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Balatonendréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2006. (IV.7.) számú 

r e n d e l e t e 

a temetőkről és a temetkezésről 

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 2018. december 10. napjával.) 

Balatonendréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva, élve a temetőkről 

és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 40. § (1) bekezdésében 

és 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel a Tv. végrehajtásáról 

rendelkező 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az alábbi  

rendeletet alkotja: 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

A jelen rendelet hatálya az  alábbi temetőkre és a temetőrészekre (továbbiakban: temető), az 

ott végzett temetkezési, temető-fenntartási és üzemeltetési tevékenységre terjed ki: 

Balatonendréd községben lévő, önkormányzati tulajdonban álló, működő temető, melynek 

helyrajzi száma 0184. 

2. § 

(1) Az Önkormányzat a tulajdonában álló temető fenntartásáról 

- saját szervezete útján (Polgármesteri Hivatal) 

    üzemeltetéséről 

- önkormányzati társulás útján gondoskodik. 

(2) Az önkormányzat által fenntartott temető köztemető, abban az önkormányzat köteles az 

elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamint faji csoporthoz 

tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más 

megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni a halottak eltemetését. 

(3) A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők 

határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási 

szokásainak tiszteletben tartásával történik. 

(4) Köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszűntetéséről az önkormányzat 

gondoskodik, a törvény és a végrehajtási rendelet szabályainak betartásával. 

(5) Ha a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, azt az önkormányzat jogosult 

lezárni és ott a további temetkezést megtiltani. 

Lezárt sírhelytábla temetési helyére urna elhelyezhető, koporsós temetés csak sírboltba vagy 

kettős sírhelybe engedélyezhető. 
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(6) Lezárt temetési hely kiüríthető, ha a  lezárásától, illetőleg az utolsó temetkezéstől 

számított használati ideje letelt. A temetési helyre rátemetett maradványok, valamint az 

elhelyezett urna az eredeti használati időt nem hosszabbítja meg. 

3.§ 

(1) A működő köztemetőben a temetkezési szolgáltatásokról az üzemeltető gondoskodik az 

erre engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatókkal. 

(2) A temetkezési szolgáltatást végzőknek a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott 

temető fenntartási hozzájárulási díjat kell fizetni az üzemeltetőnek. 

 

A temető és annak létesítményei 

4. § 

(1) A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak  kell lennie az elhunytak felravatalozására, 

gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak 

iránti kegyelet igényeinek és lehetővé kell tenni a temetkezési tevékenység, temetkezési 

szolgáltatás korszerű lebonyolítását. 

(2) A temetőt az épített és a természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakítani és 

meg kell őrizni kert jellegét. 

(3)A temető bejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, parkolót, a ravatalozó 

környezetét parkszerűen kell kialakítani és gondozni. 

(4) A temető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást és ne 

akadályozza a közlekedést. 

(5) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről a 

temető üzemeltetője gondoskodik. 

(6) A vízvételt vízvezeték útján kell megoldani. Sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen 

használhatja, a keletkező hulladékot, koszorú és virágmaradványt az erre kijelölt lerakó 

helyen díjtalanul lerakhatja. 

(7) A temetőkerítés állapotát az üzemeltető folyamatosan ellenőrzi és amennyiben a kerítés 

állagának romlását észleli, gondoskodik annak azonnali kijavításáról. 

(8) A ravatalozónak alkalmasnak  kell lennie az elhunyt ravatalozásra való előkészítésére, a 

kegyelet lerovására, az elhunyt elbúcsúztatására. 

(9) A temetőbe kiszállított holttest hűtéséről a halotthűtő-berendezésben a ravatalozásig 

folyamatosan gondoskodni kell. 

(10) Mozgássérültek, egészségi állapotuk vagy életkoruk miatt mozgásukban korlátozott 

személyek a temetőbe kiépített/kialakított utakat gépjárművel ingyenesen használhatják. 

