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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény2
42. §-ában kapott felhatalmazás alapján
a Tv. 6. § (4) bekezdésében, 40. § (2)-(3) bekezdésében, valamint 41. § (3) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva
a díjak megállapítása tekintetében a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerve
véleményének kikérése után
a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet szabályait Pétfürdő nagyközség közigazgatási területén lévő köztemető
fenntartásával, használatával, ezzel összefüggésben a temetkezési szolgáltatással és a
köztemetőben végzett vállalkozási tevékenységekkel kapcsolatos jogviszonyokra kell
alkalmazni.
(2)3 Az önkormányzat gondoskodik a köztemető létesítéséről és fenntartásáról. A feladat
ellátásához szükséges fedezetet az önkormányzat éves költségvetése keretében biztosítja.

A temetők fenntartása, üzemeltetése
2. §4

Módosította a 10/2013.(VII.2.), 19/2013.(XII.31.), 10/2014.(X.10.) és a 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet.
A „(továbbiakban: Tv.)” szövegrészt hatályon kívül helyezte a 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet 10. §ának a) pontja.
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3. § (1)5 Az önkormányzat a köztemetőre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét
vállalkozások útján, temetőüzemeltetési közszolgáltatási szerződéssel (az önkormányzattal
szerződő fél a továbbiakban: üzemeltető), valamint temetőkert gondozási közszolgáltatási
szerződéssel (az önkormányzattal szerződő fél a továbbiakban: parkgondozó) látja el.
(2) Az üzemeltető végzi a szolgáltatók közötti koordinációt, ellátja a koordinációs
nyilvántartási, halott kezelési feladatokat.
(3) A temető üzemeltetőjének feladata, hogy minden olyan temetkezési szolgáltatónak, amely
a jogszabályi előírások szerint a tevékenység végzésére jogosult, biztosítsa a temetési
lehetőséget úgy, ahogy a kegyeleti elvárások, valamint a lakossági igények megkövetelik.
Temetni vasárnap és ünnepnapok kivételével 8.00 - 17.00 óráig lehet.
(4) A temetkezési szolgáltatásból, a temető egyéb irányú hasznosításából, a temetkezési helyek
megvásárlásából, illetőleg az újraváltásból befolyó díjakat az üzemeltető szedi be. Az így
keletkezett bevételről az üzemeltető a szerződésben rögzített határidőben köteles a
polgármesternek elszámolni. A részletes szabályokat az üzemeltetési szerződés tartalmazza.
(5) A polgármester az üzemeltető elszámolásáról köteles a következő testületi ülésre
tájékoztatást előterjeszteni.
4. §6 A temetőben polgári, valamint vallási közösség vallásos szertartással történõ temetés
egyaránt lebonyolítható.
5. § Az elhanyagolt sírok gondozását a temető tulajdonosának megrendelése alapján a
parkgondozó végzi.
6. §7
Temetkezési szolgáltatások
7. § (1) Teljes körű temetkezési szolgáltatás a
a) temetésfelvétel,
b) a halott szállítás,
c) az elhunyt temetésre való előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása,
d) a ravatalozás,
e) a búcsúztatás,
f) a sírba helyezés,
g) a hamvasztás,
h) az urnaelhelyezés,
i) az urnakiadás,
j) a hamvak szórása,
k) a sírnyitás és visszahantolás,
Módosította a 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Módosította a 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet 9. §-ának a) pontja.
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5

6

2

l) az exhumálás,
m) az újratemetés.
(2) Az egyes temetkezési szolgáltatások önállóan is végezhetők.
8. § (1)8 Temetkezési szolgáltatási tevékenység a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény (továbbiakban: Tv) végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott
műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint
gyakorolható.
(2) A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet
a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni. Tevékenységének
gyakorlása során a szolgáltató a Tv. 1. §-ban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles
biztosítani.
(3) A temetkezési szolgáltatást végzők kötelesek együttműködni a szolgáltatás zavartalan
lebonyolítása érdekében az üzemeltetővel.
(4) Az üzemeltető köteles vizsgálni a hozzá forduló szolgáltatók szolgáltatásra való
jogosultságát,valamint a törvényben, illetve rendeletben előírt nyilvántartások vezetéséhez
szükséges dokumentumok meglétét.
(5) Az üzletszerű tevékenység során a temetkezési szolgáltató köteles betartani az
önkormányzati rendeletben meghatározott feltételeket.

