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Szentes 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Új temetői szolgáltatás bevezetésére nyílik lehetőség a Kálvária temetőben a 
pályázati támogatás segítségével megvalósuló dísz-szórókút beüzemelésével. 
 

A Dél–Alföldi Regionális Fejlesztés Tanács (DARFT) ebben az évben is 
meghirdette a „helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatására” szóló 
pályázatát (DARFT/CÉDE/2009). A pályázat célja a helyi önkormányzatok 
feladatkörébe tartozó, önkormányzati tulajdonra irányuló fejlesztések támogatása 
volt, és a pályázatot a fejlesztéseket megvalósító települési önkormányzatok 
nyújthatták be. Önkormányzatunk a sikeres pályázatnak köszönhetően 9.312 eFt 
támogatást nyert a „szóróparcella kialakítása” című pályázatával. 
 

A Kálvária temetőben, a ravatalozó közelében lévő, önkormányzati tulajdont 
képező telken található, urnasírhelyek által közrefogott tér lett kijelölve korábban az 
un. szóróparcella kialakítására. Ide kerül telepítésre a FAVORIT Tervező és 
Szolgáltató Kft. saját fejlesztésű találmánya, a halotti hamvak száraz szórására 
alkalmas dísz-szórókút. A szabadtéren elhelyezett dísz-szórókút rádió távirányítású, 
illetve kézi működtetésű szóróurnával, urnatartóval, vezérlő elektronikával van 
ellátva, maga a szökőkút 72 vízsugarat kibocsátó, vízgépészetileg zárt rendszer. 
A halotti hamvak a díszkút tengelyében elhelyezkedő, különleges tulajdonságú 
üvegcsövön keresztül hullnak a dísz-szórókút alatt elhelyezkedő, a hamvak végleges 
nyughelyéül szolgáló tárolóaknába. A hamvak vízzel nem érintkeznek.  
A téli üzemeltetésre is van lehetőség a rendszer fagyálló folyadékkal történő 
feltöltése esetén.  
A díszkút víztartálya rozsdamentes acéltartály, amely nemeskő Impala (fekete) gránit 
kútkávában lesz elhelyezve, és 4 db vízmentes, halogénizzós belső megvilágítással 
rendelkezik a díszvilágítás biztosítására.  
 

Ismereteink szerint hazánkban összesen kilenc település tíz temetőjében van 
lehetőség a halotti hamvak szórásos temetésére. Hét temetőben a hamvak talajba 
bemosásával történik a hamvak szórása. A Kálvária temetővel együtt most már 
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összesen három temetőben (Miskolcon, Ebesen és Szentesen) működik a száraz 
szórásos temetésre alkalmas dísz-szórókút, amikor a szórás zárt rendszerbe 
történik. Ezzel a Dél-alföldi régióban egyedül álló szolgáltatásra nyílik lehetőség az 
önkormányzat tulajdonában lévő temetőrészben. 
 

Az új szolgáltatás bevezetéséhez azonban szükséges meghatározni a 
szolgáltatás igénybevételének díját is. 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (1), (2) 
bekezdésének és a 41. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján Szentes város 
Képviselő-testületének 22/2000. (X. 28.) Kt. rendelete határozza meg a 
köztemetőkről és a temetői szolgáltatásokról szóló helyi előírásokat, és a rendelet 
melléklete tartalmazza az önkormányzati tulajdonú temetőkben lévő temetési helyek 
használati díjait.  

 
A szolgáltatás díjára vonatkozóan nem sikerült információt beszerezni, 

tekintettel arra, hogy városunkon kívül minden más településen a temetkezési 
vállalkozó üzemelteti a szóróparcellát, dísz-szórókutat, így a temetési szertartás díja 
tartalmazza a szóróparcella, dísz-szórókút használati díját is.  

 
Városunkban, az önkormányzati tulajdonú temetők üzemeltetése elválik a 

temetkezési szolgáltatástól. Az önkormányzati tulajdonú temetők üzemeltetésére, 
fenntartására a Képviselő-testület fentebb megjelölt rendeletében a Városellátó 
Intézményt jelölte ki, a temetkezési szolgáltatást viszont vállalkozók végzik. 
Javasoljuk, hogy az új szolgáltatás díja az egyszemélyes urnafülke használati díjával 
megegyezően (18 500,-Ft + áfa) kerüljön megállapításra azzal az eltéréssel, hogy az 
urnafülke esetében a megváltási díj tíz évre biztosítja a használati jogot, a dísz-
szórókút esetében azonban a műtárgy jellegéből adódóan örökre (a temető 
megszűnéséig). 
 