 

A temető üzemeltetése 

5. § 

(1) A temető üzemeltetését csak olyan gazdálkodó szervezet láthatja, amely 

kormányrendeletben meghatározott szakmai követelményeknek megfelel. Az üzemeltetést a 

vonatkozó jogszabályokban, a temető-szabályzatban, illetve kegyeleti közszolgáltatási 

szerződésben foglaltak szerint kell ellátni. 
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(2) A temető üzemeltetője 

a./ meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási 

tevékenységek ellátásnak rendjét, 

b./ biztosítja az eltemetés feltételeit, 

c./ megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt, 

d./ biztosítja a ravatalozó, a technikai berendezések, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb 

közcélú létesítményei karbantartását és működteti azokat, 

e./ gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről és biztosítja a temető nyitását, 

zárását, 

f./ megőrzi a nyilvántartó könyveket, 

g./ tájékoztatja a temetőlátogatókat, 

h./ kijelöli a temetési helyeket, 

i./ elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság-

mentesítését és hó eltakarítását, 

j./ összegyűjti és elszállítja a hulladékot, 

k./ gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról, 

l./ összehangolja a temetéseket, 

m./ gondoskodik az ügyfélfogadásról. 

(3) A temető üzemeltetője a temetkezési szolgáltatok között hátrányos megkülönböztetést 

nem alkalmazhat. 

(4) A temető üzemeltetője is köteles a szabályzatban meghatározott, a temetkezési 

szolgáltatókat terhelő díjakat megfizetni, ha az üzemeltetés mellett a temetkezési szolgáltató  

tevékenységet is végez. 

6. § 
(1) A temetőben az üzemeltető a./ nyilvántartó könyvet, 

                                                  b./ sírbolt könyvet vezet. 

(2) A nyilvántartó könyvbe minden temetést ( urnaelhelyezést, urnakiadást, urnakiemelést) 

időrend szerint kell bejegyezni. 

(3) A holttestmaradványok közös sírba helyezése esetén a temetőben vezetett nyilvántartó 

könyv rovatába a közös sírba történő helyezést, időpontjának és a közös sírnak a 

megjelölésével kell jegyezni. 

(4) Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság 

nevét, az eljárás ügyszámát. 

(5) A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett 

rendelkezni jogosult személy tekinthet be. Az üzemeltető köteles gondoskodni a 

nyilvántartásokba bejegyzett személyi adatok biztonságáról. 

(6) Az üzemeltető a nyilvántartó könyv, illetve sírbolt könyv adatai alapján a temető 

nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye iránt 

érdeklődőknek. 

Temetési hely 

7. § 

(1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A  

sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki. 
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(2) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek 

nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a 

helyszínen is fel kell tüntetni. 

(3) A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni. 

 

8. § 

A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani: 

(1) Koporsós temetéshez: 

-  egyes sírhely, 

-  kettős sírhely 

-  sírbolt (kripta) 

a./ A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával természetes –talajban lebomló- anyaggal 

burkolni lehet. 

Oldalirányú üreggel ellátott egyes, vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni. 

b./A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló 

temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. 

Sírbolt a temető tulajdonosának hozzájárulásával, építési engedéllyel építhető. 

A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető tulajdonosa (üzemeltetője) jelöli ki. A 

tulajdonosnak a hozzájárulást meg kell adnia, ha az építtető a sírbolt helyét megváltoztatta.  

A sírbolt, a gyermek és urnasírhelyek részére az egységes gondozás céljából külön táblát vagy 

sorokat lehet kijelölni. 

(2) Hamvasztásos temetéshez 

- urnafülke (kolumbárium) 

- urnasírhely 

- urnasírbolt 

Az urna a koporsós temetési helyre rátemethető. 

Az urnafülke és az urnasírbolt építésügyi hatósági engedéllyel építhető. 

Az új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső  méret 30 x 30 cm lehet. Urnafülke 

építmények kialakításánál a temető tulajdonosa előírhatja a természetes anyagot és művészi 

formák alkalmazását. Az urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése 

biztosítható legyen. 

Az urna földbe helyezésére urnasírhely és urnasírbolt alakítható ki, amelyek a rendelkezési 

jogosultság időtartamában (használati idő) különböznek egymástól. 

