
Kengyel Községi Önkormányzati Képviselő- Testületének

9/2000.(IX.29.)

Önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 143. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. törvény 41. § (3) bekezdésére a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §.

/1/ A rendelet hatálya kiterjed a Kengyel községben lévő, önkormányzati tulajdonban álló működő és 
lezárt temetőre, melyek az alábbiak:

a./ 169 hrsz-ú lezárt
b./ 614 hrsz-ú működő temető

2. §.

/1/ Az 1.§.a./ pontja alatti lezárt temető fenntartásáról törvényi kötelezettség alapján az önkormányzat 
gondoskodik.

/2/  1
 2Az 1. § b) pontja alatti temető fenntartásáról az önkormányzat, üzemeltetéséről kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés keretében szolgáltató bevonásával gondoskodik. 

/3/  3A temetőben a temetkezési szolgáltatatók kivételével vállalkozásszerűen munkát végzők temető 
fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni, melynek díját az 1. sz. melléklet tartalmazza.

 4A temető fenntartási hozzájárulást az Önkormányzat szedi be.

3. §.

A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újra használatba vételére a temetőkről és a 
temetkezésről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

Temetési helyek

4. §.

/1/ A temetési helyek elhelyezkedésére vonatkozó térképet az önkormányzat köteles átadni a 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján szolgáltatást nyújtó vállalkozónak. A szolgáltató ezt 
köteles folyamatosan vezetni és hozzáférhető helyen tartani.
 5A temető nyilvántartó könyvét az üzemeltető köteles vezetni a hatályos jogszabályoknak megfelelő 
tartalommal. Annak kezelése során köteles betartani a személyes adatok védelmére vonatkozó 
előírásokat.

/2/ A temetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre:
a./ egyes sírhely
b./ kettes sírhely

1 Hatályon kívül helyezte a 8/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályát veszti április 30. napjával.
2 Módosította a 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. május 1. napjától.
3 Módosította a 15/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2005. december 2. napjától.
4 Módosította a 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. május 1. napjától.
5 Kiegészítette a 15/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2005. december 2. napjától.



c./ gyermek sírhely
d./ díszsírhely
e./ urnafülke
f./ urna sírhely
g./ sírbolt-hely

/3/ 6  7 Sírhelyek és a sírra helyezhető műkőkeret és síremlék az alábbi méretben készíthetők:
a) egyes sírhely alapmérete 0,9x2,1 méter, a sírra helyezhető műkőkeret és síremlék mérete 

maximum 1,3x2,3 méter,
b) kettes sírhely alapmérete 1,8x2,1 méter, a sírra helyezhető műkőkeret és síremlék mérete 

maximum 2,2x2,5 méter,
c) díszsírhely méretére az a) és b) pontban leírtak vonatkoznak.
d)  A sírgödör mélysége min. 2,0 méter, mélyített sírgödör 2,5 méter mély,
e) Sírbolt mérete maximum 50 m2 alapterületű, vagy maximum 3 méter magas lehet.

/4/ Az elhunytat - ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetkezési sírhely feletti 
rendelkezési joga- az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

Sírhely csak az elhalálozás időpontjában váltható, kivétel a kettes sírhely be nem temetett része.

/5/ A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: 
a./ Az egyes sírhely használati ideje 25 év
b./ Kettes sírhely használati ideje 25 év az utolsó temetés napjától.
     A kettes sírhely be nem temetett részére a sírhelyár különbözetet meg kell fizetni.
c./ Urnafülke és urnasírhely használati ideje 10 év
d./ a sírbolt használati ideje 60 év

/6/ A sírhelyek használati idejének meghosszabbítása a mindenkori érvényes díj megfizetésével 
kérhető.

/7/ A sírhely díjakat a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

8 9 10  /8/ A sírásást kizárólag a temető üzemeltetője végezheti.

/9/ A sírhelyek közötti távolságot 0,6 m-re, a sorok közötti távolságot 1 m-re kell kijelölni.

/10/ Az urna sírhelyek közötti távolság 1 méter.

/11/ A sírboltok közötti távolságot az érvényes építésügyi előírások szerint kell meghatározni.

 11 /12./ Földbetemetés nem végezhető, ha a talajvízszint -2,5 m-nél magasabb.

 12/13./ A temető üzemeltetője a lejárt használati idejű sírhelyekről kimutatást készít és azt 
hirdetményként minden év szeptember 15 - november 15-ig a temető hirdető tábláján kifüggeszti.

A temető fenntartása és üzemeltetése

5. §. 

/1/ Kengyel Község Önkormányzata a temető fenntartói jogosítványa keretében a temető 
rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és 

6 Módosította a 15/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet Hatályos 2005. december 2. napjától.
7 Módosította a 8/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. április 30. napjától.
8 Módosította a 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. május 1. napjától.
9 Kiegészítette a 15/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2005. december 2. napjától.
10 Módosította a 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. szeptember 29. napjától.
11 Kiegészítette a 15/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2005. december 2. napjától.
12 Kiegészítette a 15/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2005. december 2. napjától.



infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldterületek karbantartásáról, szükség szerinti 
felújításáról közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik.

