
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
35/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 
a köztemet őkről és a temetkezés rendjér ől 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

(1) A rendelet hatálya Hatvan Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), mint a 
köztemetők tulajdonosára, a köztemetők fenntartását, üzemeltetését ellátó jogi személyre (a 
továbbiakban: Üzemeltető), valamint a temetkezési szolgáltatást végző természetes és jogi 
személyre (a továbbiakban: temetkezési szolgáltató), és arra a természetes és jogi személyre 
terjed ki, akinek a rendelet hatálya alá tartozó tevékenység ellátása során, azzal összefüggésben 
jogai és kötelezettségei keletkeznek. 

(2) A rendelet szabályait kell alkalmazni – ha jogszabály másként nem rendelkezik –a halva 
született és elvetélt magzatok, csonkolt testrészek, emberi szervek, szervmaradványok 
eltemetésével összefüggésben. 

(3) A rendelet hatálya az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi köztemetőkre (a továbbiakban: 
köztemető) terjed ki: 
a) Hatvan városi köztemető, cím: 3000 Hatvan, Temető utca 14/A., hatvani 4184/5 hrsz., 

terület: 4094 m² és hatvani 4185 hrsz., terület: 8 ha 334 m² 
b) Újhatvani köztemető, cím: 3000 Hatvan, 0364 hrsz., terület: 2 ha 725 m², hatvani 0363/6 

hrsz., terület: 5968 m², hatvani 0363/7 hrsz., terület: 5951 m² és hatvani 0363/8 hrsz., terület: 
4578 m² 

(4) A rendelet szabályait kell alkalmazni a megváltott, de a megváltás időtartama alatt be nem 
temetett temetési helyekre is. 

2. Értelmez ő rendelkezés 

2. § 

E rendelet alkalmazásában díszsírhely annak az elhunyt személynek adható temetési hely, aki 
részére a polgármester egyedi elbírálás alapján díszsírhelyet biztosít. 

II. Fejezet 
A köztemető használatának rendje 

3. A köztemet ő egyes területeinek kialakítására vonatkozó szabály ok 

3. § 

(1) Koporsós temetés esetén a temetési hely egyszemélyes sírhely, kétszemélyes sírhely, sírbolt 
vagy gyermeksírhely lehet. 



(2) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye urnafülke, 
urnasírhely, urnasírbolt, illetve hamvak zárt rendszerbe történő szétszórásához a 14. parcellában 
az e célra kijelölt, parkszerűen kialakított temetőrész lehet. 

(3) A halva született és elvetélt magzatok, csonkolt testrészek, emberi szervek, szervmaradványok 
eltemetésére a 12. parcellában külön, e célra kijelölt hely szolgál. 

4. § 

(1) Koporsós temetésnél a sírhelyek lehetnek felnőtt- és gyermeksírhelyek. 

(2) Gyermeksírhelybe 10 éves vagy ennél fiatalabb korban elhunyt temethető. 

5. § 

(1) Koporsós temetés esetén temetkezésre használt hely mérete 
a) egyszemélyes felnőttsírhely esetén: 1,90-2,10 m hosszú, 0,95-1,10 m széles, 2,00 m mély; 
b) kétszemélyes sírhely esetén: 1,90-2,10 m hosszú, 1,90-2,10 m széles, 2,00 m mély; 
c) sírbolt esetén: legalább a kettős sírhely méretével azonos; 
d) gyermeksírhely esetén: 1,30-1,50 m hosszú, 0,65-0,80 m széles, 2,00 m mély. 

(2) Az urnasírhely mérete 0,80x1,00 m, mélysége 1,00 m. 

(3) A temetési helyek egymástól való oldaltávolsága legalább 0,60 m. 

(4) A sorok között 0,60-1,00 m távolságot kell hagyni, kivéve az új kiképzésű (fej-fej alatti) 
sírhelytáblák sorait, ahol a sírok fejrészei között a távolságnak 0,30 m-nek, a sorok között pedig 
1,50 m-nek kell lennie. 

(5) Sírboltban 2-16 felnőttkoporsó helyezhető el. Egy felnőttkoporsó helyén két gyermekkoporsó is 
elhelyezhető. 

