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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2020. június 18-án tartandó ülésére 

 

Egyes helyi rendeletek felülvizsgálatáról 

 

Előterjesztést készítette: 

Véleményezi: 

Dr. Blága János, jegyző 

A Képviselő-testület mindhárom bizottsága 

Elfogadás módja:  Minősített többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársai a 

helyi rendeleteink felülvizsgálata céljából az elkövetkező testületi üléséken lehetőség szerint 

2-3 helyi rendelet felülvizsgálatát fogják előterjeszteni.  

 

A felülvizsgálat keretében megpróbáljuk a helyi rendelet koherenciáját megteremteni, az 

elavult, magasabb jogszabályi rendelkezéseknek ellent mondó, több 10 éves rendeleteket 

felülvizsgálni.  

 

Az első ilyen felülvizsgálat a hulladékgazdálkodásról valamint a köztemető fenntartásáról és 

működési rendjéről szóló önkormányzati rendelettel kezdődött. A két rendeletet jelen 

előterjesztés mellékleteként megtekintheti a Tisztelt Képviselő-testület, azokhoz 

kapcsolódóan az alábbi rövid tájékoztatást adom az elvégzett módosításokról.  

 

1. Hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 

 

A rendelet tekintetében, annak elfogadása óta több olyan lakossági bejelentés érkezett, 

amelyet megpróbáltunk az önkormányzat jogalkotási lehetőségein belül kezelni, két ilyen 

fontos ügy volt az elmúlt időszakban, amelynek rendeleti szabályozása elengedhetetlen volt, 

ilyen a szelektív hulladék ürítés gyakorisága, a másik a kereskedelmi és vendéglátó üzletek 

hulladékgazdálkodásba való bekapcsolódása, amelyet a rendelet keretein belül szabályoztunk.  

 

Ennek megfelelően:  

- a továbbiakban a szelektív hulladék elszállítása a rendelet szabályainak megfelelően 

havonta két alkalommal valósul meg településünkön,  

- a kereskedelmi illetve vendéglátó tevékenységet folytató üzletek tekintetében már 

nyitáskor vizsgálni fogjuk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés meglétét, 

és a nyitás alkalmával valamint a működés során folyamatosan kötelezővé tesszük azt, 

így megelőzve azt a visszás helyzetet, hogy a településen több vendéglátó egység 

működik úgy, hogy a keletkező hulladékról nem a jogszabályi keretek között 

gondoskodik.  

 

További szabályozási körök kerültek bevonásra, így például az üdülőingatlanok szünetelési 

lehetősége került beépítésre a rendeletbe, valamint a szolgáltatás szünetelésének határidőhöz 

való kötöttsége megszűnt, ugyanakkor a szünetelés valótlan tartalmú bejelentése esetén 

jogkövetkezmény fűződik a továbbiakban.  

 

Az egyedül élő személyek esetén lehetőség van arra, hogy igazolják a közszolgáltató felé, 

hogy az egyedül élés tényéből fakadóan kevesebb hulladékuk keletkezik, amelynek igazolását 

jegyzői hatáskörbe helyezi a rendelet.  
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A rendelet szövegezésében megpróbáltuk kiküszöbölni az önmaguknak és magasabb 

jogszabályi rendelkezéseknek ellent mondó rendelkezéseket, valamint kivettük azokat a 

rendelkezéseket, amelyek más, magasabb rendű jogszabály szövegezését ismétlik meg.  

 

2. A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet  

 

A temetőkről szóló rendelet a fentiekhez képest egy speciális szabályozási kört érint, mivel a 

temetőkről szóló törvény nem ad pontos meghatározást egy temetkezési hely mindennapos 

működésével kapcsolatos szabályozás kialakítására, így a rendelet főleg a helyi sajátosságokat 

tükrözi. Ettől függetlenül, abban jelentős számban fordult elő törvényi és kormányrendeleti 

szabályozás megismétlése, amely ellent mond a jogalkotási törvényben 

megfogalmazottaknak, így az új, egységes szerkezetű rendelet már nem tartalmazza a 

vonatkozó rendelkezéseket.  

 

A legfőbb módosítások, amelyek végig lettek vezetve az új rendeleten:  

- pontosításra került a közszolgáltató tekintetében a kötelezően igénybe veendő 

szolgáltatások köre,  

- az eltemettetés helyszínének megválasztása a törvényi szabályoknak megfelelően 

került kialakításra,  

- kikerült a megszüntetésre vonatkozó szabályozás, mivel azt kormányrendelet 

szabályozza,  

- jogkövetkezmény került meghatározásra az elhanyagolt, megváltott sírhelyek esetén,  

- jogkövetkezmény került meghatározásra az elhanyagolt, veszélyes sírboltok, sírhelyek 

esetén,  

- a 2. mellékletben található díjtételek pontosításra kerültek, megbontásra kerültek a 

csomagban szereplő árak (pl. sírásás, hantolás, temetőn belüli szállítás megbontásra 

került 2/5-2/5-1/5 arányban). 

 

Fentieken túl megpróbáltuk a rendelet nyelvezetét és szóhasználatát a megfelelő jogi 

környezettel összhangba hozni.  

 

3. Szociális ellátásokról szóló rendelet 

 

A szociális rendelet tekintetében, egyes különleges élethelyzetek ideiglenes orvoslása céljából 

beépítésre került egyes támogatások esetén azoknak visszatérítendő formában való 

nyújtásának lehetősége.  

 

Kérem, a mellékelt rendelet tervezeteket elfogadni szíveskedjenek.  

 

Füzesgyarmat, 2020. június 11. 

 

Koncz Imre 

polgármester 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2020. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 

és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában biztosított feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma, a közszolgáltatási terület 

határai 

1. §  

 
(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az 

önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat (a továbbiakban: közfeladat) ellátása során 

gondoskodik az Önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak a meghatározásáról, a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltató kiválasztásáról, valamint a kiválasztott közszolgáltatóval történő 

közszolgáltatási szerződés megkötéséről. 

