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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 

 

19/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet      2. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről szóló 

1/2019.(I.31) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

20/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet      4. 

A temetőkről és a temetkezésekről 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELET: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

19/2019. (IX.20.) önkormányzati 

rendelete 

Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a 2019. évi 

költségvetéséről szóló 

1/2019.(I.31) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében és az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjaiban meghatározott feladatkörében 

eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1.§ Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 2019.évi 

költségvetéséről szóló 1/2019 (I.31.) 

önkormányzati rendelete / 

továbbiakban: Rendelet/ 2. § (1) és (2) 

bekezdés helyébe a következő lép: 

 

„2. § (1) A Képviselő-testület 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. 

évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 5.777.447.100 Ft 

azaz ötmilliárd-hétszázhetvenhétmillió-

négyszáznegyvenhétezer-egyszáz forintban 

b) bevételi főösszegét 5.777.447.100 Ft 

azaz ötmilliárd-hétszázhetvenhétmillió-

négyszáznegyvenhétezer-egyszáz forintban 

állapítja meg.” 

 

(2) A költségvetés összevont 

mérglegadatait az 1. melléklet, a 2019.évi 

összevont mérleget működési és 

felhalmozási célú bevételek és kiadások 

bontásban a 2. melléklet tartalmazza” 

 

2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő 

rendelkezés lép 
 

„3. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 2. 

§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi 

főösszeg forrásait és azok összegét - a 

rendelet 2. és 5. mellékletében 

részletezettek alapján - az alábbiak szerint 

határozza meg: 

(2) Működési bevételek  

   2.387.145.894 Ft 

a) Intézményi működési bevételek: 

            438.744.717 Ft  

b) Önkormányzatok sajátos működési 

bevétele    1.300.000.000 Ft 

c) Működési támogatások:  

            438.762.464 Ft 

d) Egyéb működési bevételek: 

            

209.638.713 Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek  

     644.888.418 Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

           66.733.335 Ft 

b) Felhalmozási támogatások  

         161.182.702 Ft 

c) Egyéb felhalmozási bevételek 

         416.972.381 Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat. 

igénybevét. 967.922.000 Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:

           3.999.956.312 Ft 

 

(6) Költségvetési hiány belső 

finanszírozása pénzforgalom nélküli 

bevételekből  

az  előző évek pénzmaradvány 

igénybevételével lehetséges - mértéke: 

1.777.490.788 Ft 

Ebből: 

a) működési pénzmaradvány  

 501.467.240 Ft, 

b) felhalmozási pénzmaradvány          

1.276.023.548 Ft. 

 

 

(7) Költségvetési hiány külső 

finanszírozása pénzforgalom nélküli 

bevételek  „ 
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fejlesztési hitel   

  0 Ft 

Finanszírozási bevételek összesen: 

 1.777.490.788 Ft 

 

 

3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő 

rendelkezés lép 
 

„4. § A Képviselő-testület Szentgotthárd 

Város Önkormányzata kiadási főösszegén 

belül: 

 

a) működési kiadások 

előirányzatra 

2.140.713.594 

Ft-ot 

b) felhalmozási 

kiadások 

előirányzatra 

3.419.106.513 

Ft-ot 

c) támogatások 

kölcsönök nyújtására 

         182.000  

Ft-ot 

d) pénzforgalom 

nélküli kiadásokra 

209.055.846 

Ft-ot 

e) finanszírozási 

kiadásra 

8.389.147 Ft-ot 

 

határoz meg.” 

 

4.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő 

rendelkezés lép 
 

„5.§ (1) A 4. § a) pontban szereplő kiadási 

előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 

a következők: 

a) személyi 

juttatások 

előirányza

ta 

 471.313.279  

Ft 

b) munkaadó

t terhelő 

járulékok 

előirányza

ta 

 99.852.352 

Ft 

c) dologi 

kiadások 

előirányza

ta 

 821.437.218 

Ft 

d) egyéb 

működési 

kiadásra 

 727.872.745 

Ft 

 ebből   

da

) 

műk. célú 

peszk 

átad. 

államh

 bel

ülre     

  

660.626.4

15 Ft 

 

db

) 

műk. célú 

peszk 

átad. 

államh

 kiv

ülre 

67.246.33

0 Ft 

 

dc

) 

társ. 

szocpol. 

és egyéb 

juttatás 

0 Ft  

e) ellátottak 

pénzbeni 

juttatásai 

előirányza

ta 

 20.238.000 

Ft 

 Működési 

kiadások 

összesen: 

    

2.140.713.5

94 Ft 

 

(2) A 4. § a) pontjában szereplő kiadási 

előirányzaton belül intézményenként és az 

Önkormányzat esetén a kiemelt 

előirányzatok a 3.  melléklet tartalmazza. 