(6) Urnasírhelyben legfeljebb 4 urna helyezhető el. 

(7) Az (1)–(6) bekezdésekben meghatározott előírásoktól nagyobb méreteket, mennyiségeket 
alkalmazni nem lehet, kivéve, ha azt – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az Üzemeltető 
külön kérelemre jóváhagyja. 

6. § 

A temetés kezdési időpontok hétfőtől péntekig 10, 12 és 14 óra, egyéb időpontról az Üzemeltető 
dönt. 

4. A köztemet ő látogatására vonatkozó szabályok 

7. § 

(1) A köztemetőt kegyeleti joggyakorlás vagy temetési hely, sírjel gondozása céljából lehet 
látogatni. 

(2) A köztemetőt 14 éven aluli gyermek, illetve cselekvőképtelen személy kizárólag cselekvőképes, 
nagykorú személy kísérete mellett látogathatja. 

(3) Temetési helyet és sírjelet gondozni, kegyeleti jogokat gyakorolni a köztemető nyitvatartási 
idejében lehet. A köztemető nyitvatartási idejét és az Üzemeltető ügyfélfogadási rendjét az 1. 
melléklet tartalmazza. Az Üzemeltető egyedi esetben, vezetői intézkedés alapján, eltérhet a 
temető nyitvatartási rendjétől, melyről legalább 8 nappal korábban hirdetményt köteles közzétenni 
az Üzemeltető internetes weblapján. 



8. § 

(1) A köztemetőbe gépjárművel történő behajtás díjmentes. A köztemetőben a KRESZ szabályai 
érvényesek 5 km/h-s sebességkorlátozás egyidejű alkalmazása mellett. A köztemetőbe október 
31-től november 1-ig temetőlátogatási célból gépjárművel behajtani tilos, ez alól kivételt képez a 
mozgásában korlátozott személyt szállító jármű. 

(2) A köztemetőbe kerékpárral behajtani és ott kerékpárral közlekedni a köztemetőben 
közlekedésre kijelölt utakon lehet. 

(3) Köztemetőn belüli halottszállítás céljából az Üzemeltető előzetes engedélye alapján lehet 
behajtani. E tevékenység során az Üzemeltető előírásait be kell tartani. 

(4) A köztemetőbe állatot bevinni, vakvezető kutya kivételével, tilos. 

9. § 

(1) A temetőlátogató kötelessége a köztemető, az ott található ingó tárgyak és ingatlan 
létesítmények rendeltetésszerű használata, állaguk megóvása, károkozástól és rongálástól való 
tartózkodás. 

(2) A köztemetőben tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldterületek, zöldfelület 
egyéb elemeinek bármilyen módon történő rongálása, károsítása, szakszerűtlen kezelése. 

(3) A köztemetőben a temetőlátogató nem végezhet olyan tevékenységet, amely egészségre 
ártalmas, szennyeződést, bűzt, egyéb káros környezeti hatást okoz, mások kegyeleti 
joggyakorlását akadályozza, korlátozza, illetve balesetveszélyt okoz. 

(4) A temetőlátogatónak tartózkodnia kell minden olyan tevékenységtől, amely mások kegyeleti 
érzéseit zavarhatja. 

10. § 

(1) A temetőlátogató a köztemetőbe – az Üzemeltető külön engedélye nélkül – szokásos, 
rendszeresen magánál tartott személyes használati tárgyain kívül kizárólag a temetési hely, illetve 
sírjel díszítésére, gondozására szolgáló tárgyakat és a kegyeleti joggyakorlás kellékeit viheti be. 

(2) A köztemetőben keletkezett hulladék elhelyezésére az Üzemeltető által e célra kijelölt hely 
szolgál. 

