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Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Jegyző Úr! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

 

 

 A köztemető működéséről szóló beszámolói kötelezettségemnek a múlt 

évre vonatkozóan ezúton teszek eleget. 

 A köztemető üzemeltetését a temetőkről és a temetkezésről szóló 

törvényben, annak végrehajtására kiadott kormányrendeletben, a helyi 

temetőrendeletben és a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott 

rendelkezések alapján láttam el. 

 

 Köztemető fenntartója a település önkormányzata. 

A temető tulajdonosa köteles a temető fenntartásáról, továbbá üzemeltetéséről 

gondoskodni, mely feladatait saját maga, illetve szerződés alapján gazdálkodó 

szervezet útján is elláthatja. 

 A törvény a fenntartás körében a klasszikus műszaki értelmű fenntartási 

feladatokat fogalmazza meg: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges 

építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint 

a közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása, gondozása. 

A temetőfenntartás meglehetősen speciális és komplex feladat.  
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 Mint üzemeltető gondoskodtam a már megépült létesítmények 

működőképességéről, működtettem a temetőt, biztosítottam annak 

használatbavételét az alábbiak szerint: 

 

 

 

Tevékenységek temetői rendje: 

 

 

Mint üzemeltető az elmúlt évben is biztosítottam a temető használatát 

- a temető látogatók, 

- a temetkezési szolgáltatók és 

- a vállalkozók számára abból a célból, hogy az általuk végzett 

tevékenységgel a kegyeletgyakorlás a temetőrendje szerint megvalósuljon. 

 

 Rendelkezésre álltam mindazoknak, akik a temetőt használni kívánták. 

A temetőhasználat jogosultság, de a temető rendjére figyelemmel lehet 

megtenni, s mint üzemeltető elősegítettem a jogszerű használatot. 

A temetőhasználat mindenkire nézve (a tevékenység jellege szerint) egységes, 

azonos feltételek szerint lehetséges.  E feltételeket jogszabályok határozzák 

meg, nem az üzemeltető. 

 

 A temető olyan speciális „üzem” amelynek működtetéséért a fenntartó 

felel.  A temetői infrastruktúra működőképességét akkor lehet biztosítani, ha a 

folyamatos használat azonos feltételek mellett történik.  Ezért az önkormányzat 

temetőrendelete bizonyos feladatok ellátására kötelezővé tette az üzemeltető 

személyzetének és berendezéseinek igénybevételét  (a továbbiakban: az üzemeltető 

által biztosított szolgáltatás). 

Amennyiben más település temetkezési szolgáltatója az üzemeltető által 

biztosított szolgáltatást igénybe kívánta venni, akkor a temetőrendelet 

idevonatkozó része alapján megrendelte a temetést, a búcsúztatás időpontjának 

egyeztetésével. 

 

 A temetkezési szolgáltatások és a temetőben végzett más vállalkozói 

tevékenységek időbeni összehangolása a temető kegyeleti rendje érdekében 

történtek. 
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A temetések alakulása 2012. évben: 

 
Hamvasztás utáni temetés: 
  

  Meglévő sírba                                                          14 

 

  Újonnan váltott urnasírhelybe /földbe/                    9 

 

  Kolumbáriumba               2 

 

  Búcsúztató után hazavitt urna            1 

 

 

Hagyományos koporsós temetés: 

 
  Már meglévő/megváltott sírba                               19 

 

  Új váltású sírba                       15 

 

  Meglévő sírba rátemetéssel                                      3                                                                                                                    

               

Exhumálás:                1 

 

 

 

 

Elhunytak átvétele-kiadása: 

 

 Mint üzemeltetőnek az értékelt időszakban is fő feladatom volt a temetési 

szolgáltatás temetőn belüli működésének biztosítása. 

A temetőbe kiszállított elhunytak átvétele ill. kiadása a törvényi előírásoknak 

megfelelően történt. 

 

 

Eltemetés feltételei: 
 

 Mint üzemeltető az elmúlt évben is biztosítottam az eltemetés 

(urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést 

megelőzően a sírhely kiásásáról való gondoskodást. 

A sírásói feladatok végzésére egyszerűsített foglalkoztatottként alkalmazok négy 

embert. 

A temetőgondnokot teljes munkaidőben foglalkoztatom feladatai ellátására. 
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Temetési helyek kijelölése: 

 

 Alapvető kegyeleti igény és szakmai követelmény, hogy a temető 

rendezett legyen, a látogatók számára vizuálisan átlátható. 

 A sír a temető alapeleme, a sírok összessége képezi a parcellát 

(sírhelytábla,szektor), a parcellák összessége pedig az egész temetőt. 

A temető tulajdonos feladata a megfelelő sírhelyek biztosítása, a 

temetőüzemeltető dolga pedig a sírhelygazdálkodás. 

A végrehajtási utasítás alapján előkészített temetési helyek a temetőrendeletben 

előírtak alapján kerültek kijelölésre a 2012. évben is. 

 

 

A sírhely váltás alakulása 2012. évben: 

 

 

 

Új váltású sírhelyek: 

       - urnafülke                                     4 

       - urnasírhely földbe         7 

       - urnás rátemetés (meglévő sírra)         7 

       - egyes sírhely                               6 

       - kettős sírhely        11 

       - hármas sírhely                             1 

 

 

 

 Újraváltott sírhelyek: 

       - egyes sírhely                               4 

       - kettős sírhely                               6 

 

 

 

 

 

A sírhelyek értékesítéséből befolyt összeggel az önkormányzat gazdálkodik, de 

a díjak beszedését a részemre átadott készpénzfizetési számlatömbbel segítettem 

elő a korábbi évhez hasonlóan. ( 604.378.-Ft ) 
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Nyilvántartás: 

 

 

 Mint temetőüzemeltetőnek az értékelt időszakban is kiemelt feladatom 

volt a kegyeleti jogok gyakorlása céljából a nyilvántartások naprakész vezetése. 