A kötelező temetői nyilvántartások vezetése
9. § (1)9 A Tv-ben meghatározott temetői nyilvántartások vezetésével, valamint a térkép
készítésével, folyamatos karbantartásával és kifüggesztésével kapcsolatos feladatok
végrehajtása az önkormányzattal kegyeleti közszolgáltatási szerződéses viszonyban álló
üzemeltetőt terheli.
(2)-(3)10
(4)11 A nyilvántartások elektronikus úton is vezethetők, de az adatvédelmet megfelelő módon
biztosítani kell. Évente az adott évi adattartalmat papíralapú adathordozóra is ki kell nyomtatni
és meg kell őrizni.
(5) A temetői nyilvántartásokat nem szabad megsemmisíteni. A könyveket a temető lezárását
követően a temető tulajdonosának kell átadni.

Módosította a 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
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(6)12 A nyilvántartásokból a hozzátartozók részére díjmentesen szóbeli vagy írásbeli
felvilágosítást kell adni. Felvilágosítás az üzemeltető irodájában ügyfélfogadási időben
történik.
Temetési helyek, sírjelek
10. § (1) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:
a) Koporsós temetési hely:
a.a. egyes sírhely,
a.b. kettős sírhely,
a.c. sírbolt.
b) Urnába helyezett hamvak temetési helye:
b.a. urnafülke (kolumbárium),
b.b. a hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére urnasírhely
b.c. a hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére urnasírbolt.
c) Egyéb temetési módok:
c.a. a koporsós temetési helyre rátemetett urna
c.b. a koporsós temetési helyre rátemetett koporsó
rátemetés.
(2) A temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki. A helykijelölés időpontját a temettető
és az üzemeltető egyeztetni köteles.
(3) Az egyes sírhelytáblákon (parcella) belül sorokat kell kijelölni
a) a sírboltok,
b) a gyermek (10 éven aluli)sírhelyek,
c) a kettős sírhelyek
d) urnasírhelyek
részére.
(4) Igény esetén sírbolt és urnasírbolt is létesíthető.
11. § (1) Koporsós és urnás temetési helyek méretei:
a)13 egyes sírhely
b)14 kettős sírhely
c) urnafülke
d) urnasírhely
e) urnasírbolt

2,10 m x 0,90 m
2,10 m x 1,90 m
0,30 m x 0,30 m
1,00 m x 1,00 m
2,10 m x 0,90 m

(2) A sírboltok felszíni méretei:
a) 4 személyes sírbolt
b) 6 személyes sírbolt

3,50 m x 2,50 m x 2,60 m
3,50 m x 3,20 m x 2,60 m

Módosította a 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet 9. §-ának b) pontja.
Módosította a 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet 9. §-ának c) pontja.
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c) 9 személyes sírbolt

3,50 m x 3,80 m x 2,60 m.

12. § (1) A sírgödör mélysége minimum 2,00 m. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni,
hogy a felülre kerülő koporsó aljzat legalább 160 cm mélységre kerüljön..
(2) A sírok egymástól való távolsága minimum 0,60 m.
(3)15
13. § (1) Egy urnafülkében legfeljebb 2 db hamvakat tartalmazó urna helyezhető el.
(2) Egy urnasírhelyben legfeljebb 4 db hamvakat tartalmazó urna helyezhető el.
(3) Urnás rátemetés esetén a sírhelyekre hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el.
14. § (1) A temetési helyeket emelkedő számozás szerint kell betemetni.
(2) A kijelölt sírhelytábla teljes betemetéséig hasonló célú betemetésre sírhelytábla nem
nyitható.
(3) A betelt parcellákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblába koporsós
temetés csak sírboltba vagy kettős sírhelybe engedélyezhető, valamint csak a rátemetés
szabályainak betartásával lehet.
15. § A megkezdett egységben lévő urnafülkék tetszés szerint betemethetők. Az egységek
megkezdésének sorrendjét a temető üzemeltetője határozza meg.
16. § (1) A temetési hely megjelölésére szolgáló sírjel, síremlék egyéb tárgy nem nyúlhat túl a
temetési hely vízszintes méretén.
(2) A temetési helyen csak olyan sírjel, síremlék, egyéb tárgy állítható fel, helyezhető el, amely
a közízlést nem sérti, balesetet, veszélyhelyzetet nem okoz.
(3) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek legnagyobb magassága: 2,50 méter. E magassági
méreten belül – a Tv. és végrehajtási. rendelkezéseit figyelembe véve – sírjel az üzemeltető
részére történő előzetes bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthető.
17. § (1) A sírhely keresztmetszetén belül 2 méter magasságig szabadon ültethető növény, ezen
magasságon felül engedéllyel.
(2) Csak olyan kegyeleti tárgyak, növények helyezhetők el a temetési helyen, amelyek a temető
karbantartását nem akadályozzák.
15

