LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2013. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
(Egységes szerkezetben. Hatályos: 2016. 08. 01 –től)
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Letenye város közigazgatási területén a Letenye Város Önkormányzata
(a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő köztemetőkre.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemetők fenntartását, üzemeltetését, továbbá a
temetkezési szolgáltatást végző személyekre, a temetkezési szolgáltatások igénybevevőire, valamint
mindazokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre,
akik a köztemetőkön belül bármilyen tevékenységet végeznek, vagy a köztemetőkben tartózkodnak.
2. §
Letenye város közigazgatási területén működő köztemetők:
a) az önkormányzat tulajdonában lévő Bajcsy-Zsilinszky utcai, Letenye belterület 175 helyrajzi számú
ingatlanon lévő köztemető,
b) az önkormányzat tulajdonában lévő Petőfi utcai, Letenye belterület 895 helyrajzi számú ingatlanon
lévő köztemető.
3. §
Az önkormányzat a 2. §-ban meghatározott köztemetőkben a következő infrastrukturális feltételeket
biztosítja:
a) ravatalozót,
b) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt,
c) a köztemetők előtt, vagy mellett parkolót,
d) sírtáblákat összekötő úrhálózatot,
e) a köztemetők bekerítését,
f) a köztemetőkben keletkezett hulladék gyűjtését, kezelését,
g) vízvételt,
h) villamos energia vételt,
i) illemhelyet,
j) a köztemetők területének – rendeltetésnek és a hely jellegének megfelelő – parkosítását.

2. A köztemetők fenntartása és üzemeltetése
4. §
(1) A köztemetők fenntartása és üzemeltetése az önkormányzat feladata.
(2) A köztemetők fenntartási és üzemeltetései feladatainak ellátásáról az önkormányzat kegyeleti
szolgáltatási szerződés megkötésével a 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasága, az ÉKKÖV
Kft. 8868 Letenye, Szabadság tér 10. (a továbbiakban: üzemeltető) útján gondoskodik, amely a
feladatokat e rendeletben biztosított kizárólagos jog alapján látja el.

3. A köztemetők használatának és a létesítmények igénybevételének szabályai, kegyeleti
tárgyak, növényzet elhelyezése, sírgondozás szabályai
5. §
(1) A köztemetők nyitva tartása:
a) április 1. és szeptember 30. között 7,00 órától 20,00 óráig,
b) október 1. és március 31. között 7,00 órától 18,00 óráig,
c) a b) ponttól eltérően október 31. és november 1. napján 7,00 órától 22,00 óráig.
(2) A nyitva tartási idő alatt a köztemetőket bárki korlátozás nélkül látogathatja.
(3) A köztemetők rendjét szabályozó és egyéb közérdekű hirdetményeket a köztemetők főbejáratánál
lévő hirdetőtáblákon kell közzétenni.
6. §
(1) A köztemetőkben gépjárművel, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral közlekedni tilos, kivéve:
a) a mozgássérült, járóképtelen hozzátartozót szállító járművet,
b) a temetkezési tevékenységben résztvevő járműveket,
c) a köztemetők üzemeltetőjének engedélyével munkavégzés céljából behajtó járműveket,
d) a megkülönböztető jelzést használó járműveket.
(2) A 2. § a) pontjában megjelölt köztemetőn a gyalogos és a kerékpáros átjárás tilos.
(3) A köztemetőkben közlekedési célra csak a kijelölt útvonalak vehetők igénybe.
(4) A köztemetőkbe állatot bevinni a vakvezető kutya kivételével nem lehet.
(5) A köztemetőkben gyertyát, vagy mécsest gyújtó személy köteles a tűzveszély elkerülése
érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni.
(6) A köztemetőkben avar, elszáradt koszorú- és virágmaradvány nem égethető.
7. §
(1) A köztemetőkben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak – koszorúk,
vázák, mécsesek, gyertyák – helyezhetők el.
(2) A köztemetőkben pad csak az üzemeltető hozzájárulásával a közlekedés és a szomszédos sír
megközelítésének akadályozása nélkül helyezhető el.
(3) A sírhelyek közé fát és fás szárú növényt ültetni tilos. A sírhelyekre legfeljebb olyan fa, vagy fás
szárú növény ültethető, amely teljes kifejlettségében a 2 métert nem haladja meg és a sírhelyen nem
terjeszkedik túl.

