
Szám: HAT/360-______/2023. Előkészítésben közreműködött:
Nagyné Csergei Dóra
környezetvédelmi ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS
a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető 2023. évre vonatkozó sírhelygazdálkodási

tervéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvan  városi  köztemető  és  az  Újhatvani  köztemető  üzemeltetési  feladatainak  ellátását  a  Hatvani
Szolgáltató Kft. (3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) végzi a közszolgáltatási szerződés alapján. A köztemetők
üzemeltetésére vonatkozó tevékenységet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és
annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint a köztemetőkről és a temetkezés
rendjéről  szóló  35/2022.  (XII.  16.)  önkormányzati  rendelet  (továbbiakban:  önkormányzati  rendelet)
szabályozza. 

Az önkormányzati rendelet alapján az üzemeltető minden évben köteles sírhelygazdálkodási tervet készíteni,
és azt elfogadásra beterjeszteni a képviselő-testület elé.

A sírhelygazdálkodási tervnek tartalmaznia kell: 
� a temetési hely szükségletet, 
� a temetőbővítés lehetséges irányait, 
� a temetőbővítés megvalósításának költségeit, ütemezését és tervezett finanszírozását, 
� a lezárt (lezárandó) temető (temetőrész) kiürítésére vonatkozó terveket.

A Hatvani Szolgáltató Kft. elkészítette a Hatvan  városi  köztemető és az Újhatvani  köztemető 2023. évre
vonatkozó sírhelygazdálkodási tervét, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni és az alábbi hatá-
rozati javaslatot elfogadni.

Hat  ározati javaslat  :
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja  a Hatvani Szolgáltató Kft.  által elkészített,  a
Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető 2023. évre vonatkozó sírhelygazdálkodási tervét.

Határidő: azonnal (elfogadásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2023. január 19. 

Horváth Richárd
polgármester

Látta:       
dr. Kovács Éva

jegyző



Sírhely gazdálkodási terv

2023. évre

Hatvan, 2023. 01.09.

          Tímár Dávid
Ágazatvezető

   



A Hatvan  városi  köztemető  alapterülete  8  ha  334  m2,  a  4185 és  4184/5  helyrajzi  számú
területek mellett új területtel bővült, a 3722 helyrajzi számú 4471 m2 és a 3731/7 helyrajzi
számú 3467 m2 területekkel így összesen már 9,33 hektár terület áll rendelkezésünkre, mely
parcellákra van osztva. A parcellák jelölése 1- 16-ig terjed, üres területek rendelkezésünkre
állnak. 

A temetőhöz tartozó 4184/6 helyrajzi számú 995 m2 területen lakóház udvarral (irodaépület)
is  található. A Temető utca 14/a szám alatti  irodánkban a temetési  időpontok egyeztetése,
illetve az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok adminisztrációja történik.

Az Újhatvani köztemető alapterülete is növekedett  új területtel. A meglévő 0364 helyrajzi
számú 20725 m2 terület bővült a 0363/6 helyrajzi számú 5968 m2, 0363/7 helyrajzi számú
5951 m2, 0363/8 helyrajzi számú 4578 m2 nagyságú területekkel 3,72 hektár, amely szintén
parcellákra  van  osztva.  A  parcellák  jelölése  1-5-ig  terjed.  Az  új  területeken  még  nem
létesítünk temetési helyeket.

A temetők teljes sírhelyszám szerinti  nyilvántartása digitálisan történik, amit folyamatosan
frissítünk.

2023-as évben fontos feladatunknak tekintjük a név és dátum nélküli sírhelyek beazonosítását,
amely több éves kutatómunkát foglal magában. 
Továbbá  szintén  fontos  feladat  a  sírhelyújraváltások  számának  növelése,  mert  így  a
bevételünk  volumenét  nagymértékben  tudjuk növelni.  Az  újraváltások  számának  növelése
érdekében nem csak a sírjelekre kirakott értesítésekkel szeretnénk tájékoztatni a jogosultakat,
hanem az újságokban és a Hatvan Tv-ben megjelent felhívás segítségével is.

A 14-es  parcella  sírhelymentes  területén  száraz  szóró  parcella  működése  problémamentes
temetési forma.

A 14-es parcella egy részterületén „ Díszsírhely” lett kijelölve. A következő években a hely
kialakítása elegendő lesz.

A Hatvan  városi  köztemetőben  a  11-es  parcellában  kialakított  területen  kb  19  db  sírhely
alakítható ki, új terület megnyitása szükséges a temetések zavartalan lebonyolításához.

A 14-es parcellában megnyitott urnasírhely területen 26 db urnasírhelyet tudunk biztosítani a
2023-as évre. Új terület megnyitása szükséges.

A Hatvan városi köztemetőben  lévő 120 db férőhellyel rendelkező  urnafalon jelenleg 20 db
üres fülke áll még rendelkezésünkre, valamint 2022. év szeptember hónapban kivitelezésre
került  az  új  60  férőhelyes  urnafal,  ami  kb.  2-3  évre  biztosít  számunkra  elegendő  helyet
urnafülkés temetés esetére, így mindösszesen 80 db üres fülke áll rendelkezésünkre.