Hatályon kívül helyezte a 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet 10. §-ának e) pontja.
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A temetési hely feletti rendelkezési jog, annak időtartama
18. § (1) A 10.§ (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama
(használati idő):
a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,
b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,
c) sírbolt esetén 60 év,
d) az urnafülke esetén 10 vagy 25 év;
e) az urnasírhely esetén 25 év;
f) urnasírbolt esetén 60 év.
(2) A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta. A rendelkezésre jogosult
elhalálozása esetén pedig az öröklés rendje szerint soron következő hozzátartozója.
(3) Sírhely, urnafülke előre is váltható.
(4) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában
lejár, illetve, ha a temetési hely megszűnik.
(5) A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyből kikerült holttest új temetési
helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve, ha az urnát
ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.
(6) A sírbolt felett az rendelkezik, aki a használati díjat befizette, vagy a jogát a sírboltkönyvbe
bejegyezték. A sírbolt felett rendelkező személy határozza meg, hogy a sírboltba mely
személyeket lehet temetni.
(7) Sírbolt használati idejének hosszabbítására a temető lezárásának várható idejére
figyelemmel a jegyző adhat engedélyt.
19. § (1) A temetési helyek nem forgalomképesek. A rendelkezési jogról csak az üzemeltető
javára lehet lemondani.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alól kivételt képez a sírbolt és az urnasírbolt, amelyet a
jogosult az üzemeltetőnek történt bejelentése után értékesíthet a kegyeleti szempontok betartása
mellett az alábbi feltételekkel:
a) a korábban a kriptában eltemetett elhunytak hamvait egy megváltott sírhelyben kell
elhelyezni, név megjelölés mellett,
b) aknasírboltban feltöltéssel elválaszthatók az új betemetések a korábbitól, azok
névmegjelölésének meghagyása mellett,
c)a sírboltban még van betemetési lehetőség, a név megjelölések meghagyása mellett.
(3) A sírbolt eladásáról az adás-vételi szerződés egy példányának megküldésével értesíteni kell
az üzemeltetőt a jogosult személyének megváltozása miatt. A jogosult személyének változása
az egyéb jogokat nem érinti.

6

(4) A sírbolt, síremlék a lejárati idő elteltét követően, ha jogutód nincs, a temető tulajdonosának
tulajdonába kerül.
(5) A temetési hely feletti rendelkezési jog legrövidebb időtartamára a 18.§ (1) bekezdésben
foglaltak az irányadóak.
20. § (1)16 A temetési hely megváltásáért fizetendő díjak mértékét e rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
(2) A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést, építést megelőzően kell
megfizetni. Rátemetés és kettős sírhely esetén az utolsó temetés napjától számított rendelkezési
időből még hátralévő időtartammal a fizetendő megváltási díjat arányosan csökkenteni kell.
(3) Köztemetés esetén sírhelydíj nincs.
(4) A temetési hely kiürítése esetén a fizetett díj időarányos részét vissza kell téríteni. A
visszatérítést években kell számolni, és minden megkezdett év egész évnek számít.
(5) Kettős temetési helynél ha az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetést
nem végeznek a használati jog megszűnik, kivéve, ha a jogosult a használati jogot ismételten
megváltja.
(6) Koporsós temetési hely esetében urnás rátemetés alkalmával megváltási díjat nem kell
fizetni.A koporsós temetési hely használati idejét a rátemetés nem hosszabbítja meg.
(7) A jogosult nélküli, elhagyott, gondozatlan sírok esetében, amennyiben az utolsó betemetés
óta 25 év eltelt az üzemeltetőnek jogában áll ezeket a temetési helyeket újra értékesíteni. Az
értékesítés feltétele, hogy hat hónap időtartamon belül legalább kétszer egy országos és egy
helyi lapban, valamint a temető hirdetőtábláján és a sírhelytábla szélén az ezzel kapcsolatos
hirdetést közzéteszi az üzemeltető és a sírokat a jogosult nem váltja meg újra.