(4) A köztemetőkben a sírokat, az azon lévő tárgyakat, síremlékeket, a köztemetőkben lévő
épületeket, egyéb tárgyakat, fákat, cserjéket és növényzetet beszennyezni, megrongálni vagy
eltávolítani tilos.
(5) A köztemetőkben sírgondozás céljára a víz ingyenesen használható.
(6) A sírhely gondozása úgy végezhető, hogy más elhunyt hozzátartozójának, illetve más látogatónak
kegyeleti érzéseit ne sértse, sírgondozásban ne akadályozza.
(7) A sírhely környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni nem lehet.
(8) A sírhely felett rendelkezni jogosult köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen
elvégezni, a sírhely rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni.
(9) A köztemetőkben a sírhelygondozás során keletkező hulladékok az arra kijelölt hulladékgyűjtőkben
helyezhetők el. Hulladékot a sírhelyek között tárolni tilos.
(10) A hulladékgyűjtők ürítéséről az üzemeltető közszolgáltatás útján köteles gondoskodni. A
hulladékgyűjtő konténerek környékének tisztán tartása az üzemeltető feladata.
(11) Az üzemeltető jogosult az elhanyagolt sírhelyek gondozására írásban felszólítani a sírhellyel
rendelkezni jogosult személyt, vagy az elhunyt Ptk. szerinti közeli hozzátartozóját.
8. §
(1) A köztemetőkben történő munkavégzést – a hozzátartozó részéről történő sírgondozás, a temetési
hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – az üzemeltetőnek a munkavégzés
megkezdését megelőzően – rendkívüli eseteket és a temetést kivéve – 5 nappal korábban írásban be
kell jelenteni, megjelölve a munkálatok végzésének időpontját és várható időtartamát. A munkák
megkezdéséhez az üzemeltető hozzájárulása szükséges. A bejelentésben és a hozzájárulásban
foglaltakat és azok végrehajtását az üzemeltető ellenőrzi.
(2) A köztemetőkben munkát végző vállalkozók működésük során a szertartások rendjét nem
zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a köztemetők
infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak. Vasárnap és ünnepnapon a köztemetőkben –
a temetkezési szolgáltatók és az üzemeltető kivételével – vállalkozók által munka nem végezhető.
(3) A köztemetőkben végzett vállalkozási tevékenység során keletkezett hulladék elszállításáról és a
tevékenység végzése során igénybevett terület eredeti állapotának megfelelő helyreállításáról a
vállalkozó köteles gondoskodni a munkák elvégzését követően haladéktalanul.

9. §
(1) A köztemetőkben temetkezési szolgáltatást az végezhet, aki jogszabály alapján e tevékenység
végzésére jogosult. A temetkezési szolgáltató a tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságának
meglétét a szolgáltatás megkezdése előtt hitelt érdemlően igazolni köteles.
(2) A temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetőnek a temetési
szertartásra vonatkozó rendelkezését – az egyházi temetések esetén az egyházi szertartás rendjének
megfelelően – tiszteletben tartani.
(3) A temetkezési szolgáltató a temetés során csak olyan kelléket és cikket használhat fel, mely nem
ütközik törvénybe és olyan ravatalozást, illetve szertartást rendezhet, amely nem sérti a közízlést és a
kegyeleti etikai normákat.
(4) Az üzemeltető feladata összehangolni a köztemetői létesítmények, így különösen a ravatalozók
használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, valamint elősegíteni a temetés
és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását.