A szolgáltatás bevezetése a rendelet 2. § /3/, 7.§ /1/, 8.§ /3/, 10.§ /3/ 
bekezdéseinek és mellékletének módosítását, kiegészítését igényli.  
A rendelet módosításával egyidejűleg indokolt elvégezni az aktualizálásból eredő 
módosításokat, pontosításokat is: 

A 13.§ törlése indokolt, mert sírbolt építésére nincs igény a magyartési 
köztemetőben (díj sem volt megállapítva rá), illetve a Kálvária temetőben lévő 
önkormányzati tulajdonú temetőrészben sírbolt építésére nincs lehetőség, mert a 
díszsírhelyeken kívül csak hamvak elhelyezésére alkalmas urnafülkék, 
urnasírhelyek, illetve az újonnan létesült, de szintén csak hamvak elhelyezésére 
alkalmas dísz-szórókút áll rendelkezésre.  

A 10. §, 11. § és a 19. § tartalmaz még előírásokat sírboltokkal, 
urnasírboltokkal kapcsolatosan. A fent leírtak miatt ezek a rendelkezések szintén 
kikerülhetnek a rendeletből. 

A 22. § a szabálysértésekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. Mivel 
törlésre kerül a rendeletből a 13. §, így a szabálysértésekkel kapcsolatos előírások 
közül is törölni kell a 13. § /1/ bekezdésre való utalást. 

A melléklet kicserélését javasoljuk a nagyobb mértékű pontosítás 
szükségessége miatt. A javasolt szövegmódosítást aláhúzott, dőlt betű jelzi. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést, 
hozza meg döntését a köztemetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 
22/2000. (X. 28.) KT. rendelet módosításáról. 
 
 Szentes, 2009. október 18. 
 

 
Dr. Sztantics Csaba 

jegyző felhatalmazása alapján: 
 
 
 
 

Czirok Jánosné 
osztályvezető 
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1. számú melléklet az U-13501-2/2009. számú előterjesztéshez 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2000.(X. 28.)KT számú 

r e n d e l e t e  
a köztemetőkről és a temetkezési tevékenységről 

 
 
 
Módosította:  
22/2002. (XII.21.) KT, 16/2003.(VII.11.)KT, 9/2006. (II.24.) ÖR, 34/2006. (XII.11.) 
 
 
 
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 40. § (1-2) bekezdésének és a 41. § (3) 
bekezdésének a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
Általános rendelkezés 

1.§. 
 

A rendelet hatálya a Szentes Város közigazgatási területén önkormányzati 
tulajdonban lévő működő és lezárt temetőkre (továbbiakban: temető), ravatalozókra 
valamint az önkormányzat fenntartásában lévő díszsírhelyekre továbbá az urnafalra 
terjed ki.  

2.§. 
 
/1/ E rendelet határozza meg a köztemetők fenntartásának, üzemeltetésének és az 

ott folyó temetések szabályait. 
 
/2/  A temetők üzemeltetését a fenntartó (tulajdonos)  

a./ saját maga  
b./ gazdálkodó szervezettel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján 
vagy 
c./ társulás útján 

láthatja el.     
 
/3/ Szentes Város Önkormányzata a köztemetők, az önkormányzat tulajdonában lévő 

ravatalozók valamint az urnafal és díszsírhelyek fenntartására és üzemeltetésére 
a Városellátó Intézményt (továbbiakban: üzemeltető) bízta meg.  

 
A temetők fenntartása 

3.§. 
 
/1/ A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újra használatba vételére a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999 évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 
és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet (továbbiakban: 
tvhr.)  rendelkezései az irányadók. 
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/2/ Az egyes temetők használatának rendjét a „Temető Szabályzat”-ok határozzák 
meg.  

 
/3/ A Temetői szabályzatot a temetőkben ki kell függeszteni. 
 

Temetkezési szolgáltatások, a temető felügyelete 
 4.§. 

 
/1/ A temetőben a temetkezési szolgáltatások biztosításáról a temető üzemeltetője 

gondoskodik. Az üzemeltető az egyes temetkezési szolgáltatások ellátásával 
más gazdálkodó szervezetet vagy egyéni vállalkozót is megbízhat.  

 
/2/ Az üzemeltető a szerződésben vállalt feladatait akkor is köteles ellátni, ha az 

eltemettető más vállalkozó vagy gazdasági szervezet szolgáltatásait is igénybe 
veszi. 