11. § 

(1) Amennyiben a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött szerződés eltérően nem 
rendelkezik, temetési hely kertészeti jellegű gondozására 
a) a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy, 
b) az elhunyt személy hozzátartozója vagy örököse a rendelkezési jog jogosultjának 

meghatalmazása mellett, 
c) a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy által meghatalmazott vagy megbízott 

személy jogosult.  
A temetési helyen csak az Üzemeltető írásbeli engedélyével ültethető 1 méternél magasabbra és 
60 centiméternél szélesebbre növő növényzet - kivéve az egynyári növényeket -, az engedély 
nélkül ültetett 1 méternél magasabb növényzetet az Üzemeltető a temetési hely felett rendelkezni 
jogosult személy költségére eltávolíttatja. 

(2) Amennyiben a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött szerződés eltérően nem 
rendelkezik, a temetési helyen elhelyezett síremlék, sírjel, egyéb díszítés felújítására, 
restaurálására, elmozdítására, eltávolítására, a köztemető területéről történő elvitelére és a 
köztemető területére történő bevitelére 



a) a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy, 
b) az elhunyt személy hozzátartozója vagy örököse a rendelkezési jog jogosultjának 

meghatalmazása mellett, 
c) a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy által meghatalmazott vagy megbízott 

személy jogosult. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt jogosultságot – az Üzemeltető felhívása alapján – megfelelő 
okirattal igazolni kell. A (2) bekezdés szerinti tevékenység megkezdése előtt a temetési hely felett 
rendelkezni jogosult személy az Üzemeltetőt tájékoztatni köteles. 

12. § 

(1) Sír áthelyezése, új síremlék állítása során vagy más módon feleslegessé vált sírjelek, 
sírkőmaradványok, keletkezett törmelékek elszállításáról a temetési hely felett rendelkezni jogosult 
személy egy hónapon belül köteles intézkedni. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő, illetve a külön jogszabályban meghatározott 
felhívás eredménytelen elteltét követően a rendelkezési jog jogosultjának egyidejű tájékoztatása 
mellett az Üzemeltető jogosult a feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok, illetve keletkezett 
törmelék elszállításáról a rendelkezési jog jogosultjának költségére és kárveszélyére gondoskodni. 
Az Üzemeltető a feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok, illetve keletkezett törmelék 
elszállításával kapcsolatos költségként a 2. melléklet szerinti kommunális díjat jogosult 
érvényesíteni. 

(3) A gondozatlan, elhanyagolt, elgyomosodott és ezáltal a környezetet is veszélyeztető temetési 
helyek vonatkozásában a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy az Üzemeltető erre 
vonatkozó felszólításának kézhezvételét követő egy hónapon belül köteles intézkedni. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően a rendelkezési jog 
jogosultjának egyidejű tájékoztatása mellett az Üzemeltető jogosult a gondozatlan, elhanyagolt, 
elgyomosodott és ezáltal a környezetet is veszélyeztető temetési helyek vonatkozásában a 
szükséges munkálatokat a rendelkezési jog jogosultjának költségére elvégez(tet)ni. Az Üzemeltető 
a szükséges munkálatok elvégzésével kapcsolatos költségként a 2. melléklet szerinti sírhely 
takarítási díjat jogosult érvényesíteni. 

13. § 

(1) A lejárt és újra nem váltott, vagy újra nem váltható temetési helyen lévő síremlék bontási és 
elszállítási kötelezettségéről az Üzemeltető köteles a rendelkezési jog lejártát követő 30 napon 
belül a temetési hely felett korábban rendelkezni jogosultat írásban figyelmeztetni. 

(2) Amennyiben a temetési hely felett korábban rendelkezni jogosult rendelkezési jogának lejártát 
követő 6 hónapon belül az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, az Üzemeltető 
jogosult a síremléket lebontatni és elszállíttatni, illetve értékesíteni. Az Üzemeltető a lebontott 
síremlék elszállíttatásával kapcsolatos költségként a 2. melléklet szerinti kommunális díjat jogosult 
érvényesíteni. 

(3) A síremlék bontásáról, tárolásáról, elszállításáról, értékesítéséről, megsemmisítéséről az 
Üzemeltető köteles nyilvántartást vezetni, és azt 5 évig megőrizni. 

(4) A síremlék (2) bekezdés szerinti értékesítéséből származó bevétel bontási, tárolási és egyéb 
felmerült, indokolt költségeken felüli részét a kötelezett részére – annak igénybejelentése alapján – 
vissza kell fizetni. A kötelezett igénybejelentéssel a (3) bekezdés szerinti nyilvántartás 
megőrzésének időtartamán belül élhet. 