 

(3) A 4. § e) pontjában szereplő kiadási 

előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok 

a következők: 

a) a Képviselő-testület az évközi, előre 

nem tervezett kiadásokra általános 

tartalékot képez 3.000.000 Ft összegben, 

melyből 

 

aa) a polgármester kerete    424.645 Ft 

ab) katasztrófa alap 1.000.000 Ft 

ac) általános tartalék 1.000.000 Ft 

 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez

 206.631.201Ft összegben, az 

alábbiak szerint 

 

(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett 

céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: 
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a) Pályázati pénzek 9.222.234 Ft 

b) Viziközmű számla       37.865.915 Ft 

c) Egyéb kötött 

felhasználású pénzk. 

  118.394.408 

Ft 

d) Pótlékok   41.148.644 

Ft 

 

 

5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő 

rendelkezés lép 
 

„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata 

az állami költségvetésből összesen 

438.762.464 Ft állami támogatásban 

részesül. (Az állami támogatásból 

433.526.000 Ft nem kerül folyósításra, 

melyből 184.868.000 forint a szolidaritási 

hozzájárulás összege.)” 

 

6.§ E rendelet a kihirdetést követő 

napon lép hatályba. 
 

 

 

              Huszár Gábor                                                      

Dr.Dancsecs Zsolt  

    polgármester  

                     jegyző 

 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2019. szeptember 19-i ülésén fogadta el. 

 

Kihirdetve: 

 2019. szeptember 20 napján. 

  

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt  
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Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

20/2019. (IX. 20.) önkormányzati 

rendelete 

a temetőkről és a temetkezésekről 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény 41. § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján - annak 

végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) 

Kormányrendeletre figyelemmel - az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. 

pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed 

Szentgotthárd Város közigazgatási 

területén fekvő önkormányzati tulajdonban 

álló, működő és lezárt köztemetőkre, az 

üzemeltetésre átvett temetőkre valamint 

ezek fenntartásával és a temetéssel 

kapcsolatos összes tevékenységre. 

 

(2) a) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzata tulajdonában lévő üzemelő 

köztemetők: 

 

Hunyadi úti temető   

 0181 hrsz., 0180 hrsz., 0201/4 

hrsz., 

Szentgotthárd-Rábafüzesi temető 

 2429 hrsz., 

Szentgotthárd-Jakabházi temető 

 0532 hrsz., 

Szentgotthárd-Rábatótfalui temető 

 3864 hrsz., 

Szentgotthárd-Farkasfai temető 

 3223 hrsz., 

Szentgotthárd-Zsidai temető  

 097/99 hrsz., 

 

b) A Szentgotthárd Város 

Önkormányzata tulajdonában lévő lezárt 

köztemetők: 

 

Szentgotthárd-Jakabházi temető 

 0498 hrsz. 
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(3) Egyéb, nem Szentgotthárd Város 

Önkormányzata tulajdonában álló temetők, 

melyek fenntartásáról szerződés útján 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

gondoskodik: 

 

a)  Szentgotthárdi Római Katolikus 

Plébánia tulajdonában álló üzemelő 

temetők: 

 

Szentgotthárd- Rábakethelyi temető 

 082 hrsz. 

    

b) Magyarországi Zsidó Hitközségek 

Szövetsége tulajdonában lévő  

 

Szent Erzsébet utcai temető  

 919 hrsz. (lezárt temető) 

 

2. § (1) Az önkormányzat az 1.§ (2) bek, b) 

szerinti temető kivételévek a tulajdonában 

álló köztemetők és létesítményeik 

fenntartásáról, üzemeltetéséről kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés keretében a 

SZET Szentgotthárdi Kft., mint üzemeltető 

bevonásával gondoskodik. 

 

(2) A köztemető tényleges fenntartására 

irányuló tevékenységet csak a köztemető 

szerződött üzemeltetője végezheti. Annak 

során az önkormányzat megbízásából jár 

el, képviseli érdekeit, együttműködik más 

szolgáltatókkal, illetve hatóságokkal. 

 

2. Temetkezési szabályok 

 

3. § (1) A halottat eltemetni, az 

elhamvasztott halott maradványait 

elhelyezni a működő köztemetőkben 

létesített temetési helyen lehet.    

 

(2) A köztemetőkben koporsós, 

hamvasztásos temetkezésre és az emberi 

maradványok méltó elhelyezésére van 

lehetőség. 

 

(3) A temetkezési tevékenységet az 

üzemeltetőnek és temetkezési 

szolgáltatónak a kegyeleti elvárásokhoz 

illő módon kell megszerveznie (ruházat, 

magatartás, eszközök). 

