  (1) 
bekezdése alkalmazandó. 
(3) Az egyes temetési helyekért a használati idő leteltét követően újraváltási díjat nem kell 
fizetni. 

A sírhely méretezése, sírjelek alkalmazása
5. §

(1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:
a) Felnőtt sírhely:

aa) egyes sírhely mérete: 0,9 méter széles, 2,2 méter hosszú.
ab) kettős sírhely1 mérete: 1,8 méter széles, 2,2 méter hosszú.

b) Gyermeksírhely (10 éven aluli gyermek) mérete: 0,6 méter széles, 1,5 méter hosszú 
és 1,6 méter mély.
c) Urnasírhely: 0,6 méter széles, 0,8 méter hosszú és 1,0 méter mély;
d) Sírboltok 

1 Két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör. 
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da) felszíni méretei
daa) 3 személyes sírbolt hossza 3,5 méter, szélessége 2,5 méter
dab) 6 személyes sírbolt hossza 3,5 méter, szélessége 3,0 méter
dac) 9 személyes sírbolt hossza 3,5 méter, szélessége 3,8 méter

db) belső méretei:
dba) 3 személyes sírbolt hossza 2,3 méter, szélessége 0,9 méter, mélysége 2,6 

méter
dbb) 6 személyes sírbolt hossza 2,3 méter, szélessége 1,75 méter, mélysége 

2,6 méter
dbc) 9 személyes sírbolt hossza 2,3 méter, szélessége 2,5 méter, mélysége 2,6 

méter.
(2) A sírok egymástól való oldaltávolsága 0,6 méter. A sírdombok magassága legfeljebb 0,5 
méter lehet. 
(3)  Felnőtt  sírba  elhelyezett  két  koporsón  kívül  még  két  urna  is  temethető.  Koporsóban 
történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még négy urna helyezhető el. 
(4) Felnőtt sírhely- táblába tíz éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír 
méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni. 
(5) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet. 
(6) A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező. 
(7)  A  temetési  hely,  illetve  sírbolt  felnyitását  az  illetékes  ÁNTSZ  engedélye  alapján  és 
előírásai szerint lehet elvégezni a Vht. 40. §-ában foglalt rendelkezések betartása mellett.
(8) Rátemetés esetén – a balesetek elkerülése érdekében – a síremléket a temettetőnek le kell 
bontania és újból, biztonságosan fel kell állíttatnia. 
(9) A temetési hely megjelölésére használt sírjel nem foglalhat el e rendeletben meghatározott 
temetési helynél nagyobb területet. 

6. §
A temető rendeltetésszerű használatához szükséges helyi, tárgyi, infrastrukturális  

létesítményei, használatának, igénybevételének szabályi
7. §

(1)  Az önkormányzat a tulajdonában, fenntartásában, üzemeltetésében álló köztemetőben az 
alábbi helyi, tárgyi, infrastrukturális feltételeket biztosítja:

a) a temetőhöz vezető utat, temető előtti parkolót, sírtáblával összekötő úthálózatot,
b) ravatalozót,
c) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt,
d) temető bekerítését vagy élő sövénnyel való lehatárolását,
e) hulladék gyűjtését, kezelését,
f) vízvételt (közkifolyó üzemeltetése),
g) illemhelyet,
h) a temető területének – rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő – parkosítását, 
az utak sorfásítását,
i) a ravatalozóhoz vezető úton közvilágítást.

(2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  helyi,  tárgyi,  infrastrukturális  feltételek  karbantartásáról,  a 
hulladék elszállításáról az önkormányzat gondoskodik. 
(3)  A  temetőben  a  megépült  ravatalozó  alkalmas  az  elhunyt  ravatalozására,  kegyelet 
lerovására, valamint az elhunyt elbúcsúztatására. 
(4) A ravatalozó rendszeres takarításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről az önkormányzat 
gondoskodik. 

8. §
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A 7. §-ban felsorolt létesítmények közül:
a) sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot, 
koszorú és virágmaradványt az erre kijelölt hulladékgyűjtő helyen köteles elhelyezni.
b) A temetőben kiépített utakat gépjárművel használni nem lehet, kivéve:

i. Halottszállító járművet,
ii. A mozgássérülteket,  egészségi állapotuk, vagy életkoruk miatt  mozgásukban 

korlátozott személyeket,
iii. Sírjelet elhelyező, építő tevékenységhez történő szállítás.

c) A temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogatók díjtalanul használhatják. 
d)  A  temetőben  végzett  vállalkozási  tevékenység  során  keletkezett  hulladék 
elszállításáról  a  vállalkozó  köteles  gondoskodni,  a  tevékenység  végzése  során 
igénybevett területet az eredeti állapotának megfelelően helyreállítani. 

A sírhelyek kertészeti kialakítása, gondozása
9. §

(1) A temetőben a sírok növényzettel való beültetését és gondozását a temetkezési hely feletti 
rendelkezési joggal bírók végzik, vagy végeztetik. 
(2) A temetkezési hely felett rendelkezni jogosult 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  1 
méteres magasságot.

(3)  A  temetkezési  hely  felett  rendelkezni  jogosult  személy  köteles  a  sírhely  gondozását, 
gyomtalanítását rendszeresen elvégezni, vagy elvégeztetni.
(4) A temető közhasználatú területein a növények telepítését az önkormányzat végezheti. 

