
30/2002. (XII.11.) Ök. sz. rendelet 
a közterületek használatáról 
 
 
 

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 
26/2000.(XI.29.) számú rendelete 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről. 
 
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16.§. (1) bekezdése, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. tv. (a továbbiakban : törvény) 41.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
figyelemmel a 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
1.§. 

 
A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek község közigazgatási területén fekvő temetőkre, az ezek 
fenntartásával kapcsolatban  végzett temetkezési és temető fenntartási tevékenységre. 

2.§. 
 
(1) Lakitelek község közigazgatási területén köztemető létesítése, bővítése, fenntartása, 
lezárása és megszüntetése az önkormányzat feladata. 
(2)1 Működő köztemető: 041 hrsz. alatt lévő temető, amely Lakitelek Nagyközség 
Önkormányzatának tulajdonában áll. 
(3) Az önkormányzat tulajdonában lévő lezárt temető nincs. 
(4) Az önkormányzat a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kötelezettségéről 
gazdálkodó szervezet útján, kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik. A 
gazdálkodó szervezet kegyeleti közszolgáltatás mellett temetkezési szolgáltatást is végezhet. 
(5) A kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése - pályázat útján - az önkormányzat 
Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik. 
(6) Az (5) bekezdésben foglalt kegyeleti közszolgáltatási szerződés tartalmát a törvény 
előírásai alapján a Képviselő-testület határozza meg. 
(7) A szerződés csak a törvényben, illetve Kormányrendeletben meghatározott feltételeket 
teljesítő vállalkozóval köthető meg. 
(8) A szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését a Jegyző ellenőrzi, szerződésszegés 
esetén kezdeményezi a szerződés felmondását. 
 

TEMETÉSI HELYEK 2 
3.§. 

 
(1) A temető beépítési előírásait a helyi építésügyi szabályzat és szabályozási terv 
tartalmazza. 
(2) A temető, vagy a sírhelytáblák lezárásáról, kiürítéséről az önkormányzat képviselő-
testülete dönt.  
 

4. § 
 
(1) A temetőt sírhely-táblákra, gyermeksírhely, sírbolt táblákra kell felosztani. 
(2) A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a használati idő elteltével - 
szabályszerű eljárás mellett - ki lehet üríteni és temetés céljára igénybe lehet venni.  

                                                           
1 Módosította a 18/2004. (V.27.) rendelet 5. §. (1) bekezdése. Hatályos 2004. május 27-től. 
2 A fejezet címét módosította a 18/2005. (XI.11.) rendelet 1. §. Hatályos 2005. november 11-től. 
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(3) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal temetési helyekre 
(sírhelyekre, sírboltokra, urnasírhelyekre, urna sírboltokra, a továbbiakban együtt: sírhelyek) 
kell felosztani. 
 

5. §. 
 

Sírhelyek 
 
(1) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely-táblákban - fő szabályként – az elhalálozás ideje 
szerinti folytatólagos sorrendben kell felhasználni. 
(2) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben 
(rátemetéssel), urnasírban vagy sírboltban lehet elhelyezni. 
(3) A temetőben lévő sírhelyek méreteit a rendelet melléklete tartalmazza. 
3(4) Mélyített sírhelybe a rendelet mellékletében meghatározott díj fizetése ellenében - még 
egy koporsó temethető. 
4(5) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban 
történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el.  
(6) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet. 
(7) A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező. 
 