 

(4)  A halottak eltemetési időpontját a 

temetkezési szolgáltató – a temettető 

kérésére és a közreműködők véleményére 

figyelemmel - állapítja meg. 

 

 

3. Temetési helyek 

 

4. § (1) Koporsós temetés esetén a temetési 

hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és 

sírbolt (kripta), A sírhelyek méreteik 

szerint lehetnek: 

 

a) egyes sírhelyek, 

b) kettős sírhelyek, 

c) gyermek sírhelyek, (10 évesnél fiatalabb 

életkorú gyermek temetési helye) 

d) közös sírhelyek, 

e) sírbolthelyek (kripta) 

 

(2) A temetőben lévő sírhelyek méretei: 

 

a) sírhely 

 

Felnőtt egyes sírhely:   220 

cm hosszú, 100 cm széles, 200 cm mély 

Felnőtt kettes sírhely:   

 220 cm hosszú, 190 cm széles, 200 

cm mély 

Gyermek sírhely:   

 130 cm hosszú, 60 cm széles, 200 

cm mély 

 

b) sírboltok (kripták) 

  

Terepszint alatti méret kétszemélyesig: 

 220 cm hosszú, 100 cm széles, 220 

cm mély 

Terepszint alatti méret négyszemélyesig:

 220 cm hosszú, 180 cm széles, 220 

cm mély 

Terepszint alatti méret hatszemélyesig:

 220 cm hosszú, 300 cm széles, 220 

cm mély 

Terepszint feletti méretek (felépítmény):

 300 cm hosszú, 250 cm széles 
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c) Urna földbetemetésnél urnasír 

 

2 és 4 személyes, illetve urnakripta 

2 és 4 személyes, szegéllyel együtt: 155 

cm hosszú, 100 cm mély, 115 cm széles 

 

d) Kolombárium 

  

Urnafülke egyszemélyes (kolombárium): 

 30 cm magas, 30 cm széles 

Urnafülke kétszemélyes (kolombárium): 

 2 x 30 cm magas, 30 cm széles 

Urnafülke négyszemélyes (kolombárium): 

 2 x 30 cm magas, 50 cm széles 

 

 

(3) A sírok egymástól való legkisebb 

távolsága 60 cm. A régi temetők esetében a 

feltételeket adottnak kell tekinteni. 

 

 

(4) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek 

nincs a temetőben meglévő temetési hely 

feletti rendelkezési joga – az elhalálozás 

ideje szerint sorrendben következő 

temetési helyre kell temetni. 

 

(5) Felnőtt sírhely táblára 10 éven aluli 

gyermek is temethető. Ilyen esetben 

azonban a sír méreteinek a felnőtt sír 

méreteivel azonosnak kell lennie. 

 

(6) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón 

kívül még két urna is temethető. 

Koporsóban történő rátemetés alkalmazása 

nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el. 

 

4. Díszsírhelyek 

 

5. § (1) A díszsírhelyek a köztemetőben 

esetenként kijelölt egyes sírhelyek, 

amelyeket az elhunyt személy kimagasló 

érdemeinek elismeréséül Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete örök temetkezési hely céljára 

adományoz.  

 

(2) Az adományozásról az elhalt 

legközelebbi hozzátartozóját és a temető 

üzemeltetőjét írásban értesíteni kell. 

 

(3) Az adományozott díszsírok 

síremlékeinek felállításáról a képviselő-

testület esetenként határoz. 

 

(4) Az elhunyt személy kimagasló 

érdemeinek elismeréséül a képviselő-

testület határozattal az elhunytat saját 

halottjának tekintheti és eltemettetésének 

közvetlen költségeit vagy azok egy részét  

átvállalhatja. A képviselő-testület 

döntéséről az elhunyt közeli 

hozzátartozóját és a temetkezési 

vállalkozót írásban értesíteni kell. 

 

5. Védendő temetkezési helyek és 

sírjelek, védelembe helyezés 

 

6.§ (1) Az ország vagy város életében 

jelentős szerepet betöltött személyiségek 

sírját felszámolni nem lehet, fenntartásáról 

az Önkormányzat gondoskodik. 

 

(2) Művészettörténeti, vagy művészi 

értéket képviselő sírjelet lebontani nem 

lehet, annak fenntartásáról – amennyiben 

rendelkezésre jogosult nincs – az 

Önkormányzat gondoskodik. 

 

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 

temetkezési hely, illetve sírjel megőrzésére 

a város bármely polgára tehet javaslatot, 

amelyben a képviselő-testület dönt. A 

döntésről az üzemeltetőt értesíteni kell. 