(2) E közfeladat ellátása érdekében az Önkormányzat az ingatlanhasználóknál keletkező 

települési hulladék, az elkülönítetten, gyűjtőszigeten gyűjtött települési hulladék, a házhoz 

menő lomtalanítás során a lomhulladék, a zöldhulladék gyűjtésére, átvételére, elszállítására, 

kezelésére hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és 

tart fenn. 

 

II. Fejezet 

Részletes rendelkezések 

A közszolgáltató közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei 

2. § 

 

(1) A közszolgáltató a hulladékról szóló törvényben foglalt kötelezettségein túlmenően 

köteles az ingatlanhasználó kérelmére az ingatlanon keletkezett települési hulladék 

mennyiségének megfelelő méretű, a közszolgáltatási területen képződő települési hulladék 

fajlagos mennyiségének, az ingatlanhasználók számának valamint az ürítési elszállítási 

gyakoriságnak megfelelő számú, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, jelzéssel 

vagy felirattal ellátott gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani a kérelem 

kézhezvételétől számított 15 napon belül. 

(2) A közszolgáltató legalább hetente egy alkalommal köteles a vegyes hulladékot és 

legalább kéthetente egy alkalommal köteles az e rendelet szerint elkülönítetten gyűjtött 

hulladékot az ingatlanhasználóktól elszállítani. 

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésében bekövetkezett változásokról – a 

változás bekövetkezte előtt legalább 8 nappal – az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni 

vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. 

(4) A települési hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét (gyakoriság és nap) – a 

keletkező hulladék mennyiségének figyelembevételével – a közszolgáltató köteles jelen 

rendeletben szabályozottak szerint meghatározni és arról az ingatlanhasználókat értesíteni.  
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(5) A közszolgáltató a munkaszüneti napok miatt a hulladékgazdálkodási létesítményen 

történő hulladék átadás-átvétele napjának áthelyezéséről az ingatlanhasználókat 

hirdetményben köteles tájékoztatni. 

(6) A közszolgáltató a közszolgáltatás rendjében bekövetkezett változásról a saját 

honlapján keresztül is köteles tájékoztatni a közszolgáltatást igénybe vevőket. 

(7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási 

díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, valamint 

ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges személyes adatok kezelése során a 

közszolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, köteles 

továbbá gondoskodni a személyes adatok biztonságáról. Az adatszolgáltatás célja a 

közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a 

közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges adatbázis létrehozása és működtetése. 

(8) A közszolgáltató a tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott 

vagy általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti 

javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján köteles 

gondoskodni. 

(9) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, 

ha: 

a) nem a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra a hulladék, 

vagy 

b) a szállításra átadott gyűjtőedényben a hulladékot az túltömörítve, préselve vagy úgy 

helyezték el, hogy a hulladék a gyűjtőedénybe fagyott és azt a közszolgáltató 

felhívására sem tették üríthetővé, 

c) a gyűjtőedényben veszélyes hulladékot helyeztek el, 

d) az elkülönítetten gyűjtött hulladék nem a közszolgáltató által arra rendszeresített 

gyűjtőedényben kerül átadásra. 

(10) A közszolgáltató megtagadhatja az ingatlanhasználó által a hulladékudvarba, 

hulladékgazdálkodási telepre beszállított hulladék átvételét, ha az ingatlanhasználó egyébként 

a közszolgáltatási díj megfizetésére köteles és e kötelezettségének nem tesz eleget.  

 

Az ingatlanhasználó közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei 

3. §  

 
(1) Az ingatlanhasználó a hulladékról szóló törvényben foglalt kötelezettségein túlmenően 

köteles: 

a) a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni az ingatlanon lakók számát, az igényelt 

gyűjtőedény űrméretét, az előreláthatólag az ingatlanán keletkező települési hulladék 

mennyiségét, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, 

b) a hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal eljárni, annak érdekében, 

hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, 

Füzesgyarmat város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és 

állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak történő átadásáig a települési hulladék 

gyűjtésére és tárolására a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt 

köteles igénybe venni. 

(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatótól igényelt és átvett gyűjtőedényeket az ingatlana 

területén belül köteles elhelyezni, illetve tárolni. Az átvett gyűjtőedényeket közterületen csak 

a hulladék elszállítása céljából és csak a közszolgáltató által megjelölt szállítási napot 

megelőző napon 16 órától helyezheti ki a közterületre. A hulladék elszállítását követően 
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legkésőbb a szállítás napját követő nap reggel 8 óráig köteles a gyűjtőedényt az 

ingatlanhasználó az ingatlanára visszavinni. 

(4) Az ingatlanhasználónak a települési hulladék gyűjtőedény fedelét lecsukott állapotban 

kell tartania, mind az ingatlanán történő tároláskor, mind pedig a közterületre történő 

kihelyezésekor. A települési hulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtőedényben, az úgy köteles 

elhelyezni, hogy az a gyűjtőedény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi 

ürítést ne akadályozza. A kihelyezett települési hulladék gyűjtőedény nem akadályozhatja a 

jármű-, és gyalogos forgalmat és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének 

előidézésével. 

(5) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a települési hulladék gyűjtőedények 

tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük 

tisztántartásáról. 

(6) A települési hulladék gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy 

megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki azt a 

közszolgáltatótól átvette és az átvételt az aláírásával igazolta. Amennyiben a hulladék 

gyűjtőedény igazolhatóan a közszolgáltató által végzett ürítés során megsérül, vagy 

használhatatlanná válik, a Közszolgáltató köteles a közszolgáltatást igénybe vevő részére 

térítésmentesen új gyűjtőedényt biztosítani.  