 
/3/ A ravatalozók használatáról az üzemeltető azonos feltételek mellett 

megállapodást köt a szolgáltatást végző felekkel a fizetési feltételek módjáról, a 
helyiségek és az eszközök használatáról. 

 
/4/ A rendelet mellékletében megállapított ravatalozó-használati díjat a szolgáltatást 

végző fizeti meg a ravatalozó használatáért. 
 
/5/ A ravatalozók használati díjából valamint a sírhelyhasználati díjból származó 

bevételt az üzemeltető kezeli és azt kizárólag a ravatalozók ill. a temetők 
fenntartására és működtetési céljaira használhatja fel. 

 
/6/ A sírhelyhasználati díjat az üzemeltető pénztárába kell befizetni. 

 
5.§.  

 
A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 7.§.(1)-(4). bek. 
rendelkezéseinek megfelelően a jegyző ellenőrzi. 

 
A temetés módja, az eltemetésre kötelezettek 

6.§. 
 
/1/ A temetés módja lehet világi és egyházi. A világi temetés szertartásrendjét az 

eltemettetők határozzák meg. 
 
/2/ A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett 

nyilatkozata, ennek hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó 
személy rendelkezése az irányadó. 

 
/3/ A temetési jogosultságot az üzemeltető csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal 

kapcsolatban kifogást jelentettek be. Ha a jogosultságot az üzemeltető nem tudja 
megállapítani, vagy ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az 
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eltemetés módja tekintetében nincs megegyezés, akkor a jegyző döntését kell 
kérni. 

 
/4/ Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy 

kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről a Szentes Város Közigazgatási 
területén történő elhalálozás esetén az önkormányzat gondoskodik a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint. 

 
7.§. 

 
/1/ A temetőt sírhely-táblákra (parcella), gyermeksírhely-, urnasírhely-, sírbolt 

táblákra, valamint hamvak szétszórására alkalmas területekre lehet felosztani. 
 
/2/ A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal 

sírhelyekre kell felosztani. A díszsírhelyet, sírbolthelyeket külön kell megjelölni. 
 
/3/ A sírhelytáblák és sorok kialakításáról, használatbavételéről, számozásáról a 

Temetőszabályzat rendelkezik. 

8.§. 
 

/1/ Az eltemetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történhet. 
 
/2/ Hamvasztásos temetés esetén 

a./ az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet: urnafülke (kolumbárium),                      
urnasírhely, urnasírbolt.  

 Az urna a koporsós temetési helyre rátemethető.   
b./ a hamvak szétszórhatók a tvhr. rendelkezései szerint. 

 

/3/ A hamvak földbemosására alkalmas – a kegyeleti igényeknek megfelelő – temető       
részt az üzemeltető jelöli ki és gondoskodik rendben tartásáról. 

/4/ Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet: egyes sírhely, kettős sírhely és 
sírbolt.  

 
9.§. 

 
/1/ A temetés időpontjáról az eltemettető és a szolgáltató közösen állapodnak meg. 
 
/2/ Az elhunytat az eltemettetésére kötelezett kérelmére, az általa megjelölt temetési 

helyre kell temetni, ha afölött rendelkezési joga van. 
 
/3/ Az elhunytat - ha az eltemettetőnek nincs az adott temetőben meglévő 

temetkezési hely felett rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerinti 
sorrendben következő temetési helyre kell temetni. 

 
/4/ A sírboltba temetés rendjét a sírbolt könyv határozza meg.  
 
/5/ A ravatalozót legalább egy órával a temetés előtt ki kell nyitni. 
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/6/ Az elhaltak szállítását, ravatalozását, eltemetését a legnagyobb körültekintéssel, 
kímélettel, a kegyeleti szokások megtartásával kell végezni.  

 
 

A temetési helyek használati ideje, a használati díjak 
10.§. 

 
/1/ Az egyes temetési helyeket (a díszsírhelyek kivételével) az eltemettetést 

végzőknek, illetve hozzátartozóiknak meg kell váltaniuk (egyszeri megváltás), és 
ezzel a temetési hely felett rendelkezési jogosultságot szereznek.  

 
/2/ Hatályon kívül helyezve: 2006. február 24. napjával 
 
/3/Az egyszeri megváltás 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 a temető üzemeltetőjével kötött megállapodástól függően 60 

vagy 100 év  
d./ urnafülke, urnasírhely esetén 10 év  
e./ urnasírbolt esetén a temető üzemeltetőjével kötött megállapodástól függően 

20-60 év     
 
*/4/ A használati idő azonos időtartammal újra megváltható, kivéve ha a temető vagy 

a sírhelytábla bizonyíthatóan átalakításra kerül vagy más célú felhasználásra van 
kijelölve.  