 

(4) Védett sírhely az 1. mellékletben 

felsorolt temetési hely. 

 

(5) A védett sírhellyé nyilvánításról a 

Polgármester által esetenként felállított 

munkacsoport  véleményt ad. A 

munkacsoport vezetője a polgármester. 

Tagjai 

 a) Szentgotthárd Város főépítésze, 

 b) a temetők üzemeltetőjének 

vezetője vagy megbízottja, 

c) az Értéktár Bizottság elnöke, 

vagy megbízottja, 
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d) a Móra Ferenc Városi Könyvtár 

és Múzeum vezetője vagy az általa 

megbízott, a   

múzeum feladataival foglalkozó 

szakember.   

 

(6) Indokolt lehet védetté nyilvánítani azt a 

temetési helyet, melyben olyan legalább 30 

éve elhunyt személy nyugszik, aki 

 

a) Szentgotthárd vezetésében 

kiemelkedő szerepet töltött be,  

vagy; 

b) Szentgotthárd díszpolgára volt,  

vagy: 

c) kritikus történelmi helyzetben 

példamutató helytállást tanúsított,  

vagy; 

d) jelentős szentgotthárdi 

közintézmény megalapítója vagy 

hírnevének megalapozója   volt,  

vagy; 

e) kiemelkedő tudományos-, sport-, 

vagy művészeti teljesítménnyel 

járult hozzá Szentgotthárd 

hírnevének öregbítéséhez,  

vagy; 

f) példamutató munkájával 

Szentgotthárd jelentős 

várostörténeti, közéleti 

személyisége volt,  

vagy; 

g) kiemelkedő életműve alapján 

erre méltó. 

 

(7) Indokolt lehet védetté nyilvánítani azt a 

temetési helyet, temetői művi értéket, 

amely 

 

 a) zarándokhelyként tisztelt; 

 b) kiemelkedő, vagy egyedi 

képzőművészeti értéket képvisel. 

 

(8) Sírhely védetté nyilvánításáról a 

Munkacsoport véleménye alapján a 

Képviselő – testület dönt.  

 

7. §
 
(1) Az üzemelő és a lezárt temetőben, 

temetőrészben a védett sírhely nem 

szüntethető meg. A temető, temetőrész 

megszüntetése során a védett sírhely méltó 

áthelyezéséről a megszüntetőnek kell 

gondoskodnia. 
 

 

(2) A védett sírhely feletti rendelkezési jog 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 

törvény szerint gyakorolható. A védett 

sírhelyet a temetőkről és a temetkezésről 

szóló törvényben meghatározott jogosult 

hiányában az önkormányzat váltja újra. 

Ebben az esetben a védett sírhely feletti 

rendelkezési jogot a polgármester 

gyakorolja. 

 

(3) A temető üzemeltetője előzetesen 

értesíti a polgármestert a védett sírhelyet 

érintő intézkedésről, a védett sírhely 

gondozásának elmulasztásáról. 

 

(4) Az üzemeltető a temető nyilvántartási 

könyvben rögzíti a védettség tényét. 

 

(5) A védett sírhelyekről az üzemeltető 

nyilvántartást vezet, amely tartalmazza: 

 

a) az eltemetett személy nevét, 

születési helyét és időpontját, 

halálozási helyét és időpontját, 

foglalkozását és beosztását, rövid 

életrajzát; 

b) a temető, temetési hely 

megnevezését a szakasz, sírhelysor, 

sírhelyszám adatait, a sírjel, 

síremlék rövid leírását; 

c) a temetési hely fényképét. 

   

6. A temetési hely feletti rendelkezési jog 

megváltása, a rendelkezési jog 

időtartama 

 

8. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési 

jog időtartama: 

 

a) a koporsós betemetés, illetve 

rátemetés napjától számított 25 

év 

b) sírbolt (kripta) esetén 60 év 

c) urnafülke és urnasírhely esetén 

10 év 

d) urnasírbolt esetén 20 év.  
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(2) Ha a temető, temetőrész a megváltási 

időn belül megszüntetésre kerül, úgy a 

megváltási díj időarányos részét vissza kell 

téríteni. 

 

(3) Ha a rátemetés miatt a rendelkezési jog 

meghosszabbodik, úgy a rendelkezési 

jogért fizetendő díj időarányos részét meg 

kell fizetni. Ez a díj 5 évre eső díjnál 

kevesebb nem lehet. 

 

(4) A megváltott, de fel nem használt 

rendelkezési jog díjából az időarányos 

részt – a kezelési költség levonásával – a 

sírhelyet megváltott kérésére vissza kell 

téríteni, amennyiben a temetési hely 

temetés céljára alkalmas. 