(7) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az 

ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, 

telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó 

szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett egyéb 

hulladékától elkülönítetten gyűjteni. 

(8) A kereskedelmi tevékenységet folytató, valamint a vendéglátó üzletet üzemeltető 

gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó a kereskedelmi illetve a vendéglátó tevékenység 

megkezdésével egyidejűleg igazolja a kereskedelmi hatóság részére, hogy az üzlet 

tekintetében hatályos közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik. Amennyiben az érintett 

gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó az igazolást elmulasztja, a kereskedelmi hatóság 

kötelezi a közszolgáltatási szerződés megkötésére. 

(9) A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy 

ingatlanhasználó részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 

szóló kormányrendelet szerinti igazolást a jegyző adja ki. 

(10) Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkező települési hulladékot a 

közszolgáltató létesítményébe maga is elszállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezheti. Az 

ingyenesen elhelyezhető települési hulladék mennyisége legfeljebb 200 kg. 

 

A hulladékgazdálkodási szerződés 

4. §  

 

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére az ingatlanhasználó és a 

közszolgáltató szerződést köt. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) a szerződő felek (ingatlanhasználó, közszolgáltató) megnevezése, 

b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja, 

c) a teljesítés helye, 

d) az ingatlanhasználónak átadott gyűjtőedény(ek) jellemzőinek, űrtartalmának és 

darabszámának, valamint a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék meghatározása, 

e) az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje, 

f) a közszolgáltatási díj és alkalmazásának feltételei, 

g) a szerződés módosításának, szüneteltetésének, megszüntetésének módja, feltételei, 

h) a közszolgáltatás ellátását szabályozó jogszabályok meghatározása, 
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i) a szerződés megkötésének helye és ideje, 

j) a szerződő felek aláírása. 

 

Az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok, az ingatlanhasználó kérésére 

történő szüneteltetés 

5. §  

 

(1) A közszolgáltató köteles az Önkormányzat közigazgatási területén található, az 

ingatlan-nyilvántartásban üdülőként bejegyzett ingatlan vonatkozásában a teljes naptári évben 

biztosítani a közszolgáltatást a vegyes hulladékra vonatkozó gyűjtési gyakoriság mellett. 

(2) Amennyiben az ingatlanhasználó bármilyen ingatlanát meghatározott időszakban nem 

használja, a közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését. A 

közszolgáltatás szüneteltetése üdülőingatlan esetében a bejelentést követő hónap első napjától 

maximum hat hónapig, egyéb ingatlan esetében a szüneteltetésre okot adó körülmény 

megszűnésének bejelentéséig tarthat. Az ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni arról, 

hogy a szüneteltetés időszaka alatt az ingatlant nem használja. 

(3) Amennyiben hitelt érdemlően megállapításra kerül, hogy az ingatlanhasználó a 

kérelme ellenére az ingatlanát mégis használja, a közszolgáltatás szüneteltetése megszakad, és 

az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díjat megfizetni a szünetelésre vonatkozó kérelem benyújtásáig 

visszamenőleg, kivéve, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy a kért időszakban ténylegesen nem 

használta az ingatlant. 

 

A lomhulladék kezelésére vonatkozó szabályok 

6. §  

 
(1) A lomhulladék kezelésének megszervezéséről és lebonyolításáról minden év március 

első munkanapja és november utolsó munkanapja közötti időszakban gondoskodik a 

közszolgáltató. 

(2) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által megjelölt szállítási napot 

megelőző napon 16 órától úgy helyezheti el közterületen, hogy az a jármű- és a gyalogos 

forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon 

baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

Az elkülönített települési hulladék gyűjtésére vonatkozó szabályok 

7. §  

 
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatási területen elkülönített hulladékgyűjtési rendszert 

működtet. 

(2) A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtési rendszer keretében a családi házas 

ingatlanhasználók egyedi jelzéssel ellátott gyűjtőedényben a feliratnak megfelelően kötelesek 

a műanyag, a fém, és papírhulladékot gyűjteni. 

(3) A gyűjtőedények kihelyezésére a települési hulladék gyűjtésére szolgáló 

gyűjtőedények kihelyezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretén belül a zöldhulladék elkülönített gyűjtésére, 

illetve komposztálására az ingatlanhasználók részére komposztálóedényt biztosít. 

(5) Az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék elszállítását a közszolgáltató házhoz menő 

módon havonta 1 alkalommal, illetve a Közszolgáltató által erre kijelölt gyűjtőpontján való 

átvétel útján egész évben biztosítja. 
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésének rendje 

8. §  

 

Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére köteles számla 

ellenében megfizetni. 

 

III. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 
Átmeneti rendelkezések 

9. § 

 
A kereskedelmi és vendéglátó üzletek a jelen rendeletben meghatározott kötelezettségeik 

teljesítését elsőként jelen rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kötelesek igazolni.  

 
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések 

10. §  

 

Ez a rendelet 2020. július 1. napján lép hatályba, és hatályba lépésével hatályát veszti a 

települési hulladékgazdálkodásról szóló 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet. 

 

Füzesgyarmat, 2020. június 18.  

 

 

Koncz Imre Dr. Blága János 

polgármester jegyző 
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Füzesgyarmati Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

.../2020. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. Cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott származékos jogalkotási jogkörében eljárva, a 

Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 

bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 42. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az alábbi 

rendeletet alkotja. 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Füzesgyarmat Város területén található, Füzesgyarmat Város 

Önkormányzatának tulajdonában álló valamennyi olyan köztemetőre terjed ki, amelynek 

fenntartására vonatkozó kötelezettségről az Önkormányzat kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés keretében gondoskodik. A rendelet kiterjed a temetők fenntartásával és 

temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre. 

 

2. § 

 

(1) Füzesgyarmat Város közigazgatási területén működő köztemető, az Új köztemető. 

(Füzesgyarmat 520. hrsz.) 