A törvény kötelező jelleggel a nyilvántartó könyv vezetését írja elő és 

meghatározza annak pontos tartalmát. 

 

 

 

 

Kegyeletgyakorlás, nyitvatartási idő: 

 

 

 Nyitvatartási időben bárki szabadon látogathatja a temetőt, gondozhatja 

szerettei sírját, korlátozás nélkül használhatja az öntözővizet. 

 A bensőséges kegyeletgyakorlás megteremtése érdekében a 

temetőrendeletben a temetőlátogatókra vonatkozó szabályok is 

megfogalmazódtak, melyeknek biztosítása, betartatása szintén üzemeltetői 

feladataim közé tartozott, pl.: 

 

- a temetőlátogató milyen magatartást tanúsítson, 

- kisgyermekek temetőlátogatásának feltételei, 

- temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák, 

- gépjármű használat szabályai, stb. 

 

 

 

 

Temetőlátogatók tájékoztatása: 

 

 

 Az értékelt időszakban is gondoskodtam a temetőgondnokommal együtt a 

temetőlátogatók folyamatos tájékoztatásáról személyesen vagy akár telefonon. 

A tájékoztatás alapja a temető nyilvántartás, mely kiegészül a temetőbeli jó 

helyismeretünkkel. 
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Egyéb feladatok: 

 

 A temetőüzemeltetés a gyakorlatban a temetőgondnoki feladatok 

előírások szerinti ellátását jelenti.  

 

 A temetkezési szolgáltatás szervezése, irányítása mellett biztosítottam a 

technikai eszközök, berendezések folyamatos működését. 

A temetői létesítmények karbantartási, javítási munkáit megszerveztem a 

közművek működését biztosítottam. 

Az előforduló hibákat (amennyiben azok nem voltak megelőzhetőek) mindig 

azonnal kijavítattam, megoldattam, hogy a temetőfenntartás /temetőüzemeltetés 

menete folyamatos legyen. 

 

A nyáron (augusztus hónapban) elromlott a halott-hűtő, melynek cseréjét 

az önkormányzat, a temető tulajdonosa finanszírozott. 

 

A temetőtisztaság fenntartása közegészségügyi és esztétikai szempontból 

is alapvető követelmény.  A temető rendezettségének, kulturáltságának talán 

legalapvetőbb eleme. 

Az értékelt időszakban is gondoskodtam a temetői utak, járdák egész évi 

tisztántartásáról, a keletkező hulladék folyamatos gyűjtéséről, a téli időszakban a 

hó eltakarításáról, a közlekedési területek környezetkímélő síkosság 

mentesítéséről. 

A ravatalozó helyiségcsoport évenkénti meszeléséről, folyamatos 

tisztántartásáról, szükségszerinti fertőtlenítéséről gondoskodtam. 

A temetői padok, sártisztítók, fém koszorútartók és a temető kapujának 

újrafestése a nyári hónapokban megtörtént. 

 

 A több helyen javításra szoruló temető kerítést a múlt évben kijavítottuk. 

 

 A temetőgondnokom téli feladatai közé tartozott a temető kerítésén belüli 

bozótos irtása, a fák metszése. 

 

 A hideg idő beállta miatt nem csak a kolumbárium építésének befejezése, 

de a környezetének parkosítása is áttevődött az idei év április hónapjára. 

 

 Önkormányzati segítséggel az elmúlt év során is gondoskodtam termőföld 

vitetéséről, melyet a temető területén bárki szabadon használhatott. 

A megsüllyedt sírhantok feltöltését a temetőgondnokom szükségszerűen 

elvégezte. 
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 A zöldfelületek gondozása tavasztól késő őszig a mindennapi feladatok 

közé tartozott. 

A gondozatlan sírhantok fűkaszáltatása (ami a sírhely felett rendelkezni 

jogosultak kötelessége lenne) az elmúlt évben is több alkalommal megtörtént. 

A temető területén belül és kívül található kaszáló kaszálását immár ötödik éve 

ugyanaz a helyi állattartó gazdálkodó végzi el évente annyi alkalommal 

ahányszor szükséges. 

 

 Folytattuk az előző évek  faültetési programját, bár a temető szikes földje 

nem igazán kedvező a növények megmaradásához. 

 

 A temetőüzemeltetés mely élesen nem különíthető el a temetőfenntartástól 

olyan sok rétű feladatok összessége, melyeknek teljes felsorolása szinte 

lehetetlen.  Hozzátartozik mindaz, ami által egységes egésszé válik a temető 

működése. 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr!   Tisztelt Jegyző Úr! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 Mint üzemeltető az értékelési időszakra vonatkozóan teljesítettem a 

törvényi előírásokat, a szerződésben vállalt kötelezettségeimet, ezáltal 

biztosítottam a temető működésének feltételeit   

 

 Beszámolóm legvégén szeretném megköszönni a városvezetésnek és 

minden illetékes embernek azt a munkáját amivel az elmúlt  évben is 

hozzájárultak ahhoz, hogy az elhunytaknak méltó nyughelyet, az élőknek pedig 

a kegyeletteljes megemlékezésre lehetőséget biztosíthattam. 

 

 Amennyiben a beszámolómmal kapcsolatban kérdésük merül fel, állok 

rendelkezésükre a válasszal feleségem és a lányom révén. 

 

Kérem a beszámolómat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek 

 

Füzesgyarmat, 2013. május 21. 

 

 

Kovács György 

                                                                                                        vállalkozó 
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