 

(5) Élők számára előre temetkezési helyet 

megváltani tilos, kivétel a kettes sírhely 

esetén a fennmaradó helyet, a sírboltban 

lévő fennmaradó helyet lehet.  

 

(6) A helymegváltástól számított 1 éven 

belül a sírbolthelyet (kriptát) fel kell 

építeni. 

 

 

9. § (1) A temetkezési helyek feletti 

rendelkezési jogért díjat kell fizetni. A díj 

mértékét e rendelet 2. melléklete 

tartalmazza. A díjtételeket évente felül kell 

vizsgálni. 

 

(2) A második vagy többedik megváltáskor 

a mellékletben foglalt díjtételek 50 %-kal 

megemelt összegét kell fizetni.  

 

(3) A megváltási díjat az első megváltás 

alkalmával a temettető vagy az általa 

megbízott, az újraváltáskor a sír felett 

rendelkező hozzátartozó köteles 

megfizetni. A díjakat minden esetben a 

temetést, kihantolást, rátemetést 

megelőzően kell megfizetni. 

 

(4) Ha kettős sírnál az első temetés 

napjától számított 25 éven belül újabb 

temetés nem történik, a használati jog 

megszűnik, kivéve, ha az arra jogosult a 

használati jogot ismételten megváltja. 

 

(5) Ha a sírhely nem váltható meg újra, de 

a hozzátartozó -a használati idő lejárta 

előtt- a holttest maradványokat (hamvakat) 

a kiürítéskor ugyanabban a temetőben, 

vagy másik köztemetőben lévő új sírba 

helyezi el, az új sírhely megváltási díja az 

eredeti sírhely megváltási árának 

időarányos összegével csökken. 

 

(6) A sírhelymegváltási idő lejártát követő 

egy éven belül újra meg nem váltott, 

továbbá az elhagyott, 25 éves időszak alatt 

gondozatlan sírok esetében a sírhelyeket 

újra lehet értékesíteni. Erről a temetőben 

jól látható helyen hirdetményt kötelező 

közzétenni. 

 

(7) A köztemető területe - ideértve a 

parcellákat és sírhelyeket is - és 

létesítményei feletti rendelkezési jog még 

ideiglenesen sem adható át, használatukra 

bérleti szerződés nem köthető. A 

köztemető korlátozott használatú 

közterületnek minősül. A temetési helyek 

magánforgalomban adásvétel, egyéb 

szerződés tárgyát nem képezhetik. 

 

7. Temetkezési szolgáltatások 

 

10. § (1) A temetkezési tevékenységet 

(temetkezési szolgáltatásokat) az 

önkormányzat által fenntartott 

köztemetőkben csak a temető üzemeltetője 

végezhet. 

 

(2) Az üzemeltető által a temetőben 

végzett temetkezési szolgáltatások körébe 

tartozik különösen a temetésfelvétel, a 

helyi és a távolsági halott szállítás, az 

elhunyt temetésre való előkészítése (a 

halott öltöztetése, koporsóba helyezése), a 

temetéshez szükséges kellékekkel való 

ellátása, a ravatalozás, a sírgödrök 

kialakítása, a búcsúztatás, a sírba helyezés, 

a sír betemetése (a halott elhantolása), a 

hamvasztás, az urnaelhelyezés, az 
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urnakiadás, a hamvak szórása, a sírnyitás, 

az exhumálás és az újratemetés.  

 

 

8.Nyilvántartások vezetése 

 

11. § A temető fenntartója az új sírhely 

táblák megnyitása előtt köteles 

gondoskodni a sírnyilvántartási térkép 

elkészítéséről és annak a jegyző által 

történő jóváhagyásáról. A temetőtérképet a 

temető nyilvántartó könyvvel összhangban 

az üzemeltető köteles vezetni. A temetési 

rend megváltoztatása (sírok átminősítése) 

csak a jegyző engedélyével történhet a 

térkép módosításával. A temető 

dokumentációkat a temető kiürítésének 

elrendeléséig az üzemeltetőnek meg kell 

őriznie. 

 

9. A temetői munkák 

 

 

12. § (1) A temetőben történő vállalkozói 

munkavégzést a temető üzemeltetőjének a 

munkavégzés megkezdését megelőzően be 

kell jelenteni. 

 

(2) A temetőben síremléket, sírjelet 

felállítani és bontani csak az üzemeltetőnek 

történő előzetes – a rendelkezési 

jogosulttól származó írásbeli nyilatkozattal 

– bejelentés után lehet, munkát szakirányú 

végzettséggel rendelkező személy 

végezhet. A temető területéről sírkövet, 

síremléket, fejfát – vagyonvédelmi 

okokból – csak temető üzemeltetőjének tett 

előzetes írásos  bejelentés után szabad 

kivinni. 