(2) Lezárt temető: Keleti temető, Izraelita temető. 

(3) A nyugati temetőben lévő hősi sírokat az önkormányzat kegyeleti helyként tartja fent. 

 

3.  § 

 

(1) Az önkormányzat tulajdonában levő köztemető létesítményei fenntartásáról, valamint 

az ott folyó temetkezési és e rendelet szerinti egyéb üzemeltetési tevékenységek végzéséről 

az önkormányzat kegyeleti közszolgáltatás útján gondoskodik. A kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés tartalmát jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  

(2) A köztemetőben kötelező a kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötő üzemeltető 

igénybe vétele 

a) az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, temetőn belüli szállításával kapcsolatos 

feladatok, 

b) a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, 

urnaelhelyezéssel kapcsolatos feladatok,  

c) sírásás, sírhelynyitás, sírba helyezés, visszahantolás, újratemetés és exhumálás, 

elvégzése során.  

(3) A temetőben polgári, valamint egyházi szertartással történő temetés egyaránt 

lebonyolítható. 

(4) A felekezeti temetők fenntartását és működtetését a temető feletti tulajdonosi jogokat 

gyakorló vallási közösség biztosítja.  

 

Temetkezési helyek és szabályok 

 

4.  §  
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(1) Az elhunyt temetőbe történő eltemetését annak életében tett rendelkezésére, ennek 

hiányában az eltemettetésről gondoskodó döntésének megfelelően kell elvégezni.  

(2)  A temetőben a már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az 

üzemeltető gondoskodik. Az urna kiadását az kérheti, aki a hamvasztásról gondoskodott, vagy 

az elhalt közeli hozzátartozója. 

(3) Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos a hamvasztásos temetésről 

gondoskodóval, úgy az urna részére történő kiadásához a temetésről gondoskodótól 

hozzájárulást kell beszereznie. 

 

5. § 

 

(1) A temetőt sírhelytáblákra: díszsírhelyre, hagyományos felnőtt sírhely, gyermeksírhely, 

urnasírhely, urnafal, sírbolt táblákra, igény esetén hamvak szétszórására alkalmas területekre 

lehet felosztani.  

(2) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal sírhelyekre kell 

felosztani. A díszsírhelyeket, sírbolthelyeket, gyereksírokat külön kell megjelölni. 

(3) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely táblákban - fő szabályként - folytatólagos 

sorrendben kell felhasználni. 

(4) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben, urnasírban, 

vagy sírboltban lehet elhelyezni. 

(5) A lezárt temetőkben temetkezési tevékenységet nem lehet folytatni. 

 

6.  § 

 

(1) Az egyes temetkezési helyekért fizetendő díj mértékét a rendelet 2. sz. melléklete 

tartalmazza. A használati idő időtartama sírbolt esetén 60, urnasírbolt esetén 25, sírhely esetén 

25 és urnafülke esetén 25 év. 

(2) A sírhely előre is megváltható, azzal, hogy a sírhely megváltást követő fenntartása az azt 

megváltó kötelezettsége. A rendszeres gondozás legalább 6 hónapos elmulasztása esetén a 

sírhely megváltás hatályát veszti. 

(3) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5, az egyéb temetkezési helyeket 3 éven 

belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül 

újból felhasználni. 

(4) A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet, de 

a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó használati jogot szerez. 

(5) Lezárt temető vagy temetőrész betemetett sírjai, sírboltjai felett létesített síremlék a 

használati idő le nem jártáig nem idegeníthetők el és más sírra, sírboltra nem helyezhetők át. 

(6) Kiürítés során a temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni 

csak az üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés után szabad. A rendelkezési jogosultságot a 

bejelentés során valószínűsíteni kell. Mindez csak a temetőrész lezárásakor gyakorolható. 

(7) A temettető kívánságára történő halott- illetőleg urnaáthelyezés, vagy urnakiadás folytán 

megürült sírhelyek és urnafülkék számlával igazolt megváltási díjának időarányos részét a 

jogosult részére vissza kell téríteni. 

 

7. § 

 

(1) A temetőben lévő nyugvóhelyek: 

a) felnőtt egyes sírhelyek 

b) felnőtt kettős sírhelyek 

c) felnőtt közös sírhelyek 
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d) sírboltok 

e) urnasírhelyek 

f) gyermeksírhelyek 

g) urnafalak 

 

(2) A temetőben lévő sírhelyek méretei: 

 

a) Felnőtt egyes  sírhely:  

    2.10 m hosszú 

    2.00 m mély 

    0.90 m széles 

b) Felnőtt kettős sírhely:  

     2.10 m hosszú 

                              2.00 m mély 

     1.90 m széles 

c) Gyermek sírhely:  

    1.30 m hosszú 

    1.60 m mély 

    0.60 m széles 

d) Urna földbe temetésénél: 

    0.80 m hosszú        

    1.0 m mély 

    0.60 m széles 

e) Sírboltok: 

ea) felszíni méretei: 

3 személyes sírbolt hossza 3.50 m, szélessége 2.50 m 

6 személyes sírbolt hossza 3.50 m, szélessége 3.00 m 

9 személyes sírbolt hossza 3.50 m, szélessége 3.80 m 

eb) belső méretei: 

3 személyes sírbolt hossza 2.30 m, szélessége 0.90 m, mélysége 2.60 m 

6 személyes sírbolt hossza 2.30 m, szélessége 1.75 m, mélysége 2.60 m 

9 személyes sírbolt hossza 2.30 m, szélessége 2.50 m, mélysége 2.60 m 

 

(3) A sírok egymástól való oldaltávolságának legalább 60 cm-nek, a gyermeksíroknál pedig 

legalább 30 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet. 

(4) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető.  

(5) Felnőtt sírhely-díj befizetése mellett a felnőtt sírhely-tábla 10 éven aluli gyermek is 

temethető. Ilyen esetben azonban a sír méretének a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell 

lenni. 