6. §5 
 

RENDELKEZÉSI JOG, DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 
 

7. § 
 
6(1) Az egyes temetési helyért a törvény 20 §-ban megjelölt eltemetésre kötelezettnek, illetve 
azok újraváltásáért  a törvény 21. § (3) bekezdésében meghatározott személynek díjat kell 
fizetnie. A díj mértékét a rendelet melléklete tartalmazza  
(2) A temettetőknek az elhaltak hűtéséért hűtési díjat kell fizetni a rendelet mellékletében 
meghatározottak szerint. 
7(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: 
 a.) sírbolt esetén                   :  60 év 
 b.) urnasírbolt esetén                          20 év 
 b.) sírhely esetén                  :  25 év 
 c.) urnasírhely esetén          :              10 év 
8(4)  
(5) 
(6) 
(7) 
(8 ) 
(9)  

TEMETKEZÉS SZABÁLYAI 
 

                                                           
3 Módosította a 18/2005. (XI.11.) rendelet 2. § (1) bek. Hatályos 2005. november 11-től. 
4 Módosította a 18/2005. (XI.11.) rendelet 2. § (2) bek. Hatályos 2005. november 11-től. 
5 Hatályon kívül helyezte a 18/2005. (XI.11.) rendelet 3. §.. Hatálytalan 2005. november 11-től. 
6 Módosította a 18/2005. (XI.11.) rendelet 4. § (1) bek. Hatályos 2005. november 11-től. 
7 Módosította a 18/2005. (XI.11.) rendelet 4. § (2) bek. Hatályos 2005. november 11-től. 
8 Hatályon kívül helyezte a 18/2005. (XI.11.) rendelet 4. §..(3).  Hatálytalan 2005. november 11-től. 
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98. § 
9. § 
10. § 

 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

 
11. §10 

 
(1) A temetkezési szolgáltatások körét a törvény 25. §-a tartalmazza. 
(2) A köztemetőben az elhunyt hűtésével, az elhunyt temetőn belüli szállításával, a 
sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására a temettető köteles az 
üzemeltető szakszemélyzetét és berendezéseit igénybe venni.” 
 

12. §11 
 
(1) A temető infrastruktúrájának, létesítményeinek a temetkezési szolgáltatások és a 
temetőben vállalkozásszerű munkavégzés céljára történő igénybevételét az üzemeltetőtől kell 
kérni. Az üzemeltető folyamatos elérhetőséget (minimálisan ügyeleti telefonszámot) köteles 
biztosítani és azt a temető hirdetőtábláján köteles kifüggeszteni. 
(2) A temetkezési szolgáltatók az e rendelet mellékletében meghatározott temető-
igénybevételi díjat kötelesek fizetni az üzemeltetőnek a 11. § (2) bekezdésében meghatározott 
szolgáltatások igénybevételéért.. 
(3) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőknek (pl. sírhelyállítás, karbantartás) a 
rendelet mellékletében meghatározott temető-fenntartási hozzájárulási díjat kell fizetniük.  
(4) A temető üzemeltetője a temető-igénybevételi, illetve temető-fenntartási hozzájárulási 
díjat befizetett temetkezési szolgáltatást végzőnek a munkálatokhoz szükséges infrastruktúrát 
köteles biztosítani. 
 

A TEMETŐK RENDJE 
 

13. § 
 

(1) A temető nyitva-tartása: 
 
 Március 01-től         -   szeptember 30-ig                 06,00  - 21,00 óráig 
 Október 01-től         -   október 20-ig                       07,00  - 18,00 óráig 
 Október 21-től         -   november 10-ig                   07,00  - 20,00 óráig 
 November 11-től     -   február végéig                     07,00  - 18,00 óráig 
 Halottak napján a temetők 06,00 órától igény szerint tartanak nyitva. 
(2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni. 
(3) A nyitva-tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni. 
(4) Gyermekek 10 éves korukig csak felnőttekkel látogathatják a temetőt. 
(5) A temetőben végzett valamennyi munkálat során törekedni kell arra, hogy a munkálatok a 
lehetséges legrövidebb időtartam alatt fejeződjenek be, továbbá hogy a munkavégzés során a 
környező sírhelyekben, kegyeleti tárgyakban kár ne keletkezzen,  a munkálatok elvégzése 
után az eredeti állapotot, rendet vissza kell állítani a munkát végzőnek. 