Temetkezési szolgáltatók
10. §

 (1)  A  temetkezési  szolgáltató az  e  rendelet  3.  számú  melléklete  szerinti  díjakat  köteles 
megfizetni  a  létesítmények  és  az  önkormányzat  által  biztosított  szolgáltatások 
igénybevételéért. 
(2) A temetkezési szolgáltatás ellátásának rendjére, a temetkezési szolgáltatókra egyebekben a 
Ttv. és a Vhr. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A köztemető rendje
11. §

(1) A köztemető nyitvatartási rendje:
a) Március 1. és szeptember 30. között: 7.00 órától 20.00 óráig
b) Október 1. és Február 28. között: 7.00 órától 17.00 óráig
kivéve: 
c) Október 28. és November 5. között: 7.00 órától 21.00 óráig

(2)  A  nyitvatartási  idő  alatt  a  temetőt  bárki  korlátozás  nélkül  látogathatja,  a  sírokat 
gondozhatja.  14 éven aluli  gyermek  a  temetőben  csak felnőtt  személy  felügyelete  mellett 
tartózkodhat. 
(3) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni. 
(4) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni. 
(5) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok 
díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos. 
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(6) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást  köteles 
tanúsítani.
(7)  A  sírhelyek  gondozása  során  keletkező  hulladék a  temető  területén  az  erre  a  célra 
kialakított gyűjtő helyen tárolható. 
(8)  A  temetőben  keletkezett  hulladék  rendszeres  elszállításáról  az  önkormányzat 
gondoskodik. 
(9) A sírok és az urna-sírok kerítéssel nem határolhatók körül. 
(10)  A  temetőkben  gyertyát  égetni  legkésőbb  a  zárási  időt  megelőző  egy  óráig  szabad. 
Ügyelni kell arra, hogy gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon. 
(11) A temetők területére kutyát bevinni – a vakvezető kutyák kivételével – tilos. 
(12) A temetőben közízlést sértő virágtartók, díszítések vagy feliratok nem helyezhetők el. 

Temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenység ellátásának temetői rendje
12. §

(1)  A  temetőben  történő  munkavégzést  –  a  hozzátartozó  részéről  történő  sírgondozás,  a 
temetési  hely  növénnyel  való  beültetése  és  díszítése  kivételével  –  az  önkormányzatnál,  a 
munkavégzés megkezdését megelőzően be kell jelenteni. 
(2) A temetőben munkát végző vállalkozók (pl. sírkőkészítők) működésük során e rendeletben 
foglaltakat  kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a 
látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális 
létesítményeiben nem okozhatnak kárt. 
(3) Az önkormányzat hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, 
építési vagy bontási munkák elvégzéséhez. 
(4) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak az 
önkormányzatnak történő előzetes bejelentése után szabad kivinni. 
(5)  A  temetőben  vállalkozásszerűen  munkát  végzők  e  rendelet  2.  számú  mellékletében 
megállapított  temető-fenntartási díjat kötelesek fizetni,  melynek mértéke az adott évben az 
egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5%-a. 

Szabálysértés
13. §

(1) Aki a - halottszállító járművet, a mozgássérülteket, egészségi állapotuk, vagy életkoruk 
miatt  mozgásukban  korlátozott  személyeket  szállító  járműveket,  sírjelet  elhelyező,  építő 
tevékenységhez  történő  szállítást  végző  járművet  kivéve  –  a  temetőben  kiépített  utakat 
gépjárművel használja, tízezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
(2) Aki a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot nem a temető területén az erre a 
célra kialakított gyűjtő helyen helyezi el, tízezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
(3)  Aki  a  temető  területére  – vakvezető  kutya  kivételével  –a  felügyelete  alatt  álló  kutyát 
beviszi, tízezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(4)  Az  (1)-(3)  bekezdésben  meghatározott  szabálysértés  a  helyi  önkormányzat  jegyzője 
hatáskörébe tartozik. 

Záró rendelkezések
14. §

(1) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
(2) E rendelet 2009. december 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát  veszti a Fülesd 
Község Önkormányzatnak a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 9/2000. (X.25.) 
FKKT rendelete. 
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(3) A képviselő-testület a Ttv. 40. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve a 
rendelet  1-3.  számú  mellékleteiben  szabályozott  díjak  tekintetében  kikérte  a  fogyasztók 
területileg  illetékes  érdekképviseleti  szervének  (Országos  Fogyasztóvédelmi  Egyesület 
Szabolcs-Szatmár-Bereg  megyei  tagszervezete  4400  Nyíregyháza,  Széchenyi  út  2.) 
véleményét. 
(4) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 
évi  XLIII.  törvényt,  és  a  végrehajtásáról  szóló  145/1999.  (X.1.)  Korm.  rendeletet  kell 
alkalmazni.
(5)  E  rendelet  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló  2006/123/EK  irányelvbe  ütköző 
rendelkezést nem tartalmaz.

Fülesd, 2009. október 26.

Márton László  s.k. Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna s.k.
Polgármester Körjegyző

Záradék: 
A rendelet kihirdetve: 2009. október 28. napján.

Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna s.k. 
Körjegyző

A kiadmány hiteles.

Sonkád, 2009. november 17.

Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna
Körjegyző
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1. számú melléklet a 14/2009. (X. 28.) FKKT rendelethez:
A temetkezési hely megváltási díjai

Sírhely megnevezése Megváltási díj (Ft)
Felnőtt egyes sírhely 1000
Felnőtt kettős sírhely 2000
Gyermeksírhely 1000
Urnasírhely 1000
Sírbolt 25000

2. számú melléklet a 14/2009. (X. 28.) FKKT rendelethez:
A temetőben vállalkozásszerű munkát végzők (temetkezési szolgáltatást végzők  

kivételével) által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás

E rendeletben megállapított szabályok szerint a megállapított díj: 750 Ft 

3. számú melléklet a 14/2009. (X. 28.) FKKT rendelethez:
a temetkezési szolgáltatást végzők által fizetendő díjakról

Megnevezés Fizetendő díj (Ft/alkalom)
a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető 
által biztosított szolgáltatások 
igénybevételéért

10000
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