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Balatonalmádi Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 13/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete 

a köztemetőről, a temetkezési tevékenységről és az ahhoz kapcsolódó díjakról 

 

a módosításról szóló 8/2020.( II.27.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben 

Balatonalmádi Város Önkormányzatának 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: 

 

1.  Általános rendelkezések 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonalmádi Város Önkormányzata tulajdonában álló a 

Vödörvölgy utcai külterületi 026/1és 026/2 hrsz-ú ingatlanokon lévő Pinkóczi temetőre 

(továbbiakban: köztemető), amelyben Balatonalmádi Város Önkormányzata ellátja a köztemető 

kialakítására és fenntartására vonatkozó közfeladatát.  

(2) Balatonalmádi Város Önkormányzata a köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatait 

intézménye Balatonalmádi Városgondnokság (a továbbiakban: Városgondnokság) útján látja 

el, kivéve a temetőn belüli holttest hűtés biztosítását, amelyet kizárólagosan Balatonalmádi 

Város Önkormányzatával közszolgáltatási szerződést kötött közszolgáltató (a továbbiakban: 

Közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni, az abban meghatározott időtartamig. A 

Közszolgáltató megnevezését és a közszolgáltatás időtartamát e rendelet 1. melléklete 

tartalmazza.  

(3) A rendelet hatálya kiterjed a köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatait ellátó 

Városgondnokságra és kegyeleti közszolgáltatást végzőre, a kegyeleti közszolgáltatást igénybe 

vevő természetes és jogi személyekre, a vállalkozásszerűen munkát végző természetes és jogi 

személyekre és a temetőlátogatókra. 

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából: 

1. díszsírhely: a köztemetőben - akár koporsós, akár hamvasztásos eltemetést biztosító - 

temetési hely, melyet Balatonalmádi Város Önkormányzata a rendeletben meghatározott 

személyeknek biztosít, vagy biztosíthat; 

2. gépjármű behajtási díj: a köztemetőbe gépjárművel történő behajtás esetén alkalmanként 

fizetendő díj; 

3. halotthűtő naponkénti igénybevételi díja: az elhunyt beszállításától eltemetéséig tartó 

időszakra a halott hűtőben történő elhelyezéséért fizetendő díj; 

4. ravatalozóterem igénybevételi díja: az elhunyt ravatalozásáért, a ravatalozó használatáért 

fizetendő díj; 

5. sírjel: a temetési hely megjelölésére használt különféle eszközök, építmények, tárgyak; 
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6. temetési hely feletti rendelkezési jog: a temetési hely használatára irányuló jogosultság, 

amelyet a jogosult a temetési hely megváltási (újraváltási) díja ellenében szerez meg, vagy 

amely a jogosultat egyébként a rendelet szabályai szerint megillet, és amely felöleli a 

jogosultnak a temetési helyre temethető személyek körének meghatározására (ideértve a 

rátemetésre, exhumálásra, urnakivételre), a sírjel állítására és a temetési hely, sírjel gondozására 

vonatkozó jogosítványait, továbbá ezzel összefüggésben a rendeletben meghatározott 

kötelezettségek teljesítését; 

7. temetési hely megváltási díja: a temetés módjára figyelemmel differenciáltan meghatározott 

mértékű díj; 

8. temetési hely újraváltási díja: a temetés módjára figyelemmel differenciáltan meghatározott 

mértékű díj; 

9. temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatások: 

9.1 a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény ( a továbbiakban: 

Ttv.) szerinti temetkezési szolgáltatások; 

9.2. az egyéb temetői szolgáltatások: a köztemetőben vállalkozásszerűen nyújtott, az 

9.1. pont körébe nem tartozó szolgáltatások, így különösen a síremlékállítás, bontás, 

síremlék elemeinek cseréje, kiegészítőkkel (ide értendő a virág/mécses tartó) való 

ellátása, a vésés, betűfestés, tisztítás, temetési hely körbeterítése kőzúzalékkal (a 

továbbiakban együtt: síremlékekkel kapcsolatos szolgáltatások); valamint a sírfelület 

beültetésével, gondozásával; 

10. temető-fenntartási hozzájárulás díja: köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzőktől 

megrendelt munkák elvégzésének lehetővé tételéért fizetendő díj; 

11. közszolgáltató által biztosított szolgáltatás: Azon temetkezési szolgáltatás, mely esetében a 

Közszolgáltató berendezésének, (létesítményének) szakszemélyzetének igénybevétele - a 

rendelet 30.§ (2) bekezdése szerint - kötelező. 

 

2. A köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és 

infrastrukturális feltételek meghatározása 

3.§ (1) A Városgondnokság a Ttv.-ben, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletbe foglalt 

nevesített fenntartói és üzemeltetői feladatain belül különösen gondoskodni a köztemető 

működéséhez szükséges közműhálózatok, ivóvízhálózat, elektromos energia hálózat 

működtetéséről, a köztemetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtése és elhelyezése 

feltételeinek biztosításáról alkalmankénti elszállíttatásáról, valamint a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállíttatásáról. 

4.§ (1) A Városgondnokság gondoskodik a köztemető területén lévő kertészeti, parkgondozói 

feladatok szakszerű ellátásáról. 
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(2) A sírhelyek kialakítása során a köztemető park jellegét fenn kell tartani, és a közcélú 

zöldfelületek, élő sövény karbantartását, folyamatos gondozását kiemelt feladatként kell 

kezelni. 