(6) Rátemetés esetén a síremléket a temettetőnek le kell bontania és újból biztonságosan fel 

kell állíttatnia. 

 

8.  § 

 

(1) Sírboltot az üzemeltető által kijelölt helyen, csak kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet 

az üzemeltetőnek be kell mutatni és a fenntartónak jóvá kell hagyni. 

(2) A sírbolt (és síremlék) fenntartásáról, annak létesítője (örököse) köteles gondoskodni. Ha 

a sírbolt állagromlása esetén az üzemeltető felszólítja az eltemetésről gondoskodót annak 

helyreállítására, a felszólítás eredménytelen eltelte esetén a sírboltot az eltemetésről 

gondoskodó költségén helyreállítja, amennyiben az aránytalan költséggel jár, elbontja.  
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(3) Közvetlen veszély fennállása esetén a felhívás kötelező. A felhívást - a temetési hely 

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

(4) A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen 

túl három férőhelyes sírboltban további 10 urna, hatszemélyes sírboltban további 20 urna, 

kilenc személyes sírboltban további 30 urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa 

(birtokosa) a temetkezési jogosultságról a sírbolt-könyvben vagy végrendeletileg nem tett 

rendelkezést, úgy a sírboltban az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők 

el. A sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő, porladáson 

túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg 

gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak 

egy urnahelynek számítanak. 

 

9.  § 
 

(1) A Képviselő-testület azon elhunyt személyeknek, akik a városi közélet valamely területén 

kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat. 

(2) A díszsírhely használati ideje a temető megszüntetéséig tartó határozatlan időre szól, 

használata díjtalan. 

(3) A díszsírhelybe - a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése 

mellett - az elhalt özvegye is eltemethető. 

(4) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, hiányukban a temető 

üzemeltetője köteles gondoskodni.  

(5) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temető 

üzemeltetőjét írásban kell értesíteni. 

(6) A díszsírhely adományozása az (1) bekezdés figyelembevételével a polgármester 

hatáskörébe tartozik. A polgármester az adományozásról a Képviselő-testületet soron 

következő ülésén tájékoztatja. 

 

Temetkezési szolgáltatások 

 

10. § 

 

(1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatásokat jelen rendelet 1. § (2) bekezdésében 

meghatározottak figyelembe vételével, az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók 

végezhetnek. 

(2) Temetkezési szolgáltatási tevékenység:  

a.) a temetésfelvétel  

b.) halottszállítás  

c.) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való – az 

egészségügyi szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi 

intézmény területén kívül végzett - előkészítése  

d.) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás  

e.) a ravatalozás  

f.) a búcsúztatás  

g.) a sírba helyezés  

h.) a hamvasztás és az urnakiadás  

i.) az urnaelhelyezés, 

j.) a hamvak szórása  

k.) a sírhelynyitás és visszahantolás  

l.) az exhumálás 

m.) az újratemetés 
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(3) Az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók az üzemeltető által biztosított, 

kötelezően temetőn belüli szolgáltatások igénybevételéért e rendelet 1. számú mellékletében 

meghatározott díjat kötelesek fizetni. Az Üzemeltető felelősségi körébe tartozik a temetőn 

belüli feladatellátás összehangolása. A temetőn belüli feladatellátás során kiemelt figyelmet 

kell fordítani a kegyeleti jogok gyakorlására.  

(4) Temetkezési szolgáltatóktól az elhaltak és a kellékek átvétele legkésőbb a temetést 

megelőző munkanapon történhet. Az átadásról jegyzőkönyv készül. Az elhaltak és kellékek 

átvételét, az elhaltak hűtőbe helyezését az üzemeltető és a szolgáltató közösen végzik.  

(5) A temetések megrendelésére, a korábban már megrendelt szolgáltatások módosítására 

minden esetben a vállalkozó által kitöltött „Temetés megrendelés” nyomtatvány alapján kerül 

sor. A pontatlan vagy hiányosan kitöltött nyomtatványt az üzemeltető nem fogadja el. 

A számlák névre szóló kiállítása minden esetben a Temetés megrendelés nyomtatvány 

aláírójának, mint kérelmezőnek a nevére történik. 

(6) Vállalkozói tevékenység a temetőn belül a nyitvatartási időben végezhető. 

(7) A temető területén végzett vállalkozói tevékenység gyakorlása során: 

a) munkaeszközöket, alapanyagokat úgy kell tárolni, hogy azok sem a temetői utakon 

való, sem a sírok közötti forgalmat ne korlátozzák, 

b) a szertartások alatt az azok kegyeleti rendjét zavaró zajhatást nem keletkeztethetnek, 

c) a munkavégzés befejezését követően a felhasznált alap- és segéd anyag-

maradványokat, csomagolóanyag maradványokat el kell távolítani, a területet a 

szennyeződésektől meg kell tisztítani. 

 

11. § 

 

A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunyt életében tett nyilatkozata, ennek 

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

 

12. § 

 

(1) A felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára - a búcsúztatás (szertartás) 

megkezdéséig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlási, vagy roncsolt 

állapotban lévő holttest koporsóját. 

(2) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell 

felravatalozni és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek. 

 

13.§ 

 

(1) A temetkezési hely birtokosa által 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 se érik el a 2 m-es 

magasságot és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj és fajtacsoportba. Az 

engedélyezett fajták jegyzékét a hirdetőtáblán ki kell függeszteni. 

(2) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni. 

 

14.§ 

 

(1) Sírbolt, síremlék állításához, valamint temetőben végzett munkához az üzemeltető 

előzetes engedélye szükséges. 

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

bekezdésében szereplő kötelezettség elmulasztásakor az üzemeltető: 
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a)  a sírhely birtokosát - határidő kitűzésével- felhívja a sérelmes állapot 

megszüntetésére. 

b)  a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát a birtokos költségén 

elvégzi.  