A köztemető infrastrukturális létesítményei

6. §.

A tulajdonos köztemetőt fenntartó önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához az alábbi 
építményekkel, közművekkel, infrastrukturális feltételekkel rendelkezik:

a./ Ravatalozó helyiség
b./ Hűtő helyiség
c./ Tároló helyiség
d./ WC
e./ Ivóvízvételi lehetőség
f./ Ravatalozóhoz vezető út és gyalogjárók

13 Az igénybevételért a temetőben temetkezési szolgáltatást végzők a 3. sz. mellékletben 
meghatározott igénybevételi díjat kötelesek megfizetni a fenntartó Önkormányzat részére. Az 
üzemeltető az általa fizetendő és más temetkezési szolgáltatótól beszedett díjat havonta az 
Önkormányzat részére köteles átutalni.

A temető üzemeltetése

7. §.

/1/ Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik. .Ezen kívül 
minden temetői tevékenységet be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének /pad elhelyezése, fa 
ültetése, stb. /

/2/ A temetőben munkát végző vállalkozó /köfaragó, kertész, temetkezési szolgáltató, stb. / 
tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani. Tevékenységük gyakorlása során 
a temető látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális 
létesítményeiben kárt okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarják.

A temetők rendje

8. §.

A temető látogatók tájékoztatását a temető bejáratánál elhelyezett tábla szolgálja. / itt kell útmutatást 
adni a tudnivalókra: temető nyitva tartása, a hivatalos ügyek intézésének színhelye, stb. /

/1/ A temetőkben és azok közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti 
érzést és szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.

/2/ A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.

/3/ A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.

/4/ A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.

/5/ Kutyát– a vakvezető kutya kivételével– a temetőbe bevinni tilos.

/6/ Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási 
anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a 
keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani.

13 Módosította a 15/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2005. december 2. napjától.



/7/ A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni csak az üzemeltető írásos engedélyével 
szabad. A mozgássérülteket parkolási engedélyük feljogosítja a temetőbe való behajtásra.

/8/ Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos.

/9/ A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni.
14 A temető területén összegyűjtött hulladék ártalmatlanításáról üzemeltető köteles gondoskodni.

/10/ A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos.

15 /11./ A temető nyitvatartási ideje:
április 1. – október 31-ig 06-20 óráig
november 1. – március 31-ig 07-18 óráig.

16(12)  A temetőben gyertyát és mécsest égetni csak a tűzveszély elkerülése érdekében megtett 
intézkedéseket követően lehet.

(13) A temető területén csak a sírok és sírboltok díszítésére szolgáló és a kegyeleti érzést nem sértő 
tárgyakat szabad elhelyezni.

(14) Elbontott és később már felhasználásra  nem kerülő sírjelet, síremléket a temetőben tárolni nem 
szabad.

(15) A temetőben a sírokat az azokon lévő tárgyakat, a növényzetet, az épületeket, építményeket és 
táblákat rongálni, illetőleg a sírok és sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat eltávolítani 
illetéktelen személyeknek tilos.

(16) A temető területén csak kegyeleti célból – sírok, sírboltok látogatása, gondozása, létesítése – 
lehet tartózkodni.

Záró rendelkezések

9. §.

17
Ez a rendelet 2000. október 1. napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos 
módon a jegyző gondoskodik.

Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 9/1995./V.31./ számú rendelete 
hatályát veszti.

Kengyel, 2000.szeptember 28.

Czédly Gyula s.k.                                                                                    Szabó István s.k.
  polgármester                                                                                           jegyző

Kihirdetési záradék:
Kengyel, 2000. szeptember 29.

Szabó István s.k.
 jegyző

Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2021. szeptember 29. 
Egységes szerkezetbe foglalta: 

Domány Katalin 
jegyző

14 Kiegészítette a 15/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2005. december 2. napjától.
15 Kiegészítette a 15/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2005. december 2. napjától.
16 Kiegészítette a 8/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. április 30. napjától.
17 Hatályon kívül helyezte a 9/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályát veszti május 31. napjával.



  181.számú melléklet 
Temető fenntartási hozzájárulás : 2000 Ft/nap

Minden megkezdett nap egésznek számít.
A díj az ÁFA-t nem tartalmazza.

18 Módosította a 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. május 1. napjától.



 19, 20  2.számú melléklet
Sírhelyhasználati és újraváltási díjak:

1. Egyes sírhely 20.000,- Ft
2. Gyermeksírhely 18.000,- Ft
3. Kettes sírhely 25.000,- Ft
4. Mélyített sír 25.000,- Ft
5. Díszsírhely ingyenes
6. Urnafülke 25.000,- Ft
7. Urnasírhely 25.000,- Ft
8. Sírbolt: 2 személyes 85.000,- Ft
9. 3 személyes 115.000,- Ft
10. 4 személyes 145.000,- Ft

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

19 Módosította a 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. május 1. napjától.
20 Módosította a 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. szeptember 29. napjától.



 21 3.számú melléklet
A temetési szolgáltatást végzők által fizetendő igénybevételi díj mértéke:

Temetésenként: 15.000 Ft

Az összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

21 Módosította a 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. május 1. napjától.