(*Hatályos: 2006. február 24. napjától) 
 
/5/ A használati idő korlátozása esetén, továbbá akkor, ha a rendelkezésre jogosult a 

holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási 
díj időarányos részét vissza kell téríteni. 

/6/ Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha: 

a./ a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár 
b./ ha a temetési hely megszűnik 
c./ a holttest új temetési helyre történő áthelyezésével (áttemetés) 
d./ a holttest elhamvasztásával, kivéve abban az esetben, ha az urnát ugyanarra 
a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik. 

 
/7/ A megváltott de fel nem használt temetkezési hely megváltáskori díját - a 

megváltástól számított egy éven belül a kezelési költség levonásával az ügyfél 
kérelmére vissza kell téríteni. 
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/8/ A megváltási díjakat a rendelet melléklete határozza meg. A temetési helyek 
használati díját a temettetőnek előre kell megfizetnie. 

 
11.§. 

A temetési helyek mérete 
 
A temetőkben a sírhelyek méretei: 

a./ Felnőtt egyes sírhely: 2,40 m hosszú, 2,00 m mély, 1,40 m széles 
b./ Felnőtt kettős sírhely: 2,40 m hosszú, 2,00 m mély, 2,40 m széles  
c./  Gyermek sírhely:  1,30 m hosszú, 1,60 m mély, 1,00 m széles 
d./ Urna sírhely:                      1,30 m hosszú, 1,00 m mély, 0,60 m széles 

      e./ Sírboltok          
2 személyes sírbolt hossza 3,00 m, szélessége 2,00 m, mélysége 2,1 m 
4 személyes sírbolt hossza 4,00 m, szélessége 3,00 m, mélysége 2,1 m 
 

12.§.  
A rátemetés 

 
/1/ Egy felnőtt sírhelybe - az üzemeltető engedélye alapján – az időarányos 

használati díj megfizetése mellett még kettő felnőtt- vagy gyerek koporsó 
temethető.  

 
/2/ Kettős sírhely 2 nagy koporsó egymás melletti elhelyezésére szolgál. A kettős 

sírhely egy-egy részébe az (1) bek.-ben meghatározottak szerint történhet 
rátemetés.  

 
/3/ Rátemetésre vonatkozó engedélyt az üzemeltető a sírnyitásra vonatkozó 

szabályok betartása mellett adhatja meg.  
 
/4/ Sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, kideszkázni, más el nem bomló anyaggal 

kibélelni tilos. 
 

13.§. 
Sírboltba temetés 

 
/1/ Sírboltot csak építési engedély alapján lehet építeni, átépíteni, az engedélyes 

tervet az üzemeltetőnek be kell mutatni.  
 
/2/ Az engedély meglétét, a síremlékek kitűzését minden esetben a temető 

üzemeltetőjének a kivitelező köteles bejelenteni. 
 
/3/ A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a megállapított sírbolthely díját 

megfizette és jogosultságát a sírbolt könyvbe bejegyeztette. 
 
/4/ A sírbolt (és síremlék) fenntartásáról, annak létesítője (örököse) köteles 

gondoskodni. Ha a sírbolt a környezetére és az ott közlekedők számára 
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veszélyes, az üzemeltető felszólítja a fenntartásra kötelezett személyek 
bármelyikét, hogy gondoskodjanak a helyreállításról. Ha a felhívás 
eredménytelen marad, az üzemeltető kérelmére a jegyző elrendelheti a síremlék 
eltávolítását, illetőleg a sírboltba való további temetkezést megtilthatja. 

 
/5/ Amennyiben a sírbolt tulajdonosa (birtokosa) a temetkezési jogosultságról a 

sírbolt-könyvben nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhalt hozzátartozói 
az elhalálozás sorrendjében temethetők el.  

 
/6/ A sírbolt használati ideje alatt azt eltávolítani, vagy arról a halott nevét letörölni 

tilos. 
 
/7/ A sírboltot átépíteni csak az üzemeltető véleményének kikérése után az 

esetlegesen szükséges engedélyek beszerzésével egyidejűleg lehet. 
 

14.§. 
Díszsírhelyek 

 
/1/ Szentes Város Önkormányzata azon elhunyt személyeknek, akik a város 

közéletében kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, valamint Szentes Város 
Díszpolgárainak díszsírhelyet adományozhat. 