(3) A temető területén vállalkozásszerűen munkát végzők által - a temetkezési szolgáltatók 

kivételével - fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás mértéke a 2. számú mellékletben 

meghatározott és az adott évben az egyes sírhelyekre a 2. számú mellékletben megállapított 

megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5 %-a. 

 

Nyilvántartások vezetése 

 

15.§ 

 

(1) A temető üzemeltetője az új sírmezők (sírnegyedek, sírparcellák) megnyitása előtt köteles 

gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről. A temetőtérképet a temető-nyilvántartó 

könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A térkép legalább a temető 

megszűntetéséig kerül őrzésre, ezt követően a Békés Megyei Levéltár részére átadásra kerül.  

(2) A nyilvántartó könyvbe minden temetést időrend szerint a következő adatokkal kell 

bejegyezni: folyószám, a temetés napja, az elhalt neve, születési ideje, utolsó állandó lakcíme, 

az elhalálozás napja, fertőző betegségben elhunytaknál a halál oka, a sírhelytábla, - sor, - 

helyszáma, valamint a síremlékre vonatkozó bejegyzések. A nyilvántartó könyvhöz betűsoros 

névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését 

tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a megváltásra jogosult személy nevét és 

címét. 

(3) A sírbolt-könyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál. A sírbolt-könyvet a 

(2) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni, a sírbolt számának feltüntetésével. A 

sírbolt-könyvbe be kell vezetni a létesítőnek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit. 

(4) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást – az elhunyt nevének, a temetés időpontjának és a 

temetés helyének kivételével – csak a temetkezési hely felett rendelkezni jogosultaknak, 

valamint a bírósági és hatósági eljárásokhoz hivatalos megkeresésre lehet adni. 

 

A temetők rendje 

 

16.§ 

 

(1) A köztemető nyitva tartása: 

a) nyári időszámítás esetén:             06.00-20.00 óráig 

b) téli időszámítás esetén:                07.00-17.00 óráig.  

(2) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni. 

(3) A temetőben mindenki köteles olyan magatartást tanúsítani, hogy mások kegyeleti jogait 

ne sértse.  

(4) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható. 

(5) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül. 

(6) A temetőkben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. Ügyelni 

kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon. 

(7) A temetők területére kutyát bevinni - a vakvezető kutyák kivételével - tilos. 

 

17.§ 

 

A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak a temető 

üzemeltetőjének előzetes írásos engedélyével szabad kivinni. 



Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

Polgármesterétől 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám 
 (66) 491-956 Fax: 491-361 

  

 

 

18.§ 

 

A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral és kerékpárral behajtani és ott közlekedni, az 

engedélyezett munkát végzők és a mozgáskorlátozottak részére használt járművek kivételével 

tilos. 

 

Hatályba léptető rendelkezések 

 

19. § 

 

Ez a rendelet 2020. július 1-én lép hatályba és hatályba lépésével hatályát veszti 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőkről és a temetkezés 

rendjéről szóló 14/2000. (VI. 15) Kt. számú rendelete.  

 

Füzesgyarmat, 2020. június 18.  

 

 

Koncz Imre Dr. Blága János 

polgármester jegyző 
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1. sz. melléklet 

a …/2020. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez   

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés 

 

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.  

képviseli: Koncz Imre, polgármester 

törzsszáma: 734938 

adóigazgatási azonosító száma: 15725338-2-04 

bankszámlaszáma: 11733223-15344681 

KSH statisztikai számjele: 15725338-8411-321-04 

mint Megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat vagy Megbízó), valamint a 

 

……………….. 

székhelye: ……… 

adószám: ……………….. 

mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott vagy Közszolgáltató)  

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

 

Megbízó megbízza Közszolgáltatót, 2020. február 1. napjától, 2025. január 31-ig tartó 5 év 

határozott időtartamra a Füzesgyarmat belterület 520 hrsz-ú köztemető (továbbiakban: 

temető) üzemeltetésével és fenntartásával, ennek keretében a kegyeleti közszolgáltatások 

ellátásával. 

 

Általános megállapítások 

 

1. A kegyeleti közszolgáltatási szerződés a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény, a végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X.1.) kormányrendelet, valamint 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat 14/2002. (VI. 15.) számú temetőrendelete (továbbiakban: 

Rendelet) alapján készült. A megbízott a törvényt, a végrehajtási rendeletét és az 

önkormányzati rendeletet magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. 

2. A megbízott a jogszabályokban előírt szakmai képesítéssel, valamint a temetkezési 

szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedéllyel rendelkezik. 

3. Megbízott a jogszabályi előírásoknak valamint jelen szerződésben meghatározottaknak 

megfelelően vállalja a temető üzemeltetését és fenntartását.  

4. Közszolgáltató kifejezetten nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény 

szerint átlátható szervezetnek minősül.  

5. Közszolgáltató a szerződés előfeltételei tekintetében kifejezetten nyilatkozik, hogy 

vállalja, hogy 

a. jelen szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket 

teljesíti, 

b. az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi 

rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, 

c. az általa használt nemzeti vagyon hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy 

közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes 

személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 
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A szerződés tárgya 

 

6. A szerződés időtartama alatt a Közszolgáltató az alábbi feladatokat köteles ellátni: 

a. biztosítja a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, 

egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek 

karbantartását, állagmegóvását; 

b. meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb 

vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét; 

c. biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első 

temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást; 

d. megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt, 

azzal, hogy annak módosításával kapcsolatban előzetesen egyeztet az Önkormányzat 

képviselőjével, akinek a módosítás tekintetében egyetértési joga van; 

e. biztosítja a ravatalozó és technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető 

egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat; 

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

zárását; 

g. megőrzi és vezeti a nyilvántartó könyveket; 

h. tájékoztatja a temetőlátogatókat; 

i. kijelöli a temetési helyeket; 

j. elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak (beleértve a temetők előtti 

közterületet is) karbantartását, síkosság mentesítését és a hó eltakarítást; 

k. összegyűjti és elszállítja a hulladékot; 

l. gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; 

m. összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával 

kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel 

elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását; 

n. gondoskodik az ügyfélfogadásról. 