 

 



14. § 

(1) A meglévő, síremlékkel, sírjellel rendelkező temetési helyre történő temetés esetén az 
eltemettető köteles: 
a) a temetéssel kapcsolatos ügyintézés során az Üzemeltető részére az általa e célra 

rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, hogy a temetési helyen síremlék, sírjel bontására 
kerül sor, és hogy növényzet, valamint egyéb, temetést akadályozó tárgy eltávolítása 
szükséges-e; 

b) a síremlék, sírjel, növényzet, egyéb, temetést akadályozó tárgy elbontásáról, eltávolításáról 
saját költségén és felelősségére gondoskodni; valamint 

c) a temetést követő 90 napon belül a síremlék, sírjel, növényzet, egyéb, temetést akadályozó 
tárgy helyreállításáról, a temetési hely tiszta, rendezett állapotának visszaállításáról saját 
költségén és felelősségére gondoskodni vagy jelen rendelet 12. §-ában foglaltak szerint 
eljárni. 

(2) Amennyiben az eltemettető az (1) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott kötelezettségét 
nem teljesíti, úgy az Üzemeltető jogosult az előírt munkálatokat az eltemettető költségére és 
felelősségére elvégez(tet)ni, vagy jelen rendelet 12. §-a szerint eljárni. 

5. Díszsírhely 

15. § 

(1) Az önkormányzat az általa fenntartott Hatvan városi köztemető XIV. parcellájában díszsírhelyet 
biztosít, melynek odaítéléséről a polgármester egyedi elbírálás alapján dönt. 

(2) Díszsírhelyet adományozhat a polgármester azon személynek, aki tevékenységével a város 
anyagi, szellemi, erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította. 

(3) A díszsírhely egyes sírhely, melynek használati ideje a temető fennállásáig tart, használata 
díjtalan. 

(4) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartásával, költségeinek viselése 
mellett – az elhunyt özvegye és gyermeke is eltemethető. 

(5) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ennek hiányában az Üzemeltető 
köteles gondoskodni. 

(6) A díszsírhelyen felállított síremlék költsége a hozzátartozót, vagy az eltemettetőt terheli. 

6. Védett temetési helyek 

16. § 

(1) A Képviselő-testület a köztemetőben az elhunyt személy iránti tisztelet kifejezéseként temetési 
helyet védetté nyilváníthat vagy a védettséget megszüntetheti. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott temetési hely védetté nyilvánítására, a védettség 
megszüntetésére bárki javaslatot tehet. A javaslatnak tartalmaznia kell: 
a) a védendő temetési hely megnevezését, helyének pontos meghatározását (temető, parcella, 

sor, sírhelyszám), az elhunyt nevét; 
b) a védetté nyilvánítás indokoltságát, 
c) védetté nyilvánítás megszüntetésének indokoltságát. 

(3) Védetté nyilvánítható az a temetési hely, amelyben olyan – legalább 30 éve elhunyt - személy 
nyugszik, aki 
a) Hatvan város életében kiemelkedő szerepet töltött be, 
b) nehéz történelmi helyzetben példamutató helytállást tanúsított, 



c) jelentős hatvani közintézmény megalapítója, hírnevének megalapozója volt, 
d) kiemelkedő tudományos-, művészeti-, vallási- vagy sport teljesítményével hozzájárult Hatvan 

város hírnevének öregbítéséhez, 
e) példamutató munkájával Hatvan jelentős várostörténeti, közéleti személyisége volt, vagy 
f) kiemelkedő életműve alapján erre méltó. 

(4) A temetési hely védettsége megszüntethető, amennyiben bizonyítást nyer, hogy a védetté 
nyilvánítás feltételei nem állnak fenn. 

(5) Védett temetési hely nem szüntethető meg. 

(6) A védett temetési hely feletti rendelkezési jogot arra jogosult hiányában a képviselő-testület 
gyakorolja. 