 

(3) A temető területén végzendő 

munkákról az üzemeltető külön bejelentő 

formanyomtatvány alapján regisztrációt 

végez és ez alapján ellenőriz. 

 

(4) A temető területén munkát végző 

köteles: 

 

a) az üzemeltető által előírt módon, 

vele előre egyeztetni és az elvégzett 

munkát ellenőriztetni, 

b) a munka környezetében lévő sírok 

állapotára ügyelni, a bennük 

keletkező kárt  megtéríteni, 

c) a munkát úgy végezni, hogy azzal 

ne zavarja a környezetében 

kegyeletüket lerovó temető 

látogatókat. 

d) A temető területén munkát végezni 

csak az alábbi időpontokban lehet: 

Hétfő-péntek 7.30 - 16.00 óra 

között. Ettől eltérni kizárólag a 

temető üzemeltetőjével kötött 

egyedi/eseti megállapodás alapján 

lehet, ebben az esetben a munkát 

végző vállalkozásnak az üzemeltető 

részére felügyeleti díjat kell fizetni. 

 

(5) A (2) bekezdésben előírt engedély 

hiánya vagy az engedélytől való eltérés 

esetén a temető üzemeltetője 

 

a) a sírhely felett rendelkezni 

jogosultat megfelelő határidő 

kitűzésével felhívja a sérelmes 

állapot megszüntetésére, 

b) a felhívás eredménytelensége 

esetén indítványozza a 

tulajdonosnak a sírhely felett 

rendelkezni jogosult 

felelősségre vonását. 

 

13. § (1) A temetőben csak a sírok, 

síremlékeke díszítésére szolgáló tárgyak 

(koszorúk, vázák, virágok, mécsesek, 

gyertyák stb.) helyezhetők el, eltávolítását 

csak a sírhely felett rendelkezni jogosult 

vagy megbízottja végezheti. 

 

(2) A temetkezési hely és a körülötte lévő 

30 cm széles terület gondozása a 

temetkezési hely feletti rendelkezési 

jogosultsággal rendelkező feladata. 

 

(3) A sírokról lekerülő hulladékot csak az 

erre a célra kijelölt helyen szabad 

elhelyezni. 
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(4) A temetőkben építési, felújítási munkát 

végző vállalkozók munkánként e rendelet 

4. mellékletben meghatározott temető-

fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek 

fizetni a temető üzemeltetőjének. 

 

(5) Az építéssel (bontással) járó törmelék 

és hulladék – az építkezés befejezését 

követő három napon belüli – elszállítása az 

építtető feladata. Ennek elmaradása esetén 

a törmeléket az üzemeltető elszállítja és 

annak költségeit a temetkezési hely feletti 

rendelkezési jogosultsággal rendelkezőre 

minden előzetes egyeztetés nélkül 

kiszámlázza.  

 

10. A temetők rendje 

 

14. § (1) A temetőt sírhelytáblákra, a 

táblákat sírhelysorokra kell osztani, a 

sírokat pedig számozni kell, melyekről 

külön nyilvántartást kell vezetni. 

 

(2) A díszsírhelyeket és sírbolthelyeket 

külön kell jelölni. 

 

(3) A temető fő útvonala melletti közvetlen 

sorokban a sírjelet úgy kell elhelyezni, 

hogy annak feliratos része az útra nézzen. 

 

(4) A temetőkről és temetkezési helyek 

elhelyezkedéséről az üzemeltető térképet 

készít, amelyen folyamatosan fel kell 

tüntetni a szabad és betelt sírhelyeket. 

 

(5) Az üzemeltető a temetőt látogatók 

tájékoztatását a temető bejáratánál 

elhelyezett táblán köteles elvégezni. 

 

(6) A temető térképét a temető bejárata 

mellett ki kell függeszteni, a változásokat 

azon legalább évente át kell vezetni. 

 

(7) A térképet és módosítását a jegyző 

hagyja jóvá, amelyet a temető nyilvántartó 

könyvvel együtt az üzemeltető köteles 

vezetni és megőrizni a temető kiürítésének 

elrendeléséig. 

 

(8) A temetőben tilos járművel közlekedni, 

kivéve 

a) a súlyosan mozgássérültet 

szállító járművet, 

b) a temetkezési tevékenységben 

részt vevő járművet 

c) akinek az üzemeltető 

munkavégzés céljából behajtási engedélyt 

adott 

 

(9) A temető területén 12 éven aluli 

gyermek csak felnőtt felügyelete mellett 

tartózkodhat. Az általa okozott károkért a 

felnőtt tartozik felelősséggel. 