A temető infrastukturális létesítményei
21. § Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket
biztosítja:
a) belső közlekedési utakat,
b) ravatalozót,
c) a temető bekerítését,
d) locsolóvíz-vételi lehetőséget,
e) illemhelyet,
f ) a temető területének - rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő - parkosítását, az utak
sorfásítását,
g) hulladéktárolót
h) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt.
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Módosította a 19/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a
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A temető használata
22. § (1) A 21.§-ban felsorolt létesítmények közül
a) sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja,
b) a keletkező hulladékot, koszorú-és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen bárki
díjtalanul lerakhatja;
c) a temetőben kiépített utakat gépjárművel ingyenesen használhatják
ca) mozgássérültek parkolási engedélyük birtokában,
cb) az egészségi állapotuk vagy életkoruk miatt mozgásukban korlátozott személyek pedig a
temető üzemeltetőjének írásos engedélye alapján
d) a temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogatók és a temetőben vállalkozási
tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják.
(2)17 Az üzemeltető részére
a) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők a
rendelet 2. mellékletében megállapított temetőfenntartási hozzájárulást,
b) a temetkezési szolgáltatók
ba) a ravatalozóépület és a halotthűtő használatáért e rendelet 2. mellékletében megállapított
díjat,
bb) az üzemeltetői tulajdonban lévő ravatalozói berendezések és felszerelések használatáért
az üzemeltető által megállapított és közzétett díjjegyzék szerinti díjat
kötelesek fizetni.,
c)18 a temetőbe behajtók e rendelet 2. mellékletében megállapított temetőbe behajtási díjat.
(3)19
23. § (1) A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, csak a temető üzemeltetőjének
történő előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad.
(2) A temetés miatt szétszedett síremlék a temetés napját követő 60 napig tárolható a temetési
hely közvetlen közelében úgy, hogy a temető használatot ne zavarja.
(3) Amennyiben a síremlék a temetőhasználatot zavarja, vagy a határidő elteltét követően nem
állították vissza, vagy nem szállították el, úgy a parkgondozó a temető tulajdonosának
megrendelése alapján köteles a rendelkezésre jogosult költségére és kockázatára elszállítani és
megőrizni.
(4) Az elszállításról és őrzésről a rendelkezésre jogosultat tértivevényes levélben értesíteni kell
és határidő kitűzésével fel kell szólítani a síremlék sorsának rendezésére. Amennyiben a
felszólítás eredménytelen, úgy a temető tulajdonosa a síremléket értékesíti. Az értékesítésből
befolyt összeget a temető üzemeltetésre kell fordítani.
Módosította a 10/2013.(VII.2.) önkormányzati rendelet 1. §-a, 2013. július 3-tól.
Beiktatta a 19/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a
19
Hatályon kívül helyezte a 19/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a
17
18
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24. § (1) A sírbolt fenntartásáról a tulajdonos, elhalálozása esetén pedig egyetemlegesen azok
kötelesek, akik a sírboltba temetkezni jogosultak.
(2) A sírbolt állagromlása esetén fel kell szólítani a fenntartásra kötelezett személyeket a
helyreállításra. Ha a felszólítás eredménytelen, a jegyző elrendelheti a síremlék, sírbolt
eltávolítását. A sírbolt eltávolítása esetén a sírnyitás szabályait kell alkalmazni.
(3) Amennyiben a sírboltban elhelyezett halottak hozzátartozói az áthelyezésükről nem
gondoskodnak, közös sírba kell áthelyezni őket. A sírbolt eltávolítása és a halottak
áthelyezésével kapcsolatosan felmerülő költségeket a temető fenntartója az erre kötelezettekkel
szemben érvényesítheti.
25. § Lezárt temetőben a temetési hely fölé sírbolt építése lehetséges, ha a jogosultnak van
annyi egymás melletti temetési helye, hogy a szomszédos temetési helyek kegyeletének
megsértése nélkül meg tudja építeni.
26. § (1) A temetőben temetkezéssel kapcsolatos tevékenységet, sírásást, betemetést és az ezzel
járó egyéb munkákat csak temetkezési szolgáltató végezhet, a temetők üzemeltetőjével
egyeztetett módon.
(2) A temetkezési szolgáltatók a 2. számú mellékletben meghatározott díjat kötelesek a
tevékenység megkezdése előtt az üzemeltetőnek fizetni.
(3) A 22. § (2) bekezdésben meghatározott díjakat nem kell megfizetni, ha az eltemettetés
tényleges költségeit az önkormányzat viseli és annak megtérítésére nincs kötelezhető személy.