 
/2/ A díszsírhely használati ideje a díszsírhelyet tartalmazó temető fennállásáig tart, 

használata díjtalan. 
 
/3/ A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek 

viselése mellett – az elhalt özvegye, kiskorú gyermeke eltemethetők. 
 
/4/ A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában – a 

polgármester megbízásából az önkormányzat költségére - az üzemeltető 
gondoskodik. 

 
/5/ A díszsírhely adományozásához az elhunyt legközelebbi hozzátartozója előzetes 

hozzájárulása szükséges. 
 
/6/ A díszsírhely adományozásáról a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni. 
/7/ A díszsírhely biztosítása a koporsónak a földbe temetésével vagy elhamvasztás 

után az urnafalban való elhelyezéssel történhet. 
 

15.§. 
A síremlékek 

 
/1/ Síremlék felállítása előtt annak vázlatát vagy leírását az üzemeltetőnek be kell 

mutatni a nyilvántartásba vezetés céljából.  
 
/2/ A kegyelete sértő síremlék elbontását a jegyző rendelheti el.  
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/3/ A síremlék szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását az üzemeltető 

ellenőrzi.  
 
/4/ Síremlék köré szilárd burkolatú kísérő járda építhető a sírhely határain belül. 
 
/5/ A sírhely használati ideje alatt a síremléket eltávolítani, vagy arról a halott nevét 

törölni tilos. 
 
/6/ A meglévő síremléket kicserélni csak a kegyeleti igények tiszteletben tartásával 

és az üzemeltető hozzájárulásával lehet.  
   

16.§. 
A temetők rendje 

 
/1/ A temetők nyitva tartását a Temető Szabályzat tartalmazza. 
 
/2/ A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni. 
 
/3/ A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni. 
 
/4/ A temetőkben mindenki a hely rendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást 

köteles tanúsítani. 
 
/5/ A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható, azt 

a kijelölt tárolóba kell elhelyezni. 
 
/6/ A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül. 
 
/7/ A temetőkben gyertyát gyújtani legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. 

Az avar égetése tilos! Ügyelni kell arra, hogy gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon. 
 
/8/ A temetők területére kutyát bevinni – a vakvezető kutyák kivételével – tilos. 
 
/9/ A vállalkozók jeles ünnepek alkalmával – karácsony, újév, március 15., húsvét, május 

1., pünkösd, augusztus 20., október 23., november 1. – a temetőben nem 
dolgozhatnak, továbbá munkájukkal nem zavarhatják a szertartásokat. 
 

17. § 
 

/1/ Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való 
beszállításához, építési vagy bontási munkák elvégzéséhez. 

 
/2/ A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak 

a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni. 
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18.§. 
 

/1/ A temetkezési hely birtokosa által engedély nélkül végezhető munkák: 
a./ egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása, 
b./ cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése 
c./ olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 2 

m-es magasságot és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj és 
fajtacsoportba.  

Az engedélyezett fajták jegyzékét a temető szabályzat tartalmazza. 
 
/2/ A sírhely birtokosa köteles a sírhely és környékének gondozásáról, 

gyomtalanításáról rendszeresen gondoskodni. 
 

19.§ 
 

/1/ Sírbolt, síremlék állításához, valamint a 18.§-ban felsoroltakon kívüli – egyéb 
munkálatokhoz az üzemeltető előzetes engedélye szükséges. Be kell jelenteni  
ezen munkálatok végzésének időpontját és várható időtartamát. 

 
/2/ Az előírt engedély hiánya, vagy az attól való eltérés esetén, továbbá a 13. § (2) 

bekezdésében szereplő kötelezettség elmulasztásakor az üzemeltető: 
a./ A sírhely birtokosát – határidő kitűzésével – felhívja a sérelmes állapot 

megszüntetésére. 
b./ A felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi 

(elvégezteti) és annak költségeit áthárítja a sírhely birtokosára. 
 

20. § 
 
/1/ A temetőkbe gépjárművel, és segéd-motorkerékpárral behajtani, és ott közlekedni 

tilos. 
 
/2/ Az (1) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett 

munkálatokat végzőkre és – esetenként – a láthatóan betegekre nem vonatkozik. 
 
/3/ A mozgáskorlátozottak kivételével a (2) bekezdés szerinti, további behajtási   

jogosultak eseti behajtási engedélyét – a temetőgondnok kivételesen 
engedélyezheti.  