 

A sírhelyek mérete 

9. § 

(1) Felnőtt sírhelyek: 

- egyes sírhely esetén 220 cm hosszúnak, 100 cm szélesnek és 200 cm mélynek 

- kettős sírhely esetén 220 cm hosszúnak, 200 cm szélesnek és 200 cm mélynek 

kell lennie. 

(2)A gyermek sírhelynek 160 cm hosszúnak, 100 cm szélesnek és 200 cm mélynek kell lennie 

(3) Az urnasírhelynek 60 cm hosszúnak, 60 cm szélesnek és legalább 50 cm mélynek kell 

lennie. 
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Temetés 

 

10. § 

(1) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik, 

egyházi, vagy világi szertartás mellett. 

(2) Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó, 

amennyiben ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet. 

(3) Az elhunyt életében tett rendelkezés hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza 

meg, aki a temetésről gondoskodik. 

(4) Ha a temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a 

kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az önkormányzat gondoskodik illetékességi 

területén belül. 

11.§ 

 
(1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. 

(2) A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének 

meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki. 

(3) A temetési  hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a 

törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.  

 

 

12. § 

(1) Halottat csak külön jogszabályban előírt orvosi vizsgálat és az erről szóló halott vizsgálati 

bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A halott vizsgálati bizonyítványt 

a temetés előtt kell az üzemeltető részére átadni. Az elhunyt elhamvasztásához a halott 

vizsgálati  bizonyítványra minden esetben fel kell jegyezni az elhamvaszthatóságot. A halott 

vizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről a temető tulajdonosa gondoskodik. 

(2) Ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági eljárás indult (rendkívüli halál) az 

elhunyt, eltemetéséhez, illetve elhamvasztásához a halott vizsgálati bizonyítvány mellett az 

eljáró hatóság engedélye is szükséges. 

(3) Az elhunyt eltemetésére, elhamvasztására, az urna földbe temetésére- a sírboltba temetés 

és az urna kivételével- olyan, a kegyeleti igényeknek megfelelő koporsó, illetőleg kellék 

használható, amely lebomlik és nem veszélyezteti a környezetet. 

 

Rátemetés 

13. § 

(1) Egy felnőtt sírhelyre az illetékes intézet engedélyével és az időarányos használati díj 

megfizetése mellett. 

a./ még egy gyermek koporsó 

b./ a sír mélyítése mellett még egy felnőtt koporsó temethető 

(2) Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata 

legalább 160 cm mélységbe kerüljön. 
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(3) Fertőző betegségben elhunyt sírhelyére csak az intézet előzetes engedélye alapján lehet 

rátemetni. Ez esetben a rátemethető elhaltak számát a temető fekvése szerint illetékes intézet 

korlátozhatja. Rátemetés esetén –az exhumált maradvány kivételével- biztosítani kell a 

temetési hely 25 éves használatát. 

 

Sírnyitás 

14. § 

 
(1) A sír vagy sírbolt felnyitását a temető fekvése szerint illetékes intézet engedélyezheti. 

Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelyezése 

céljából történő megbontása. 

(2) A sírnyitáshoz a temetési hely felett rendelkezni jogosult hozzájárulása szükséges. 

Nem kell hozzájárulás a nyomozó hatóság részéről kezdeményezett sírnyitáshoz, de az 

eljárásról a temetési hely felett rendelkezni jogosultat értesíteni kell. 

(3) Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír, sírbolt felnyitására engedély csak hamvasztás, 

más temetési helyre való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozóhatóság 

rendelkezésére adható. 

 

Síremlék 

 

15. § 
 

(1) A temetési hely megjelölésére sírjel (síremlék) használható, illetőleg létesíthető. 

(2) A sírjel (síremlék) nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb területet, magasságát a 120 

cm-t nem haladhatja meg. 

(3) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott 

sírjelet (síremléket) elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is 

alkalmazni kell. 

(4) A sírjelek közé szilárd burkolatú kísérő járda építhető a sírhely határain belül. 

(5) A sírhely használati ideje alatt a sírjelet eltávolítani vagy arról a halott nevét törölni tilos. 