(7) A temetési hely védetté nyilvánításával a temetési hellyel rendelkező személy - a védetté 
nyilvánítás napjától - mentesül a 3. mellékletben meghatározott megváltási (újraváltási) díj 
megfizetése alól, a korábban megfizetett díj azonban nem követelhető vissza. 

(8) A védett temetési helyek esetében is a temetési hely felett rendelkezni jogosult határozza meg 
a temetési helyre helyezhető személyek körét, illetve jogosult a védett temetési hely gondozására. 

17. § 

(1) A 16. § (2) bekezdésében meghatározott javaslatot a Hatvani Polgármesteri Hivatal Hatósági 
Irodájánál (a továbbiakban: hivatal) kell benyújtani. 

(2) A védettség alá helyezésről, a védettség megszüntetéséről a hivatal értesíti a temetési hely 
felett rendelkezni jogosult személyt és az Üzemeltetőt. 

(3) A hivatal nyilvántartást vezet a temetési helyek védetté nyilvánításáról, mely tartalmazza az 
eltemetett személy ismert személyes adatait, foglalkozását, ismert életútját, a védetté nyilvánítás 
időpontját, a védetté nyilvánítást elrendelő képviselő-testületi határozat számát, a védettség 
megszűnésének időpontját, a védettség megszüntetését elrendelő képviselő-testületi határozat 
számát, a temetési hely felett rendelkezni jogosult nevét, lakcímét. 

III. Fejezet 
A köztemető üzemeltetésére vonatkozó szabályok  

7. Az Üzemeltet ő feladatai 

18. § 

(1) Az Önkormányzat a köztemető és létesítményei fenntartásáról, üzemeltetéséről 
közszolgáltatási szerződés alapján és keretein belül gondoskodik. 

(2) Az Üzemeltető köteles gondoskodni a temetési helyekről vezetett nyilvántartásba bejegyzett 
(tárolt) személyes adatok biztonságáról. 

(3) Az Üzemeltető köteles a közszolgáltatással összefüggő bevételeiről és kiadásairól az 
önkormányzat képviselő-testületének beszámolni a tárgyévet követő év februári ülésén. 

19. § 

(1) Temetési hely védetté nyilvánítása esetén az önkormányzat az Üzemeltető útján biztosítja 
a) a védett temetési hely gondozását, amennyiben van a temetési hely felett rendelkezni 

jogosult személy, de a temetési helyet nem gondozza; 



b) a temetési hely fenntartását, gondozását, sírjel állítását vagy a meglévő sírjel szükség 
szerinti felújítását a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy hiányában, 

c) a védett temetési hely táblával, nemzeti színű szalaggal történő jelölését, jelezve ezzel a 
védetté nyilvánítás tényét. 

(2) Az Üzemeltető a védelem alá helyezés, illetve a megszüntetés tényét a nyilvántartásba köteles 
bejegyezni. 

8. Sírhelygazdálkodás 

20. § 

(1) Az Üzemeltető minden évben sírhelygazdálkodási tervet köteles készíteni, melyet – jóváhagyás 
céljából – legkésőbb a tárgyév január hónapjában be kell terjesztenie az önkormányzat képviselő-
testülete elé. 

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

(3) Az Üzemeltető a sírhelygazdálkodás körében naprakész nyilvántartást köteles vezetni a 
szabad temetési helyekről. 

9. A temetési hely feletti rendelkezési jog gyakorl ásának szabályai 

21. § 

Az Üzemeltető a megváltott, de még igénybe nem vett vagy lejárat előtt kiürített és értékesíthető 
temetési helyet felajánlás esetén köteles visszaváltani azzal, hogy a megváltás időpontjában 
érvényes díjat az újraértékesítést követő 30 napon belül – 10% kezelési költség és a ténylegesen 
igénybe vett időre eső díj levonása után – köteles visszatéríteni. 

22. § 

(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 
a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év, 
b) sírbolt esetén 60 év, 
c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 vagy 25 év, 
d) urnasírbolt esetén 20 év. 