 

7. A fentieken túl az üzemeltető - az önkormányzat rendelete alapján - az alábbi 

temetkezési szolgáltatásokat is köteles ellátni a temetőn belül: 

a. az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, temetőn belüli szállításával kapcsolatos feladatok, 

b. a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, urnaelhelyezéssel 

kapcsolatos feladatok,  

c. sírásás, sírhelynyitás, sírbahelyezés, visszahantolás, újratemetés és exhumálás. 

 

A jelen pont szerint ellátandó feladatok tekintetében, a Rendelet 11. § (2) bekezdésében 

meghatározott szerint, amennyiben a temetést külső szolgáltató végzi a ravatalozás kivételével 

kötelező a Közszolgáltató szakszemélyzetének és berendezéseinek igénybevétele. 

  

A szerződés hatálya 

 

8. Felek jelen a szerződést 2020. február 1. napjától 2025. január 31. napjáig tartó 

határozott időre kötik. Közszolgáltatót a jelen pont szerinti határozott időtartamon belül 

folyamatos feladat-ellátási és rendelkezésre állási kötelezettség terheli.  

 

A szolgáltatás finanszírozásának rendje, ellenértékének mértéke és megfizetésének 

módja: 

 

9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a Közszolgáltató 

részére évente ………………….. forint díjat fizet meg. A díj megfizetésére havi egyenlő 
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részletekben kerül sor, a Közszolgáltató tárgyhót követő hónap 5. napjáig, 15 napos fizetési 

határidővel kiállított számlája alapján. Felek kifejezetten nyilatkoznak, hogy a jelen szerződés 

szerint számolt éves díj a szerződéssel érintett első és utolsó évben nem egyezik meg a naptári 

év szerint számított díjjal, azok tekintetében a közszolgáltatás díját, a közszolgáltatás 

ellátásával érintett hónapokra vonatkozó havi átlagár figyelembe vételével fizeti meg 

Önkormányzat a Közszolgáltatónak.  

10. Közszolgáltató köteles és jogosult az üzemeltetéshez kapcsolódó, a Rendeletben 

meghatározott díjakat beszedni. Köteles a bevételekről, a köztemető üzemeltetési kiadásairól 

nyilvántartást vezetni. Közszolgáltató köteles a Rendelet 1. mellékletében meghatározott 

sírhelyre vonatkozó díjaknak megfelelő összeget a szerződés tárgyát képező temető 

tekintetében felmerülő, szükséges beruházásokra fordítani, amely tevékenységéről minden év 

január 31-ig az előző évre vonatkozóan beszámol a Megbízónak. A beszámoló kiterjed a 

beszedett díjakra valamint azok felhasználási módjára, az érintett tételekre vonatkozó műszaki 

tartalom és beszerzési ár feltüntetésével. Amennyiben a sírhelyek értékesítéséből származó 

bevétel tekintetében benyújtott beszámoló adatai alapján a bevételek nem kerülnek a fentiek 

szerint felhasználásra, a fel nem használt összeget Közszolgáltató köteles az Önkormányzat 

részére megfizetni.   

 

A szolgáltatáshoz szükséges eszközök minőségi és mennyiségi előírásai és a 

rendelkezésre bocsátás módja 

 

11. A szerződéssel érintett ingatlan a rajta lévő felépítményekkel és a jelenlegi 

felszereltséggel a szerződés aláírásának napján Közszolgáltató birtokában és használatába 

van, így Felek külön birtokbaadási eljárás lefolytatásától eltekintetnek.  

12. A jelenleg a Közszolgáltató birtokában levő ingatlanokon és ingóságokon felül, feladat 

ellátáshoz szükséges további eszközt Megbízó nem biztosít, így a feladat ellátásához 

szükséges eszközöket Közszolgáltatónak kell biztosítania saját költségén. 

13. Közszolgáltató köteles a köztemető üzemeltetése során kárveszély fennállása esetén 

kárelhárítási, kárenyhítési kötelezettségének a tőle elvárható módon eleget tenni. 

 

A szolgáltatást végző személyekkel kapcsolatos követelmények: 
 

14. Közszolgáltató jogosult a temető üzemeltetés és fenntartás körében felmerülő 

munkálatokat alkalmazottai, vagy alvállalkozói útján ellátni, akikért Közszolgáltató teljes 

körű felelősséggel tartozik. 

15. A temető üzemeltetés és fenntartás körében felmerülő munkálatokat Közszolgáltató 

maga és alkalmazottai útján látja el. 

16. A köztemetőben Közszolgáltató megbízásából munkát végző személyek feladataikat 

kötelesek úgy ellátni, hogy tevékenységükkel a hely kegyeleti jellegét ne sértsék. A 

szolgáltatások nyújtása során kötelesek ruházatukkal és magatartásukkal az elhunyt és 

hozzátartozóik kegyeleti jogait tiszteletben tartani. 

17. Közszolgáltató az üzemeltetés és fenntartás munkálatait úgy köteles ütemezni és 

végezni, hogy a temetési szolgáltatások zavartalanul folyhassanak. 

18. Közszolgáltató – amennyiben temetkezési szolgáltatást is végez - kötelezettséget vállal 

arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől, így a temetkezési 

szolgáltatástól számvitelileg elkülöníti. Amennyiben üzemeltető e kötelezettségét megszegi, 

Megbízó jogosult a szerződést – súlyos szerződésszegés miatt – azonnali hatállyal 

felmondani. 