                                                           
9 Hatályon kívül helyezte a 18/2005. (XI.11.) rendelet 5. §.  Hatálytalan 2005. november 11-től. 
10 Módosította a 18/2005. (XI.11.) rendelet 6. §. Hatályos 2005. november 11-től. 
11 Módosította a 18/2005. (XI.11.) rendelet 7. §. Hatályos 2005. november 11-től. 
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(6) A temetőkben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. Ügyelni 
kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon. 
12(7) A temetőben a kijelölt hulladéklerakókból való szemételszállításról az üzemeltető 
Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló 
kötelező közszolgáltatás szabályairól szóló 18/2003.(IV.24.)számú önkormányzati rendelete 
rendelkezéseire tekintettel gondoskodik. 
 

A SÍRHELYEK GONDOZÁSA, SÍREMLÉKEK ÁLLÍTÁSA 
 

14. § 
 
(1) A sírhely birtokosa köteles a sírhely, síremlék gondozását, gyomtalanítását, tisztítását 
rendszeresen elvégezni. 
(2) A hozzátartozók által végezhető további munkák: 
a.) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása, 
b.) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése, 
c.) olyan fás szárú növények ültetése, amelyek kifejlett állapotban sem érik el a 2 m. 
magasságot. 
(3) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül. Padot elhelyezni csak az 
üzemeltető engedélyével szabad, amennyiben az a gépjármű és gyalogosforgalmat nem 
akadályozza. 
(4) A látogatók az öntözéshez szükséges vízszolgáltatást díjmentesen vehetik igénybe. 
 

15.§. 
 
(1) Síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető 
üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni. 
(2) A bemutatási kötelezettség, illetve a 12. § (1) bekezdésében foglalt bejelentési 
kötelezettség elmulasztása esetén vagy a bemutatott tervtől való eltérés esetén, továbbá a 
sírhely gondozására irányuló  kötelezettség elmulasztása, vagy nem e rendeletnek megfelelő 
gyakorlása esetén az üzemeltető: 
 felhívja a sírhely birtokosát - határidő kitűzésével - a sérelmes állapot megszüntetésére, 
 a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti) és annak 
költségeit áthárítja a sírhely birtokosára. 
(3) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak a 
temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni. 
 

NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE 
 

16.§. 
 

Az üzemeltető az 1999. évi LXIII. tv. 18.§.-a szerinti tartalommal nyilvántartó és sírbolt 
könyvet köteles vezetni. 
13A nyilvántartásokból felvilágosítás, adatszolgáltatás elektronikus úton nem igényelhető. 
 

 
TILTÓ ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK 

 
                                                           
12 Módosította a 18/2005. (XI.11.) rendelet 8. §. Hatályos 2005. november 11-től. 
13 Kiegészítette a 14/2005. (X..25.) rendelet 3. §.  Hatályos 2005. november 1-től. 
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17. § 
 
(1) A temető területére kutyát bevinni - a vakvezető kutyák kivételével - tilos. 
(2) A temetőben tilos a hely csendjét, a kegyeletnek megfelelő magatartást bármilyen módon 
zavarni.  
(3) A temetőbe tilos gépjárművel behajtani kivéve halott szállítás és munkavégzés céljából 
illetve azon személyeket, akik testi-fizikai adottságaik miatt gyalogos közlekedésre 
képtelenek. 
(4) A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, a sírok 
díszítésére szolgáló anyagokat, továbbá a temető felszerelési tárgyait megrongálni, 
beszennyezni tilos. 
(5) Tilos a temetőben szemetelni, a temetői munkák során keletkező hulladékokat a kijelölt 
tárolókon kívül elhelyezni. 
 

18. §14 
 

Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki e rendelet 17. § 
(1)-(3) bekezdésében szereplő tiltó rendelkezéseket megszegi. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

17.§. 
 

 
(1) E rendelet 2000. december 1-én lép hatályba.  
(2) A temető üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatói szerződést legkésőbb 2001. január 30-ig 
meg  kell kötni.  
 