A temető rendje és nyitvatartási ideje
27. §. (1) A temetőben tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést sérti, a
látogatókat megbotránkoztatja.
(2) Járművel közlekedni a temetőben csak a halottszállítás és a temető üzemeltetéssel
kapcsolatos tevékenység esetén szabad.
28. § (1)20 A temetőben vállalkozásszerű munkavégzés csak a temető fenntartójának
engedélyével lehet. Az engedély kiadására a polgármester jogosult.
(2) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak megkezdése előtt
– a temető üzemeltetője részére be kell jelenteni.

20

Módosította a 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a..
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(3) A temetőben munkát végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat és a
temető üzemeltetőjének előírásait kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét
nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a
temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.
29. § Temetés csak a temető és létesítményeivel kapcsolatos térítési díjak megfizetése után
lehetséges.
30. §21 Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el
a) aki az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállít,
továbbá építési, vagy bontási munkákat végez,
b) aki a temetőben végzett tevékenységet, a sírgondozás és díszítés kivételével, a
település üzemeltetője felé előzetesen nem jelenti be,
c) aki hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben eléget,
d) aki hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarja,
e) az a vállalkozó, aki a temetőben végzett vállalkozási tevékenysége során keletkezett
hulladék elhelyezéséről, elszállításáról a munka befejezésétől számított 3 napon belül
nem gondoskodik,
f) aki a temetőben járművel úgy közlekedik, hogy nem rendelkezik saját nevére kiállított
mozgáskorlátozottak parkolási engedélyével, vagy a temető üzemeltetőjének írásos
engedélyével a halott szállítás és a temető üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenység
kivételével,
g) aki a temetőben vállalkozásszerű munkavégzést a temető fenntartójának engedélye
nélkül végez,
h) aki a temetői hulladékot, koszorú- és virágmaradványt nem a kijelölt lerakóhelyen rak
le,
i) aki a temetőben rendszeresített hulladékgyűjtő edényben olyan hulladékot helyez el,
ami nem a temető használat során, vagy azzal összefüggésben keletkezett,
j) aki a temetőben a sírokat, az azon lévő tárgyakat, síremlékeket, tájékoztató táblákat,
épületet, növényzetet, fákat beszennyezi.
31. § (1)22 A Képviselő-testület a temető nyitva tartását nem korlátozza, az egész évben 0.00
órától 24.00 óráig nyitva tart.
(2)23 A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 12 éven aluli
gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.
(3) A temető bejáratánál a temető tulajdonosa tájékoztató táblát függeszt ki a nyitva tartás
idejéről.
Módosította a 10/2014.(X.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Módosította a 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
23
Módosította a 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
21
22
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32. § (1) A temetőn belüli szilárd burkolatú utak karbantartása, tisztítása, síkosságmentesítése
és hóeltakarítása – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a parkgondozó feladata.
(2) A ravatalozó közvetlen környékén az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásáról az
üzemeltető köteles gondoskodni.
(3) A temetőben végzett vállalkozási tevékenység során keletkezett hulladék elhelyezéséről a
vállalkozó köteles gondoskodni a munka befejezésétől számított 3 napon belül.
(4) A sírásásnál feleslegessé vált földet a temettető köteles 3 napon belül elszállítani.

Hatósági ellenőrzés
32/A. §24 (1) A temetőben munkát végző vállalkozók engedélyeikben foglaltak betartásának
ellenőrzését a jegyző, a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal általa erre felhatalmazott ügyintézője,
valamint a közterület-felügyelő ellenőrizheti.
(2) A temetőben munkát végző vállalkozók kötelesek a használatra vonatkozó engedélyt,
díjbefizetést igazoló szelvénnyel együtt a munkavégzés helyén tartani és a hatóság felhívására
bemutatni.
(3) Az ellenőrzést végzők jogosultságuk igazolása után az igénybevétellel kapcsolatos
valamennyi iratot megtekinthetik, a munkát megszemlélhetik.
(4) Az engedélyhez kötött, de anélküli vagy attól eltérő munkavégzés esetén az ellenőrzést
végző határidő kitűzésével felhívja a szolgáltatást végzőt a jogellenes helyzet
megszüntetésére.
(5) Ha engedély nélkül vagy az abban foglalt feltételektől eltérő módon munkát végző
vállalkozó az engedély megadására vagy módosítására irányuló kérelmet a (4) bekezdés
szerint kitűzött határidőig nem nyújt be vagy a tevékenységre engedély nem adható, a
vállalkozót a 32/B. §-ban foglalt jogkövetkezmények alkalmazása mellett megfelelő határidő
kitűzésével az eredeti állapot helyreállítására kell kötelezni.
(6) Amennyiben a helyreállítás az előírt határidőig nem történik meg, úgy a helyreállítást a
polgármester a vállalkozó költségére és veszélyére elvégezteti. Amennyiben a helyreállítás a
temetőben hagyott, épített tárgyak elszállítását jelenti, úgy annak szállítási költségét és az
önkormányzat által 60 napig történő tárolásának díját a szolgáltató fizeti meg. 60 nap után az
önkormányzat a tárgyat értékesíti vagy a szolgáltató költségére megsemmisíti.
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt
alkalmazható jogkövetkezmények
32/B. §25 (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetőivel
szemben figyelmeztetés, közigazgatási bírság, illetve helyszíni bírság szankciók
alkalmazhatók.
24
25