2023.  évben  a  családi  urnatartó  oszlopok  az  ügyfelek  igényeihez  igazodva folyamatosan
kerülnek telepítése.



Az Újhatvani köztemetőben 65 db rendelkezésünkre álló üres urnafülke kb. 6-7 évig biztosítja
az urnafülkés temetéseket, 36 db urnasírhely és 12 db koporsós sírhely biztosított. Előző év
tapasztalata alapján az Újhatvani köztemetőben a koporsós és az urnasírhelyek elegendőek
lesznek a következő  kb. 4-5 évben. A rendelkezésünkre álló üres területen még kialakítható
koporsós és urnasírhelyes  temetési  terület  is a későbbiek folyamán, valamint az új 0363/6
helyrajzi számú 5968 m2, 0363/7 helyrajzi számú 5951 m2, 0363/8 helyrajzi számú 4578 m2

nagyságú területek is a rendelkezésünkre állnak a későbbiekben.

A sírhely gazdálkodási tervet, a 2022-es adatok figyelembe vételével készítettük el.

1. számú melléklet

Temetési hely szükséglet

Új temetéseknél:

Hatvan városi köztemető
–   11-es parcellában koporsós sírhelyek
–   14-es parcellában urnasírhelyek
–   14-es parcellában urnafal
–   Szóróparcella
–   Díszsírhely

2-es parcellában üres koporsós sírhelyek száma:   4 db
11-es parcellában szabad koporsós sírhelyek száma kb: 19 db
14-es parcellában üres urnasírhely száma: 26 db
Urnafalban üres fülke:             80 db
Díszsírhely: 16 db

Új-hatvani köztemető
–   Urnafalban üres fülke:  65 db
–   5-ös és 2-es parcellában üres sírhelyek száma kb:  12 db
–   5-ös és 2-es parcellában üres urnasírhely száma kb:  36 db

Előző  év  tapasztalata  alapján  az  Újhatvani  köztemetőben  a  koporsós  és  az  urnasírhelyek
elegendők.

Új temetési terv 2022-es adatok figyelembevételével 2023. évre

Köztemetők Koporsós Urna-falba Urna-földbe Szórás Összesen

Hatvan városi köztemető 20 35 28 35 118

Újhatvani köztemető 5 5 8 0 18



Meglévő sírhelybe temetési terv 2022-es adatok figyelembevételével 2023. évre

Köztemetők Koporsós Urnás Összesen

Hatvan városi köztemető 40 125 165

Újhatvani köztemető 13 25 38

Temetési terv 2023. évre mindösszesen: 
Hatvan városi köztemető: 283 temetés Új-hatvan: 56 temetés 

2. számú melléklet

Sírhely újraváltási terv 2022-es adatok figyelembevételével 2023. évre

Hatvan városi köztemető

1 személyes 2 személyes Urnafülke Urnasír Sírbolt Meghosszabbítás

89 95 70 15 1 270

Újhatvani köztemető

1 személyes 2 személyes Urnafülke Urnasír Sírbolt Meghosszabbítás

13 22 8 2 0 45

Új sírhelymegváltási terv 2022-es adatok figyelembevételével 2023. évre

Hatvan városi köztemető

1 személyes 2 személyes Urnafülke Urnasír Sírbolt

11 9 35 28 0

Újhatvani köztemető

1 személyes 2 személyes Urnafülke Urnasír Sírbolt

2 3 5 8 0



Fejlesztési javaslatok és költségei fontossági sorrendben.

Hatvan városi köztemető

1. A Hatvan városi köztemető új területtel bővült, a 3722 helyrajzi számú 4471 m2 és
a  3731/7  helyrajzi  számú  3467  m2 nagyságú  területekkel.  Ezen  terület
körbekerítését  a  Nagy  Orosz  parcella  sarkától  a  kivitelező  elvégzi,  valamint
kaput létesít, melynek költsége be is került az ez évi beruházások közé. A terület
megnyitását követően az 1/3 részére tervezünk temetési helyeket létesíteni.

2. Temető u 14/a. Szám alatt lévő Temető, Piac Irodaépület teljes tetőszerkezetének
a cseréje

A munkálatok várható költsége: 17.000.000, Ft + ÁFA

3. A ravatalozó épület felújítása, tetőcseréje.

            A munkálatok várható   össz  költsége:   15.720.000,- Ft + ÁFA

Újhatvani köztemető

4. Ravatalozó épületének felújítási munkái, tetőszerkezet cseréje

A munkálatok várható   össz  költsége:   19.750.000,-Ft + ÁFA

5. Az épület nyílászáróinak cseréje

A munkálatok várható   össz  költsége:    585.000,-Ft + ÁFA

Hatvan, 2023.01.09.