 
21. § 

 
/1/   A temetők rendjének részletes szabályait a Temető Szabályzat tartalmazza. 
 
/2/ Az ügyintézést naponta a temetői szabályzatban meghatározott időszakban a 

temetőgondnok látja el. 
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/3/ A temetők üzemeltetésével kapcsolatban panaszok ügyintézése a fenntartónál  
történik. 

 
Szabálysértési rendelkezések 

22. § 
 

*Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki e 
rendelet 12.§./4/ bekezdésében, a 13.§./1/ bekezdésében, 18.§./2/ bekezdésében 
és a 20.§./1/ bekezdésében foglalt rendelkezéseket megsérti. 

/*Hatályos: 2003. július 11. napjától/ 
 

Záró rendelkezések 
23. § 

 
/1/ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző 

gondoskodik. A temetői ügyintézés helyiségében a rendeletet ki kell függeszteni. 
 
/2/ A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati 

tulajdonban lévő ravatalozók használati díjáról, és a magyartési temető 
sírhelyhasználati díjáról szóló többszörösen módosított 5/1993(II.19)KT. sz. 
rendelet.  

 
 
 
 
 
 
Dr. Sztantics Csaba  sk.        Szirbik Imre sk.  
            jegyző                                                                          polgármester 
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Melléklet 
 
 
Temetési helyek használati díjai: 
Magyartési temető: 
 1./ sírhely: 2.000,- Ft/25 év 
 2./ 1 személyes urnafülke: 18.500,- Ft/10 év 
 3./ 2 személyes urnafülke: 25.000,- Ft/10 év 
 4./ Sírbolt 60 évre: …Ft/m2/ÁFA 
 
*Szolgáltatási díjak: 
Ravatalozó használati díj temetésenként: 3.100,- Ft + ÁFA. 
(*Hatályos: 2007. január 1. napjától) 
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2. számú melléklet az U-13501-2/2009. számú előterjesztéshez 
 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  /2009. (X.30.) rendelete  

a köztemetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 
22/2000. (X. 28.) KT. rendelet módosításáról 

 
1. § 

 
A Rendelet 2. § /3/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
2.§ /3/ Szentes Város Önkormányzata a köztemetők, az önkormányzat tulajdonában 

lévő ravatalozók valamint az urnafal, a dísz-szórókút és a díszsírhelyek 
fenntartására és üzemeltetésére a Városellátó Intézményt (továbbiakban: 
üzemeltető) bízza meg. 

 
2. § 

A Rendelet 7.§ /1/ bekezdésében a „szétszórására” szövegrész helyébe a 
„szórására” szövegrész kerül. 
 

3. § 
 

A Rendelet 8. § /3/ bekezdésében a „földbemosására” szövegrész helyébe a „száraz 
szórására” szövegrész kerül. 
 

4. § 
 

A Rendelet 10. § /3/ bekezdés c./ és e./ pontjai törlésre kerülnek, és a 10.§ f./ ponttal 
egészül ki: 

f./ a dísz-szórókút esetén a temető megszűnéséig szól. 
 

5. § 
 
A Rendelet 11. § szövegéből törlésre kerül az e./ pont. 
 

6. § 
 
A Rendelet 13. § hatályát veszti. 
 

7. § 
 
A Rendelet 19. § /1/ bekezdéséből törlésre kerül a „sírbolt” szövegrész. 
 

8. § 
 
A Rendelet 22. § szövegéből törlésre kerül a „13. § /1/ bekezdésében” szövegrész. 
 

9. § 
 
A rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 

10. § 
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Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba. 
 
 
 
 

Dr. Sztantics Csaba sk.      Szirbik Imre sk. 
  jegyző         polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melléklet a 22/2000. (X. 28.) KT rendelethez 
 
 
Temetési helyek használati díjai: 
 
Magyartési temető: 
 egyes sírhely   2 000,- Ft + áfa /25 év 
 kettős sírhely   4 000,- Ft + áfa /25 év 
 
Kálvária temető: 
 egyszemélyes urnafülke 18 500,- Ft + áfa /10 év 
 kétszemélyes urnafülke 25 000,- Ft + áfa /10 év 
 dísz-szórókút  18 500,- Ft + áfa a temető megszűnéséig 
 urnasírhely     2 000,- Ft + áfa /10 év 
 
Szolgáltatási díjak: 
Ravatalozó használati díj temetésenként: 3 100,- Ft + áfa 
 


