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Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete 

a temetők használatának rendjéről
1
 

 

Mezőfalva NagyközségiÖnkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 6.§ (4) bekezdése, 40. § (3) bekezdése és 41.§ (3) 

bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Mezőfalva Nagyközség közigazgatási területén lévő 

belterületi 490. hrsz-ú köztemetőre (a továbbiakban: temető), annak fenntartására, a 

temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységekre és azok folytatóira, a temető látogatóira, 

valamint a temetőben vállalkozási tevékenységet folytatókra.  

 

(2) Az önkormányzat a köztemető kialakítására és fenntartására vonatkozó kötelezettségét  

aMezőfalvi Római Katolikus Egyházközséggel (a továbbiakban: Tulajdonos)  kötött 

megállapodásban foglaltak alapján teljesíti. A megállapodást a rendelet 1. függeléke 

tartalmazza.  

 

2. §  Amennyiben a  temetőTulajdonosa a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatait 

gazdálkodó szervezet útján látja el, az arra vonatkozógondnoki/feladatellátási szerződést meg 

kell küldenie az önkormányzat részére.  

 

3. §  Az önkormányzat a temető fenntartásához kapcsolódóan gondoskodika közüzemi díjak 

megfizetéséről (hulladékszállítási, víz-, szennyvíz-,gáz-, villanydíj). 

 

4. § (1) A temetőben sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja. 

 

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

Valamennyi koszorú-, virág- és egyéb növényhulladékot, valamint a sírok díszítéséből adódó 

bárminemű hulladékot az erre kijelölt lerakóhelyen, illetve konténerben kell elhelyezni. A 

temetőben keletkezett hulladék kijelölt helyen történő elhelyezése díjmentes.  

 

(3) A síremléképítés és –felújítás  során keletkező hulladék a kijelölt hulladéktárolóban nem 

helyezhető el, azt a tevékenységet végző vállalkozó köteles elszállítani. 

 

(4) A temetői illemhelyet a temetőlátogatók és a temetőben vállalkozási tevékenységet 

folytatók díjtalanul használhatják.  

 

(5) A temetőben gépjárművel, motorkerékpárral, segédmotor-kerékpárral  közlekedni tilos. Ez 

alól kivételt képeznek a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkezők, valamint az 

engedélyezett munkálatokat végző vállalkozók és temetkezési szolgáltatók.  

 

(6) Az egészségügyi állapotuk, vagy életkoruk miatt mozgásukban korlátozott  személyek a 

temető Tulajdonosának egyedi, írásos  engedélye alapján közlekedhetnek gépjárművel a 

temető területén. 
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(7) A temetőbe építőanyagot beszállítani és  ott építési, bontási munkákat elvégezni a 

Tulajdonos  hozzájárulásával lehet, melyet az érintett 48 órával a tevékenység megkezdése 

előtt köteles bejelenteni.    

 

5. § (1) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozására, annak gyomtalanítására, valamint 

köteles gondoskodni arról, hogy a sírhely vagy a sírbolt a temető biztonságos használatát ne 

veszélyeztesse.  

 

(2) A temetési helyekre egynyári, vagy évelő, lágyszárú dísznövények ültethetők. Fás szárú 

növény ültetése esetén annak kifejlett magassága nem érheti el az 1,50 méter magasságot és a 

szomszédos temetkezési helyek megközelítését, gondozását nem akadályozhatja.  

 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott  tevékenységek csak a  7. § (1) bekezdésében 

meghatározott sírhelyméreteken belül végezhetőek. 

 

6. § (1) A temető nyitva tartási ideje:07.00 órától 20.00 óráig. 

 

(2)A temető az (1) bekezdés szerinti nyitva tartási idő alatt látogatható, annak leteltekor a 

temetőből külön felszólítás nélkül távozni kell.  

 

(3) A temetőben a hely szellemének, csendjének és a kegyeletnek megfelelő magatartást kell 

tanúsítani.  

 

7. § (1)  A temetőben  lévő sírhelyek méretezése:  

 

a) egyes sír:          2,10 m hosszú, 1,00 méter széles, 

b) kettes sír:         2,10 m hosszú, 2,00 méter széles, 

c) sírbolt (kripta): 2,30 m hosszú, 2,30 méter széles, 

d) urnasírhely:    1,00 m hosszú, 0,80 méter széles, 

e) urnafülke belső mérete:  0,30 méter x 0,30 méter. 

 

(2) A sírhelyek mélysége – a rátemetési lehetőségtől, illetve a talajadottságoktól függően 1,80 

métertől 2,50 méterig terjedhet, az urnás sírhely mélysége 1,00 méter. 

 

(3) A temetési helyek egymástól való távolsága legalább 0,60 méter.    

 

(4) A sírjel, síremlék  az (1) bekezdés szerinti sírhelymérettől nagyobb nem lehet, magassága 

a 2 métert nem haladhatja meg.  