4. A temetési hely gazdálkodási szabályai
10. §
(1) A temetési helyekért fizetendő díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):
a) egyes és kettős sírhely esetén a koporsós betemetés, illetve a rátemetés napjától számított 25 év,
b) sírbolt esetén 70 év,
c) urnasírhely esetén 15 év,
d) urnasírbolt esetén 70 év.
(3) Az üzemeltető a használati idő lejártát megelőző három hónappal értesíti a temetési hely felett
rendelkezni jogosultat a használati idő lejáratának időpontjáról.
(4) Ha a temetési hely feletti rendelkezési jogot a használati idő lejártát követő 1 éven belül a temetési
hely felett rendelkezni jogosult nem hosszabbítja meg, az üzemeltető jogosult a temetési helyet
minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni.
[1]
(5) A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama a (2) bekezdésben
meghatározott használati időnél lehet rövidebb, de legalább a (2) bekezdés a) és d) pontja esetében
10 év, a (2) bekezdés b) pontja esetében 30 év, a (2) bekezdés c) pontja esetében 5 év. Ha az
újraváltás időtartama a megváltási időnél rövidebb, akkor az újraváltás díja az 1. mellékletben
meghatározott megváltási díj időarányosan csökkentett része.
11. §
(1) Sírhelyek méretei:
a) felnőtt sírhely
aa) egyszemélyes: 220 cm hosszú, 90 cm széles, 200 cm mély,
ab) kétszemélyes: 220 cm hosszú, 190 cm széles, 200 cm mély,
b) gyermek sírhely: 220 cm hosszú, 90 cm széles, 200 cm mély,
c) urnasírhely: 80 cm hosszú, 60 cm széles, 100 cm mély.
(2) Sírboltok méretei:
a) kétszemélyes: 230 cm hosszú, 150 cm széles, 200 cm mély,
b) négyszemélyes: 230 cm hosszú, 150 cm széles, 220 cm mély,
c) urnasírbolt: 100 cm hosszú, 100 cm széles, 50 cm mély.
(3) A sírhelyek egymástól való oldaltávolsága 60 cm.
12. §
(1) Síremléket, sírboltot (a továbbiakban együtt: sírjel) a temetési hely felett rendelkezni jogosult
létesíthet.
(2) Sírbolt az önkormányzat és a köztemetők üzemeltetőjének hozzájárulásával külön jogszabályban
meghatározottak szerint létesíthető.
(3) A köztemetőkben felállított sírjel lebontása, áthelyezése a köztemetők üzemeltetőjének történő
előzetes bejelentés után, az üzemeltetővel egyeztettek szerint történhet.
(4) Elbontott síremléket a rendelkezésre jogosult köteles a szétszedést követően haladéktalanul a
köztemetők területéről elszállítani.

5. Temető-fenntartási hozzájárulás és a létesítmények igénybevételi díja
13. §
(1) A köztemetőkben a temetkezési szolgáltatást végzők kivételével vállalkozásszerűen munkát
végzők temető-fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni. A temető-fenntartási hozzájárulás mértékét
a 2. melléklet tartalmazza. A köztemetőkben lévő építmények, közművek, egyéb tárgyi és
infrastrukturális létesítmények használatáért igénybevételi díjat kell fizetni. A létesítmények
igénybevételi díjait a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az üzemeltető a vállalkozóktól beszedett temetőfenn-tartási, valamint más temetkezési
szolgáltatóktól a létesítmények igénybevételéért beszedett díjat, továbbá az általa a temetkezési
tevékenység során használt létesítményekért fizetendő igénybevételi díjat a kegyeleti közszolgáltatási
szerződésben foglaltak szerint köteles az önkormányzat felé elszámolni.

5/A. A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások és
jogkövetkezményeik
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13/A. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás
a) a köztemetőkben gépjárművel, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral közlekedés, kivéve a 6. § (1)
bekezdés a)-d) pontjában meghatározott eseteket,
b) a köztemetőkbe állat bevitele a vakvezető kutya kivételével,
c) vasárnap és ünnepnapon a köztemetőkben – a temetkezési szolgáltatók és az üzemeltető
kivételével – vállalkozók általi munkavégzés,
d) a temetési helyen történő építés, felújítás, bontás során feleslegessé váló anyagok köztemetőkben
hagyása, el nem szállítása.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás
tanúsítójával szemben természetes személy esetén ötvenezer forintig, jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén százezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve
természetes személlyel szemben százezer forintig, jogi személyekkel és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetekkel szemben kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
(3) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás
elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a
jegyzőre ruházza át.
(4) A közösségi együttélés alapvető szablyait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás
lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. Záró rendelkezések
14. §

(1) E rendelet 2013. június 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a temetőkről és temetkezésről szóló
13/2000. (IX. 27.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 17/2005. (IX. 28.) önkormányzati
rendelet és a 22/2005. (XI. 2.) önkormányzati rendelet.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Halmi Béla
polgármester
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Beépítette: 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. február 15-től.
Az alcímet és a 13/A. §-t beépítette: 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Hatályos: 2014. február 15-től.