(6) A meglévő sírjelet kicserélni csak a kegyeleti igények tiszteletben tartásával a (2) 

bekezdésben foglaltak betartásával lehet. 

(7) A sírjel szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását a temető üzemeltetője ellenőrizheti. 

 

16. § 

 
(1) A sírjel, vagy sírbolt helyre állítására, felújítására a temető  tulajdonosa a temetési hely 

felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és  biztonságos 

használatot veszélyeztető állapot fennállása esetén köteles felhívni. A felhívást- a temetési 

hely megjelölésével- a temető kapuján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni. 

(2) A közvetlen veszély fennállása esetén az építési engedély köteles sírjel helyre állítását a 

temető tulajdonosának kérelmére az építésügyi hatóság elrendeli, illetve a kötelezés nem 

teljesítése esetén a veszélyhelyzetet hatósági úton – a temető tulajdonosának 

közreműködésével- megszüntetheti. 

(3) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.
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A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama 

 

17. § 
 

 

(1) Az egyes temetési helyeket az eltemettetést végző(k)nek, illetve hozzátartozóiknak meg 

kell váltatniuk (egyszeri megváltás) és ezzel a temetési hely felett rendelkezési jogosultságot 

szereznek. 

 

(2) A rendelkezési jogosultság kezdő napja a megváltás napja. 

 

(3) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett 

rendelkezési joga -  az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell 

temetni. 

(4) A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama: 

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 megállapodástól függően 60 év, 

d./
1
 az urnafülke esetén 10 év, urnasírhely esetén 25 év, 

e./ urnasírbolt esetén megállapodástól függően 20év, 

(5) A rendelkezési jog a (6) bekezdésben foglal kivétellel a (4) bekezdés szerinti időtartammal 

meghosszabbítható (újraváltható). 

(6) A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, 

hogy a területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a temetési hely felett 

rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet. 

(7) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában 

lejár, illetve, ha a temetési hely megszűnik. 

(8) A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyről kikerült holttest új 

temetési helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve, ha az 

urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik. 

(9) Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen 

kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni. 

(10) A temetési helyek használati joga nem ruházható át, az nem örökölhető. 

 

Díjak 

 

 

18. §
2
 

(1) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért díjat kell 

fizetni, melnyek összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(2) Ha az elhunyt elhalálozásakor balatonendrédi lakóhellyel rendelkezett 1. számú melléklet 

1. pontjában meghatározott díjból 50 %-os kedvezmény illeti meg. 

(3)  Díjat kell fizetni 

                                                           
1
 Módosította a 12/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. december 10. napjától. 

2
  Módosította a 8/2013. (VII.15.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2013.07.16. napjától. 
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     a.) a temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő közmű és létesítmény 

használatért (víz, villany) 

     b.) síremlék állítási munkákhoz használt területért 

     c.) temetkezési szolgáltatást végzőknek temető fenntartási hozzájárulási díjat 

(4) A (3) bekezdésben említett díjak mértékét e rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

A temető rendje 

 

19. § 

 
(1) A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell 

tüntetni a temető nyitva tartási idejét, a  tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, pontos 

címet valamint a temető részletes térképét ki kell függeszteni. 

(2) A temető nyitva tartási ideje: 

           november 1-től – március 31-ig                     7,00 - 16,00 óráig 

           április 1-től – október 31-ig 7,00 - 19,00 óráig 

(3) A nyitva tartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat 

gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett 

tartózkodhat. 

(4) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak megkezdése 

előtt – a temető üzemeltetője részére be kell jelenteni. A sírhely feletti rendelkezési jogosult 

köteles a sírhely és környékének gondozásáról, gyomtalanításáról gondoskodni. 

(5) A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e  rendeletben foglaltakat 

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. 