 

(5) A temetkezési hely feletti rendelkezési jog időtartama:  

 

a) koporsós temetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év  

b) sírbolt (kripta):   60 év 

c) urnasírhely: 10 év 

d) 2
urnafülke: 10 év/vagy 60 év 

e) koporsós temetés újraváltása: legalább 10 év maximum 25 év 

f) sírbolt újraváltása:                  legalább30 év maximum 60 év 

g) urnasírhely és urnafülke újraváltása: 10 év. 
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(6) Az egyes temetési helyekért fizetendő térítési díjak mértékét a rendelet 1. melléklete 

tartalmazza. A temetési helyek újraváltása esetén a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 18. § (2) 

bekezdésében foglaltak szerint időarányosan számított megváltási díjat kell alkalmazni.   

 

8. § (1) A szociális temetés céljára koporsós temetések esetére kijelölt parcella a nagy 

körforgótól Dunaföldvár irányába eső területrész SZ betűjelzéssel, az urnás temetések esetére 

kijelölt temetkezési hely ugyanezen területrészen folytatólagosan SZU betűjelzéssel.    

 

(2) Az SZ és SZU betűjelzésű  parcellákban a temetkezési helyek kialakítása a fasor mellett a  

déli saroktól a  körforgó irányába haladva a temetések időrendi sorrendje szerint történhet.  A 

temetési helyek egymástól való távolsága 0,60 méter, a sorok közötti távolság 1,00 méter 

lehet.  A kialakítás során sík felületet  kell kialakítani, hantot emelni nem lehet.  

 

(3) Az SZ és SZU betűjelzésű parcellákban az állam által biztosított sírjelen kívül más 

síremlék nem helyezhető el. 

 

9. §A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási 

hozzájárulási díj, a vállalkozások és temetkezési szolgáltatók által fizetendő behajtási díj  és 

az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által 

fizetendő térítési díjakmértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

 

10. § (1)  E rendelet  a (2) bekezdésben foglalt kivétellel  2014.  március 01. napján lép 

hatályba. 

 

(2)
3
 A 8. § 2016. január 01. napján lép hatályba. 

 

11. § Hatályát veszti Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 6/2001. (III.28.) önkormányzati rendelete.  

 

 

Mezőfalva, 2014.01.29. 

 

   Márok Csaba sk.                                                                Borbély Anikó sk. 

     polgármester                                                                             jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2014. 01.30. 

                                                                                             Borbély Anikó sk. 

                           jegyző 
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1. melléklet az1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelethez 

 
Az egyes temetési helyekért fizetendő térítési díjak  

 

  Tárgy 
 

1. 
Sírhely megváltási díja 14 éves korig rendelkező elhunyt és hozzátartozó 

0 Ft 
esetében 

2. 
Egyes, nem mélyített sírhely megváltása és újraváltása 

16 250 
Ft 

3. 
Kettes, nem mélyített sírhely megváltása és újraváltása 

32 500 
Ft 

4. 
Kettőnél több elhunyt befogadására alkalmas mélyített sírhely megváltása 12 000 

Ft és újraváltása a kettes sírhely díjára számított plusz díjtétel elhunytanként 

5. 
Sírbolthely megváltási és újraváltási díja 4 személyes sírbolthely esetén 70 000 

Ft  (2,9 x 3,1 x 2,2 m) 

6. 
Sírbolthely megváltási és újraváltási díja 6 személyes sírbolthely esetén 

90 000 
Ft 

7. 
Egy urna behelyezésére szolgáló urnafülke 30x30 cm megváltása 15 000 

Ft és újraváltása 10 évre 

8.4 
Urnafülkemegváltása 60 évre 

60 000 
Ft 

9. 
Kettes urnasírhelyek megváltása és újraváltása síremlék nélkül 

16 250 
Ft 

 

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
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2. melléklet az1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelethez 

 

 A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási 

hozzájárulási díj és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a 

temetkezési szolgáltatók által fizetendő térítési díjak  

 
  

A temetőben – temetkezési szolgáltatók kivételével - vállalkozásszerűen 

munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulási díja 
  

1. Vállalkozók alkalmankénti temető igénybevételének a díja (megkezdett nap) 6 410 Ft 

2. Síremlék állítási munkákhoz igényelt terület használati díja (megkezdett nap) 1 460 Ft 

3. Vállalkozásban végzett sírgondozás, más kertészeti munkák alkalmankénti díja 480 Ft 

 
Temetőbe való behajtás díja 

 
1. Behajtás napi díja vállalkozás és temetkezési szolgáltató részére 236 Ft 

2.  Behajtás havi díja vállalkozás és temetkezési szolgáltató részére  2500 Ft 

3. 
Behajtás  éves díja vállalkozás és temetkezési szolgáltató részére 

  12000  

         Ft 

  
Üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési 

szolgáltatók által fizetendő díjak 
  

1. Halott hűtési díj 48 órára halottanként 2 760 Ft 

2. 
Halott hűtési díj 48 órát meghaladóan minden megkezdett nap tekintetében 

820 Ft 
elhunytanként 

3. 
Ravatalozó épületének és a ravatalozó előtti fedett terasz alkalmankénti használati 

díja 

10 000    

      Ft 

 