Módosította a 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
Módosította a 6/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
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(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti közigazgatási hatósági
eljárást hivatalból, a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal ügyintézőjének észlelése, a közterületfelügyelő jelzése alapján kell lefolytatni, ideértve a bármely személy vagy szervezet jelzése
alapján történő észlelést is. A hatósági eljárás lefolytatására a hatósági eljárás lefolytatására
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben
természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható
ki.
(4) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület
a jegyzőre ruházza át.
(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben – a
jogszabályi feltételek fennállása esetén – a közterület-felügyelő ötezer forinttól ötvenezer
forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
(6) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha önálló
jövedelemmel rendelkezik vagy önként vállalja annak megfizetését.
(7) A közigazgatási bírságot a határozat közlésétől számított 30 napon belül kell megfizetni,
a hatóság által megjelölt önkormányzati számlára.
(8) A közigazgatási bírság mértékének megállapításakor – a közigazgatási szabályszegések
szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával
összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül
helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvényben foglalt mérlegelési szempontok mellett –
amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók – figyelembe kell
venni a magatartás elkövetőjének szociális és vagyoni körülményeit.

Záró rendelkezések
33.§ E rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba.
34.§ Hatályát veszti a
a) a temető és a temetkezések rendjéről szóló13/2004. (IX.15.) önkormányzati rendelet
b) a temető és a temetkezések rendjéről szóló13/2004. (IX.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 7/2005. (II.25.)önkormányzati rendelet
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1. melléklet a 13/2012.(VI.25.) önkormányzati rendelethez26

A temetési hely megváltásáért fizetendő díjak27

1. Sírhelyek
1.1.
1.2.
1.3.

1 személyes sírhely (25 évre)
2 személyes sírhely (25 évre)
gyermeksírhely
(25 évre)

15.000,- Ft
30.000,- Ft
7.500,- Ft

2. Urnák
2.1.1.28 urnafülke urnánként (max. 2 db urna, 10 évre)
2.1.2.29 urnafülke urnánként (max. 2 db urna, 25 évre)
2.2. urnasírhely urnánként (max. 4 db urna, 25 évre)
2.3. urnasírbolt (60 évre)

9.000,- Ft
18.000,- Ft
15.000,- Ft
120.000,- Ft

3. Sírbolt
3.1. 4 személyes sírbolt (60 évre)
3.2. 6 személyes sírbolt (60 évre)
3.3. 9 személyes sírbolt (60 évre)

150.000,- Ft
210.000,- Ft
310.000,- Ft

Megállapította a 19/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján a díjak a
tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel mentesek az ÁFA alól
28
Számozását módosította a 2.1.2. pont beiktatásával együtt a 10/2014.(X.10.) önkormányzati rendelet 4. §-a,
hatályos 2014. november 1-től
29
Beiktatta a 10/2014.(X.10.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2014. november 1-től
26
27
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2. melléklet a 13/2012.(VI.25.) önkormányzati rendelethez30

Temetési tevékenységgel összefüggő díjai31

1. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által
fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás:
0,- Ft/nap

2. A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:
2.1. az önkormányzati tulajdonú ravatalozóépület használatáért

5.000,-Ft/temetés

2.2. halott-hűtő használatáért
2.2.1. első nap
2.2.2.
további napokon

2.500.- Ft
500.- Ft/nap

3. temetőbe való behajtás díja:

0,- Ft/alkalom

Megállapította a 19/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján a díjak a
tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel mentesek az ÁFA alól
30
31
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