19. A Közszolgáltató az önkormányzati rendeletben kihirdetett díjakon felül díjat nem 

állapíthat meg, így különösen: nem szedhető díj a temetőlátogatásért és a temetési hely 

gondozásához igénybe vett vízért. 
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20. Közszolgáltató köteles a tevékenység ellátására vonatkozóan felelősségbiztosítást 

kötni.  

21. Megbízó a szerződés teljes időtartama alatt jogosult a kegyeleti közszolgáltatási 

szerződésben foglaltakat saját maga, vagy az általa megbízott személy (pl. szakértő) útján 

ellenőrizni. 

22. Megbízó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést különösen, ha  

a. az ellenőrzést végző olyan hiányosságot, jogszabálysértést tapasztal, amely ki nem 

javítható és ezzel a szerződésben foglaltak jelentősen sérülnek, 

b. Közszolgáltató e szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan, vagy rendszeresen 

megsérti és amelyből eredően a szerződés további fenntartása nem áll Megbízó 

érdekében,  

c. Közszolgáltató a temetkezési szolgáltatást más gazdasági jellegű tevékenységétől nem 

különíti el, 

d. Közszolgáltató a szerződés időtartama alatt bármely időpontban nem rendelkezik a 

tevékenysége ellátására vonatkozó felelősségbiztosítással. 

23. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás közlésével szűnik meg. 

 

Vegyes rendelkezések 

 

24. A szerződés bármilyen módon történő megszüntetése esetén a szerződő felek 

elszámolnak egymással. Az elszámolás a teljesített szolgáltatások ellenértékén alapul. Az 

elszámolással kapcsolatosan a szerződés határozott idejéből fennmaradó időre vonatkozóan 

további követeléssel szerződő felek egymás irányában nem élhetnek. 

25. Felek kifejezetten nyilatkoznak, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a 

Közszolgáltató által a szerződést megelőzően benyújtott ajánlat, az ajánlattételi felhívás.  

26. Felek kifejezetten nyilatkoznak, hogy a szerződés megkötését követő jogszabályi 

változások a rendes kockázat körébe tartoznak, így a jogszabályváltozásokból eredő 

többletteherre vonatkozóan a szerződés felmondására vonatkozó lehetőséget kizárják. 

27. Felek kifejezetten nyilatkoznak, hogy jelen szerződés rendelkezései 2020. február 1. 

időponttól számított visszaható hatállyal rendelkeznek.   

28. Közszolgáltató a szerződés lejártakor az átvett ingatlant a rajta lévő felépítményekkel 

és felszereléssel leltár szerint köteles átadni Megbízó részére, rendeltetésszerű használatra 

alkalmas állapotban, részletes leltár szerint. 

29. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII törvény, valamint az ennek végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) 

Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók. 

30. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az esetleges vitás kérdéseket 

egymás között békés úton törekednek rendezni, ennek sikertelensége esetén kikötik a 

Szeghalmi Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 

 

Ezen szerződést közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

helybenhagyólag, a megfelelő felhatalmazással rendelkezve és saját kezűleg aláírják. 

 

 

Füzesgyarmat, ………………… 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

Koncz Imre ……………………….. 

Polgármester, Megbízó Közszolgáltató 

 



Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

Polgármesterétől 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám 
 (66) 491-956 Fax: 491-361 

  

 

2. sz. melléklet - Temetői szolgáltatási díjak 

 

Megnevezés: 

 

 

 

Díjszabás 

Egyes sírhely (újraváltás és 

rátemetés esetén is) 

 

esetén is:   

10.420,- Ft+ÁFA 

Kettős sírhely 20.840,- Ft+ÁFA 

Hármas közös sírhely 26.050,- Ft+ÁFA 
Sírbolt  

- 3 főig 

- 6 főig 

- 9 főig 

 

 

 

 

125.040,- Ft+ÁFA 

208.400,- Ft+ÁFA 

291.760,- Ft+ÁFA 

 

 
Urnasírhely földbe 5.210,- Ft+ÁFA 

Urnasírhely urnafalba 30.108,- Ft+ÁFA 

Családi urnasírhely 44.516,- Ft+ÁFA 

Gyermeksírhely   5.210,- Ft+ÁFA 

Hűtési díj/nap   2.872,- Ft+ÁFA 

Kellékek díja 5.016,- Ft+ÁFA 

Ravatalozó használati díja 3.584,- Ft+ÁFA 

Temető-fenntartási hozzájárulás, 

feladatonként 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.377,- Ft+ÁFA 

Sírásás, hantolás és temetőn belüli 

szállítás szakszemélyzet igénybevételével  

 

9.520,- Ft+ÁFA 

Temetőn belüli szállítás 4.760,- Ft+ÁFA 

Hantolás 9.520,- Ft+ÁFA 

Elhunyt átvétele 4.778,- Ft+ÁFA 

Elhunyt átadása 3.725,- Ft+ÁFA 

Ravatalozás 15.000 Ft. + Áfa 

Exhumálással kapcsolatos szolgáltatások 23.000 Ft. + Áfa 

Urna elhelyezés falban 4.700 Ft. + Áfa 

Urnás sírásás 9.500 Ft. + Áfa 

 

 



Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

Polgármesterétől 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám 
 (66) 491-956 Fax: 491-361 

  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2020. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 

A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, igénybevételük 

feltételeiről és az ellátások térítési díjáról szóló  11/2019 (III.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8a. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 
A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, igénybevételük 

feltételeiről és az ellátások térítési díjáról szóló  11/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet 15. 

§ (2) bekezdése az alábbiak egészül ki:  

„A támogatás a maximális mértéken belül egészében vagy részletekben visszatérítendő 

formában is nyújtható.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

Füzesgyarmat, 2020. június 18.  

 

 

Koncz Imre Dr. Blága János 

polgármester jegyző 

 