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható), kivéve akkor, ha a 
temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni. A 
rendelkezési jog meghosszabbítása a rendelkezési jog időtartama legalább egyötöd részének 
elteltét követően vagy rátemetéskor kezdeményezhető, az újraváltás időtartama az eredetileg 
megváltott rendelkezési jog időtartamának lejártát követő időponttól kezdődik. 

(3) A temetési helyek díjait a 3. melléklet tartalmazza. 

23. § 

(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejártát megelőző évben az Üzemeltető a temetési 
helyet adategyeztetési címkével látja el. Az Üzemeltető az adategyeztetés során köteles 
tájékoztatni a rendelkezési jog jogosultját a lejárat időpontjáról, a meghosszabbítás lehetőségéről, 
illetve annak díjáról. 



(2) Amennyiben a rendelkezési jog jogosultja nem ismert, vagy a nyilvántartás szerinti címen nem 
található, a temetési hely lejáratának tényét a meghosszabbításra rendelkezésre álló határidő 
egyidejű megjelölésével kell meghirdetni. 

(3) A rendelkezési jog megszűnik, ha a rendelkezési jog időtartama meghosszabbítás hiányában 
lejár, a temetési hely újra nem váltható, illetve az Üzemeltető és a rendelkezési jog jogosultja 
közötti megállapodás alapján. 

(4) A lejárt és meg nem hosszabbított, értékesíthető temetési helyeket az Üzemeltető köteles 
nyilvántartásba venni, melyet köteles legalább 10 évig megőrizni. 

10. A temetkezési szolgáltatás, illetve a köztemet őben végzett egyéb vállalkozási 
tevékenység ellátásának rendje 

24. § 

(1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatás rendszeres végzése az Üzemeltetővel kötött 
szerződés alapján végezhető. Egyéb esetben a temetkezési szolgáltatót és egyéb vállalkozót 
előzetes bejelentés kötelezettsége terheli az Üzemeltető felé. A temetkezési szolgáltatás és egyéb 
vállalkozási tevékenység megkezdése előtt legalább egy munkanappal a szolgáltató, illetve a 
vállalkozó köteles bejelentést tenni az Üzemeltető felé a tevékenység helye, pontos ideje, 
munkavégzés jellege és megrendelő személye tekintetében. 

(2) Az Üzemeltető az (1) bekezdés szerinti szerződés megkötése, illetve a tevékenység 
megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a temetkezési szolgáltató jogosult a 
temetkezési szolgáltatás nyújtására. A temetkezési szolgáltató köteles erre vonatkozó 
dokumentumait az Üzemeltetőnek bemutatni. Amennyiben a temetkezési szolgáltató nem jogosult 
a tevékenységet végezni vagy a vonatkozó dokumentumokat nem mutatja be az Üzemeltetőnek, 
az Üzemeltető köteles megtagadni a szerződés megkötését, illetve a tevékenység 
megkezdésének engedélyezését, és az illetékes hatóság felé bejelentést tenni. 

(3) A temetkezési szolgáltatónak megfelelő módon igazolnia kell az Üzemeltető részére az elhunyt 
személy azonosítását, továbbá a megrendelő (eltemettető), illetve a rendelkezési jog jogosultjának 
kilétét. 

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak az Üzemeltető által végzett temetkezési 
szolgáltatásra. 

25. § 

(1) Az Üzemeltető a temetkezési szolgáltatás, illetve a köztemetőben végzett egyéb vállalkozási 
tevékenység ellátásának rendje, összhangja érdekében köteles 
a) biztosítani, hogy a temetkezési szolgáltatók azonos feltételekkel, lehetőség szerint az erre 

irányuló igénybejelentés sorrendjének megfelelően vehessék igénybe a temetői 
létesítményeket, illetve a köztemető infrastruktúráját; 

b) olyan nyilvántartást vezetni, melyből az a) pont szerinti szolgáltatói igények nyomon 
követhetőek; 

c) munkavégzését úgy megszervezni, hogy biztosítsa és segítse a temetkezési szolgáltatók 
tevékenységének végzését; 

d) szakszemélyzetének és technikai berendezéseinek temetkezési szolgáltató általi kötelező 
igénybevételét lehetővé tenni a ravatalozással, a hamvak szétszórásával, bemosásával, a 
sírnyitással, a temetési helyek ki- és visszahantolásával, valamint az urnafülke zárólapjának 
eltávolításával, visszahelyezésével és zárásával kapcsolatban. 