Lakitelek, 2000. november 28. 
 
 
           Anka Balázs  sk.                                                             Orbán Csaba sk. 
             polgármester                                                                        jegyző 

 
 

Melléklet Lakitelek  Önkormányzat 26//2000.(XI.29.) számú rendeletéhez. 
 
 
 

1./ A sírhelyek alapterülete: 
 
 

 

Síremlék nélkül Síremlékkel maximum 

Felnőtt egyes sír: 2,10 m x 1,00 m 2,40 m x 1,00 m 

Felnőtt kettős sír: 2,10 m x 1,70 m 2,40 m x 1,70 m 

Gyermek sír       : 1,30 m x 0,60 m 1,50 m x 0,70 m 

Urna sír             : 0,60 m x 0,80 m 0,60 m x 0,80 m 

                                                           
14 Módosította a 18/2004. (V.27.) rendelet 5. §. (2) bekezdése. Hatályos 2004. május 27-től. 
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Sírbolt (4-es)    : 4,00 m x 2,10 m 4,00 m x 2,10 m 

Sírbolt (8-es)    : 4,00 m x 5,00 m 4,00 m x 5,00 m 

 

2./ A sírhelyek mélysége :                                         2,00 m 

     Koporsós rátemetés esetén minimálisan             1,60 m 

     Mélyített sír esetén legalább                                2,20 m 

     Az urnasír mélysége                                            1,00 m.     

 

3./ A síremlékek  közötti oldaltávolság - újonnan kialakítandó sírhely-táblákban - minimálisan  

     0,60 m. 

4./ A síremlékek közötti hossztávolság – újonnan kialakítandó sírhely-táblákban – minimálisan 

 felnőtt egyes, kettős és gyermeksír esetén   1,00 m 

 4-es és 8-as sírbolt esetén    1,20 m 

 

A TEMETÉSI HELYEK DÍJA15 

(A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák) 

 

1./ Gyermeksírhely                                25 évre                               600.- Ft 

2./ Felnőtt sírhely                                  25 évre                                   6.000.- Ft 

3./ Sírbolt                                              60 évre: 

 2 személyes kripta építésére                                 17.000.- Ft          

 4 személyes kripta építésére                                 28.000.- Ft 

 8 személyes kripta építésére 45.000.- Ft 

4./ Urna-sírhely                                     10 évre 

 Szabályos urnahely                                                600.- Ft 

 Urna elhelyezése kriptában                                        300.- Ft 

 Urnahely földben    1000.- Ft                     
165./ Rátemetés esetén fizetendő sírhelyhasználati díj az 1. és 2. pont szerinti díjak figyelembevételével 

az alábbiak szerint történik: 

rátemetéses sírhelyhasználati díj= 

(a sírhely eredeti megváltása óta eltel évek száma)  x (1. és 2. pont szerinti díj/25 év)” 

 
176./ Egyéb díjak: 

                                                           
15 Módosította a 3/2009.(I.29.) rendelet. Hatályos 2009. február 1-től 
16 Módosította a 18/2005. (XI.11.) rendelet  9. §. (1) bekezdése. Hatályos 2005. november 11-től. 
17 Módosította a 18/2005. (XI.11.) rendelet  9. §. (2) bekezdése. Hatályos 2005. november 11-től. 
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6.1 Sírhelynyitás és visszahantolás díja                  6.000.- Ft/sír 

6.2 Elhunyt temetőn belüli szállításának díja:                                 3.000.- Ft/eset 

6.3 Halott hűtési díj       400 Ft/nap 

6.4 Síremlék állítási munkákhoz igényelt terület használati díja 600 Ft/m2/nap 

6.5 Más temetkezési szolgáltató temető igénybevételi díja  7.000 Ft/eset 

6.6 Temető fenntartási hozzájárulás díja:                                        3.000.- Ft/eset” 
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