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.  
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                                                                                       1. függelék az 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  (a 

továbbiakban: Önkormányzat) 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. (képviseli: Márok Csaba 

polgármester), mint köztemető fenntartására köteles önkormányzat, másrészről a Mezőfalvi 

Római Katolikus Egyházközség (a továbbiakban: Egyházközség) 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 

34. (képviseli: Kristofory Valter), mint a mezőfalvi temető tulajdonosa között a mai napon az 

alábbi feltételekkel: 

 

1.) Felek megállapodnak abban, hogy a mezőfalvi temetőt, amely a Mezőfalvi Római 

Katolikus Egyházközség tulajdonában van, jelen megállapodás és a   temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII törvény (a továbbiakban: Ttv.) 3. § b) pontja alapján 

köztemetőként tartják fenn, mellyel az Önkormányzat eleget tesz a Magyarország helyi 

Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában 

meghatározott közfeladatának.     

 

2.) Az Önkormányzat vállalja a temetői közüzemi díjak (hulladékszállítási, víz-, szennyvíz-, 

gáz-, villanydíj) megtérítését. 

 

3.) Mivel az Önkormányzatnak a közüzemi költségekre ráhatása nincs, ezért a temető 

üzemeltetője (gondnoka) köteles az önkormányzattal a közüzemi költségek optimalizálása 

érdekében együttműködni.  

 

4.) Az Egyházközség vállalja a temető fenntartásával kapcsolatos közüzemi díjakon kívüli 

minden egyéb költség viselését. 

 

5.) A felek rögzítik, hogy az Egyházközség a temetőben az általa szükségesnek tartott 

felújításokat és fejlesztéseket a saját költségén végzi. 

 

6.) Felek rögzítik, hogy a 2. pont szerinti temetői közüzemi díjak Önkormányzat részéről 

történő megtérítése fejében az Önkormányzatot illeti meg a temetkezési szolgáltatók által 

fizetendő hűtési díj és  ravatalozó használati díj, melynek a Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal  

pénztárában történő befizetéséről a temetkezési szolgáltató, a temettető hozzátartozó, illetve a 

hozzátartozó megbízásából a temetkezési szolgáltató gondoskodik. A befizetésről az 

eltemettető hozzátartozó nevére kiállított számla készül.    

 

7.) Az Egyházközség elismeri, hogy a Ttv. 40. § (3) bekezdése értelmében a köztemetőre 

vonatkozó díjak mértékét az önkormányzatnak rendeletben kell megállapítania, amelyet 

évente felül kell vizsgálni, és ugyanezen paragrafus (5) bekezdése értelmében a képviselő-

testületnek a díj megállapításakor ki kell kérnie a fogyasztók területileg illetékes érdek-

képviseleti szerveinek véleményét.  Ezért az Egyházközség a   díjváltoztatási 

kezdeményezését – annak bevezetését megelőző - 60 nappal korábban az Önkormányzat felé 

jeleznie kell. Felek a díjak meghatározásában együttműködnek.  

 

8.) A temetőben lévő építmények telekkönyvi bejegyeztetéséről az Egyházközség 

gondoskodik.  
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9.)  Az Egyházközség vállalja, hogy a temető fenntartása és üzemeltetése során a mindenkor 

érvényes Ttv. és annak végrehajtási rendelete,  az Önkormányzat temetők használatának 

rendjéről szóló 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete szerint jár el, valamint a 

működtetéssel kapcsolatos minden hatósági engedélyezési és ellenőrzési eljárásban saját maga 

jár el.  

 

10.) Felek a jelen megállapodásban foglaltak kölcsönös betartására törekednek, a felmerülő 

vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés során, megegyezéses úton rendezik.     

 

11.) Jelen megállapodás határozatlan időre jön létre. Felek megállapodnak abban, hogy a 

megállapodást bármelyik fél írásban, legalább hat hónapos felmondási idő kikötésével a 

naptári év végével felmondhatják.  

 

12.) Felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodás az Egyházmegyei Hivatal 

jóváhagyásával lép életbe. 

 

Mezőfala, 2014. 01.29. 

 

 

 

               Kristofory Valter sk.                                                              Márok Csaba sk. 

Mezőfalvi Római Katolikus Egyházközség                                      polgármester 

  

 

 

Záradék: 

 

Szám: ………../2014. 

 

Fenti megállapodást jóváhagyom! 

 

Székesfehérvár, 2014. ……………………………… hó …………… nap 

 

 

 

                           ………………………………………………………. 

 