 

20. § 

 
Tilos a temetőbe 

   a.) a temetőbe kutyát bevinni, a vak vezető kutya kivételével; 

   b.) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani, építési 

vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani; Az építési hulladékot a 

keletkezéstől számított 3 napon belül el kell szállítani. 

   c.) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen 

lerakni; 

   d.) hulladékot, koszorú-és virágmaradványt a temetőben elégetni 

   e.) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti 

érzéseit megsérteni; 

   f.) a sírokat és a temető infrastrukturális  berendezéseit megrongálni. 

   g.) a temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni – a mozgáskorlátozottakat és a 

bejelentett, illetve engedélyezett munkálatokat végzők kivételével- 

   h.) a temetőben szemetelni, a kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat 

bepiszkítani, rongálni, eltávolítani. 

   i.) A temetőben és azok közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a 

kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja. 
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Szabálysértési rendelkezések 

 

21. §
3
 

 

 

 

Értelmező és záró rendelkezések 

 

22. § 

 
E rendelet alkalmazásában: 

a./ temető Balatonendréd község igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési 

használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, 

közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére 

létesítettek és használnak, vagy használtak. 

b./ köztemető  az önkormányzat tulajdonában lévő temető, illetőleg a temetőnek az a része, 

amelyben az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti. 

c./ temetési hely a temetőben létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt. A 

temetési helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a földben vagy építményben történő 

elhelyezkedése alapján különböznek egymástól. 

d./ kegyeleti közszolgáltatás a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló 

egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének a megőrzésére irányuló 

önkormányzati tevékenységek összessége. 

e./ egészségügyi intézmény egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító és működési 

engedéllyel rendelkezdő személy,illetőleg intézmény. 

 

23. §  

 
(1) Ezen rendeletet alkalmazni kell a temető fenntartását, üzemeltetését, valamint temetkezési 

szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi személyeknek, illetőleg azoknak, akikre 

nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak. 

 

(2) a./ Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

      b./ Ezen rendeletben megállapított díjtételeket a Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi 

Felügyelőség véleményének beszerzését követően lehet alkalmazni. 

 

(3) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a temetőkről és a temetkezésről szóló  

9/2000. (VI.5.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 
Balatonendréd, 2006. március 27. 

 

 

 

     

 

                                                           
3
 Hatályon kívül helyezte a 12/2012. (V.30.) Ör. 6. §-a. Hatályos 2012.05.30. napjától. 
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Lovász  Zoltánné sk.                                               Késmárki Tibor sk. 

                               

           jegyző                                                          polgármester 

  

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. október 1. 

Dr. Friss Attila 

       jegyző sk. 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2018. december 10. 

Dr. Friss Attila 

       jegyző
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1. melléklet a 9/2006. (IV.7) számú önkormányzati rendelethez
4
 
5
 

 
1. Temetési hely , illetőleg az újraváltás díja: 

a./ egyes sírhely:   12.000-Ft/sírhely 

b./ kettes sírhely:  24.000-Ft/sírhely 

c./ sírbolt:   20.000-Ft/m2 

d./urnafülke:   8.000-Ft/sírhely  

e./családi urnafülke:  12.000-Ft/sírhely  

f./urnasírhely:   12.000-Ft/sírhely 

g./ urnasírbolt   20.000-Ft/m2 

 

2./ Rátemetés esetén a sír használati idejének meghosszabbodása miatt az alapdíjak 

időarányos részét kell fizetni, amelynek összege az 5 évre eső díjnál kevesebb nem lehet. 

3./ Sírhely újraváltásért az 1. pontban meghatározott díjtételeket kell alkalmazni. 

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.” 

 

                                                           
4
 Módosította a 8/2013. (VII.15.) Ör. 2.§-a. Hatályos 2013. július 16. napjától. 

5
 Módosította a 12/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2018. december 10. napjától. 
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2. melléklet 9/2006. (IV.7) számú önkormányzati rendelethez
6
 
7
 

 

 
1. Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj: 

 A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj: 

10.000-Ft/elhalt 

 

2. A temetőben – a temetkezési szolgáltatók kivételével - vállalkozásszerűen munkát végzők 

által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja: 

A temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő temetőfenntartási hozzájárulás 

mértéke: 2.000-Ft/elhalt 

 

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.” 

 

                                                           
6
 Módosította a 8/2013. (VII.15.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2013. július 16. napjától.  

7
 
7
 Módosította a 11/2013. (IX.26.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2013. október 01. napjától. 

 