 

(10) A temetőben gyertyát, vagy mécsest 

gyújtani – a Mindenszentek Napja és a 

Halottak Napja kivételével - legkésőbb 

zárás előtt fél órával szabad. A tűzveszély 

elkerüléséhez szükséges intézkedéseket 

annak kell megtennie, aki a gyertyát, vagy 

mécsest meggyújtotta. 

 

(11) A temetőbe állatokat bevinni – a 

vakvezető kutya kivételével – tilos. 

 

(12) A temető tisztántartása az üzemeltető 

feladata. Az önkormányzat elvárásait az 

üzemeltetői szerződésben rögzíti. 

 

(13) Fát, cserjét a temető területén 

magánszemély nem ültethet. Ez alól 

kivételt képez a sírra ültetett örökzöld, 

amely teljes kifejlettségében nem 

magasabb 1,5 méternél, és átmérője nem 

több 0,6 méternél. A 2 méter magasságot 

elérő, nem gondozott ültetvényeket a 

temető üzemeltetője eltávolíthatja és az 

eltávolítás költségeit a sír gondozására 

kötelezettel szemben megtéríttetheti. 

 

11. A temetők nyitva tartása 

 

15. § (1) A temetők nyitvatartási ideje: 

 

április 1-től szeptember 30-ig 07.00 – 20.00 

óráig 

október 1-től március 31-ig   08.00 

– 17.00 óráig 
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Ettől a nyitvatartási időtől a temető 

üzemeltetője indokolt esetben eltérhet, a 

napi nyitvatartási időt meghosszabbíthatja. 

 

(2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltéig 

külön felszólítás nélkül el kell távozni. 

 

(3) Minden temetőkaput az (1) 

bekezdésben írt időn túl zárva kell tartani. 

 

 

 

12. Egyéb rendelkezések 

 

17. § (1) A köztemetők közpark jellegét 

meg kell őrizni. 

 

(2) A megszüntetendő temetők területén a 

tulajdonos kegyeleti parkot létesíthet, 

melynek megtervezése és a létesítés 

fedezetének biztosítása is a feladata. 

 

18. § (1) Kiürítés folytán megüresedett 

temetési helyek térítés nélkül kerülnek 

vissza a temető tulajdonosának birtokába. 

 

(2) A kiürített temetők vagy temetőrészek 

újratemetés céljából megnyithatók. 

 

19. § (1) A panasz ügyintézése az 

üzemeltető feladata. 

 

(2) A temetőben elhelyezett sírokban, 

síremlékekben az üzemeltetésre irányuló 

tevékenységek ellátása során keletkezett 

károk, illetve viharkárok megtérítése 

érdekében a temető üzemeltetője köteles 

felelősségbiztosítási szerződést kötni. A 

felelősségbiztosításnak legalább az 

üzemeltetésre vonatkozó szerződés nettó ár 

30 %-nak megfelelő limit összegre kell 

szólnia. A felelősségbiztosításnak lopási 

károkra nem kell kiterjednie. A temetőben 

elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak 

tekintetében őrzési és ezzel kapcsolatos 

kártérítés felelősség sem az 

önkormányzatot, sem az üzemeltetőt nem 

terheli. 

 

13. Záró rendelkezések 

 

20. § (1) Ez a rendelet 2019. október 1. 

napján lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a temetőkről és 

temetkezésekről szóló 35/2000. (X. 26.) 

önkormányzati rendelet. 

 

(3) E rendelet a belső piaci 

szolgáltatásokról szóló, az Európai 

Parlament és a Tanács 2006/123/EK 

irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

Huszár Gábor                                                               

Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester                                                                     

Jegyző 

 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2019. szeptember 19-i ülésén fogadta el. 

 

Kihirdetve: 

 2019. szeptember 20 napján. 

  

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt  
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1. melléklet a 20/2019. (IX. 20.) 

önkormányzati rendelethez 

 

 

Védett sírhelyek, védelembe helyezett 

művi értékek 

 

Védett sírhelyek 

 

1. 

 

2. 

 

Védett művi értékek 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 20/2019. (IX. 20.) 