(2) Temetési hely megváltásakor és újraváltásakor a 2. melléklet szerinti hulladékszállítási díjat kell 
fizetni temetési helyenként. 



(3) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási 
hozzájárulási díj, valamint a temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj mértékét a 2. 
melléklet tartalmazza. Az Üzemeltető minden év november 15-ig javaslatot tesz a 2. és 3. melléklet 
szerinti díjak változtatására. 

IV. Fejezet 
Záró rendelkezések 

26. § 

Hatályát veszti a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.30.) önkormányzati 
rendelet. 

27. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
Hatvan, 2022. december 15. 
 
 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 



 
1. melléklet a 35/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 

A köztemet ők nyitvatartási ideje, valamint az Üzemeltet ő ügyfélfogadási rendje 

1. Nyitvatartási idő: 

1.1. Tavaszi nyitvatartás (március 1. – április 30.): 7.00-18.00 óráig 

1.2. Nyári nyitvatartás (május 1. – augusztus 31.): 6.00-20.00 óráig 

1.3. Őszi nyitvatartás (szeptember 1. – október 30.): 7.00-18.00 óráig 

1.4. Mindenszentek körüli időszak nyitvatartása (október 31. – november 2.): 7.00-20.00 óráig 

1.5. Téli nyitvatartás (november 3. – február 28., szökőév esetén február 29.): 7.00-17.00 óráig 

2. Ügyfélfogadási rend: 

2.1. Hétfő: 8.00-17.00 óráig 

2.2. Kedd, szerda, csütörtök: 8.00-16.00 óráig 

2.3. Péntek: 8.00-14.00 óráig 



 
2. melléklet a 35/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 

A köztemet őben vállalkozásszer űen munkát végz ők által fizetend ő temetőfenntartási 
hozzájárulási díj, illetve az Üzemeltet ő által biztosított szolgáltatások igénybevételéért 

fizetend ő díj 

1. Temetőfenntartási hozzájárulási díj: egyszemélyes-, kétszemélyes- vagy háromszemélyes 
síremlék építése, sírbolt építése, valamint egyéb tevékenységek végzése esetén: bruttó 3.800,- Ft 

2. Ravatalozó használati díja: bruttó 11.100,- Ft/alkalom 

3. Tárolási, hűtési díj: bruttó 2.750,- Ft/elhalt/nap 

4. Hulladékszállítási díj: bruttó 8.600,- Ft/temetési hely/alkalom/ temetési hely újraváltása 

5. Kommunális díj: bruttó 17.000,- Ft/m³ 

6. Sírhely takarítási díj: bruttó 8.000,- Ft/alkalom 

7. Első temetést megelőző sírhely kiásási díja: 

7.1. felnőtt elhalt esetén: bruttó 39.700,- Ft 

7.2. gyermek elhalt esetén: bruttó 19.400,- Ft 

7.3. urna esetén: bruttó 9.800,- Ft 

8. Szóróparcella használatának díja: bruttó 21.200,- Ft 



3. melléklet a 35/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 

A temetési helyek díjai 

1. Sírhely (25 évre): 

1.1. egyszemélyes: bruttó 29.500,- Ft 

1.2. kétszemélyes: bruttó 55.500,- Ft 

1.3. gyermeksír: bruttó 18.500,- Ft 

2. Sírbolt (60 évre): 

2.1. egyszemélyes: bruttó 88.100,- Ft 

2.2. kétszemélyes: bruttó 146.600,- Ft 

2.3. háromszemélyes: bruttó 218.000,- Ft 

3. Urnafülke: 

3.1. 10 évre bruttó 16.600,- Ft 

3.2. 25 évre bruttó 34.700,- Ft 

4. Urnasírhely: 

4.1. 10 évre bruttó 30.800,- Ft 

4.2. 25 évre bruttó 69.900,- Ft 

5. Urnasírbolt (20 évre): bruttó 131.600,- Ft 
 
 