önkormányzati rendelethez 

 

 

A temetkezési helyek feletti rendelkezési 

jogért fizetendő díjak 

 

 

Sírhelymegváltási díjak a szentgotthárdi 

temetőkben: 

  

 Nettó Ft Bruttó 

Ft 

Egyes sírhely 25 évre 7 500 9 525 

Kettes sírhely 25 évre 15 000 19 050 

Gyermek sírhely 25 

évre 

3 750 4 763 

Kettes sírbolthely 

(kripta) 60 évre 

90 000 114 300 

Négyes sírbolthely 

(kripta) 60 évre 

120 000 152 400 

Hatos sírbolthely 

(kripta) 60 évre 

150 000 190 500 

Urnafülke (kettes 

kolombárium) 20 

évre 

10 000 12 700 

Urnafülke (kettes 

kolombárium) 10 

évre 

5 000 6 350 

Urnafülke 

(kolombárium) 20 

évre 

8 000 10 160 

Urnafülke 

(kolombárium) 10 

évre 

4 000 5 080 

Urna-kripta 

(kialakított urna 

sírhelyen) 20 évre 

10 000 12 700 
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Urna-kripta 

(kialakított urna 

sírhelyen) 10 évre 

5 000 6 350 
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3. melléklet a 20/2019. (IX. 20.) 

önkormányzati rendelethez 

 

A temetői létesítmények, illetve az 

üzemeltető által biztosított 

szolgáltatások igénybevételéért fizetendő 

díjak 

 

a) A temetői létesítmények 

igénybevételéért fizetendő díj: 

 nettó 15 000,- Ft/ temetés  

     

    bruttó 

19 050,- Ft/ temetés 

 

b) Felügyeleti díj (11. § (4) bekezdés 

esetén)   nettó 10 000,- 

Ft/alkalom 

     

    bruttó 12 700 

Ft/alkalom 

 

c) Az üzemeltető által biztosított 

szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díj: 

 

Hűtő használati díj   

    nettó 2 500 

Ft/nap 

     

    bruttó 3 175 

Ft/nap 

 

Ravatalozás    

    nettó 10 000 

Ft/alkalom 

     

    bruttó 12 700 

Ft/alkalom 

 

Halott-szállítás a ravataltól a sírig 

gyászkocsival   nettó 6 000 

Ft/alkalom 

     

    bruttó 7 620 

Ft/alkalom 

 

Urnaelhelyezés   

    nettó 8 000 

Ft/alkalom 

     

    bruttó 10 160 

Ft/alkalom 

 

Sírásás (koporsós temetés esetén) 

    nettó 22 675 

Ft/db 

     

    bruttó 

28 797/db 

 

Sírhelynyitás (koporsós temetés esetén)

    nettó 17 000 

Ft/db 

     

    bruttó 21 590 

Ft/db 

 

Sírhelynyitás (zárt kripta esetén) 

    nettó 17 000 

Ft/db 

     

    bruttó 21 590 

Ft/db 

 

Sírhelynyitás (zárt urnakripta esetén)

    nettó 2 500 

Ft/db 

     

    bruttó 3 175 

Ft/db 

 

Urnasírhely nyitás   

    nettó 2 500 

Ft/db 

     

    bruttó 3 175 

Ft/db 

 

Sírbahelyezés    

    nettó 5 000 

Ft/db 

     

    bruttó 6 350 

Ft/db 

 

Visszahantolás    

    nettó 18 000 

Ft/db 
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    bruttó 22 860 

Ft/db 

 

Újratemetés   a 

megrendelő 

igénye 

szerint, a 

jelen 

táblázatban  

s

zerepl

ő 

tételek 

összeg

e 

Exhumálás     

  

   0-5 év között elhunyt 

esetén   nettó 42 845 Ft 

     

    bruttó 54 413 

Ft 

 

   6-10 év között 

elhunyt esetén   nettó 36 575 

Ft 

     

    bruttó 46 450 

Ft 

 

   11-15 év között 

elhunyt esetén  nettó 32 395 Ft 

     

    bruttó 41 141 

Ft 

 

   16 év felett elhunyt 

esetén   nettó 25 395 Ft 

     

    bruttó 32 252 

Ft 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

4. melléklet a 20/2019. (IX. 20.) 

önkormányzati rendelethez 

 

A köztemetőkben vállalkozásszerűen 

építési, felújítási munkát végzők által 

fizetendő temető-fenntartási 

hozzájárulás díjai 

 

 

Temető fenntartási hozzájárulás: sírbolt, 

síremlék-állítás, elhelyezés-karbantartás, 

felújítás, tisztítás, betűvésés, 

vállalkozásszerűen sírgondozást, díszítést 

végzők 

 

 

 nettó Ft bruttó Ft 

Sírbolt, 

síremlék 

tisztítás, 

betűvésési 

munkák 

2 500 

Ft/nap 

3 175 

Ft/nap 

Sírbolt, 

síremlék állítás, 

egyéb munkák 

esetén 

10 000 

Ft/ 

alkalom 

 12 700 

Ft/alkalom 

 

 

 

 

 

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2019. év szeptember hó 19-i ülésén fogadta 

el. Kihirdetve: 2019. év szeptember hó 20. 

napján. 

 