5.§ (1) A ravatalozó esztétikai megjelenésének, berendezési tárgyainak biztosítania kell a méltó 

kegyeletgyakorlást. 

(2) Közszolgáltató biztosítja a köztemető ravatalozójában a temetőn belüli halotthűtést szolgáló 

halott-hűtő működtetését, karbantartását, amely során technológiai utasításával szabályozza a 

halott-hűtők üzemi hőmérsékletét és elvégzi azok jogszabályban előírt tisztítását és 

fertőtlenítését. 

 

3. A temetési helyek és a temetési szabályok 

6.§ Temetési helyek a köztemetőben - Ttv.-ben meghatározottakon túl - a következők lehetnek: 

a) koporsós temetésnél díszsírhely; 

b) hamvasztásos temetésnél: díszsírhely. 

7. § (1) Koporsós temetésnél az egyes sírhely méretezése szerint lehet felnőttsírhely vagy 

gyermeksírhely.  

(2) Gyermeksírhelybe 10 éves vagy ennél fiatalabb korban elhunytak betemetése lehetséges. 

Meglévő gyermeksírhelybe urna is betemethető. 

(3) A köztemetőben levő sírhelyek hosszának és szélességének meghatározása: 

a) egyes felnőtt sírhely: 2,10 m hosszú, 0,9m; 

b) gyermeksírhely: 1,30 m hosszú, 0,6 m széles 

c) kettős sírhely: 2,10 m hosszú, 1,90 m széles; 

d) négyes sírhely:2,10 m hosszú,3,80 m széles 

e) urnasírhely:0,8 m hosszú, 0,6 m széles. 

(4) A sírok egymástól való oldaltávolsága legalább 60 cm, a gyermeksíroknál pedig 30 cm. A 

sorok között 0,60 m-1 m távolságot kell hagyni. 

(5) A sírdombok magassága legfeljebb 30 cm lehet, a sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem 

kötelező. 

8. § (1) A sírboltokban 1-8 felnőtt koporsó helyezhető el, illetve egy felnőtt koporsó helyén két 

gyermek koporsó is elhelyezhető. 

(2) Sírbolt temetőn belüli elhelyezését a Városgondnokság jelöli ki, amennyiben az építtető a 

sírbolt helyét megváltotta, vagy az építkezéshez a temetési hely (sírbolthely) feletti rendelkezési 

jog jogosultja egyébként hozzájárult. 
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(3) Urnasírba, urnasírboltba - a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának döntése 

szerint - legfeljebb 4 urna helyezhető el és az ikresíthető. 

(4) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre - a temető fekvése szerint illetékes 

népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal által kiadott - sírnyitási engedéllyel 

további legfeljebb egy elhalt temethető rá. 

9.§ (1) Az elhunyt átvétele a köztemető ravatalozójába csak az Ttv. által előírt szállítási 

okmányok alapján lehetséges. Az átvétel során az azonosító cédulákon szereplő adatoknak a 

megrendelés és a halottvizsgálati okmányok adataival egyezniük kell. Az átvétel tényét és 

időpontját az elhunytat a Városgondnokság részére átadó által kiállított kísérő iratokon igazolni 

kell. 

(2) A halott átvevőjének a tételes átvételt követően a halott-átvételi naplóban kell rögzítenie az 

átvétel időpontját, a halott teljes nevét, azt, hogy honnan szállították be az elhunytat és a 

beszállítást végző vállalkozó nevét, székhelyét. 

(3) A köztemető halott-hűtőjébe az elhunytak csak az azonosítás és a szabályszerű átadás-

átvételt követően kerülhetnek. A hűtés során gondoskodni kell arról, hogy a ravatalozásig, 

hamvasztásig, illetve az eltemetésig az elhunyt megfelelő azonosítása minden kétséget kizáróan 

biztosítható legyen. A holttest hűtéséről - halott-hűtő berendezésben - az eltemetésig 

folyamatosan gondoskodni kell. 

4. A díszsírhelyekre és védett síremlékekre vonatkozó különös szabályok 

10. § (1) Balatonalmádi Város Önkormányzata díszsírhelyet adományoz díszpolgárai számára, 

amennyiben az elhunyt eltemetéséről gondoskodó azt kívánja. 

(2) Balatonalmádi Város Önkormányzata azon elhunyt személynek, aki a városi közélet 

valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtott, halála esetén díszsírhelyet 

adományozhat, amennyiben az elhunyt eltemetéséről gondoskodó azt kívánja. 

(3) Díszsírhely adományozására a díszsírhellyel kapcsolatos rendelkezések végrehajtásának 

ellenőrzésére a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörében eljárva a polgármester (a 

továbbiakban: adományozó) jogosult. Díszsírhely adományozása az elhunyt eltemetését 

megelőzően lehetséges. Temetési hely utólagosan nem minősíthető díszsírhellyé. 

(4) A díszsírhely mentes a sírhelyre vonatkozó megváltási és újraváltási díj megfizetésének 

kötelezettsége alól. A díszsírhelyek a köztemető fennállásáig fenntartandók, azokat 

megszüntetni, újraértékesíteni nem lehet. 

(5) A díszsírhely gondozásáról elsősorban a rendlelkezési jog gyakorlója köteles gondoskodni. 

Rendelkezési jog gyakorlója hiányában Balatonalmádi Város Önkormányzata a 

Városgondnokság útján köteles gondoskodni a díszsírhelyek gondozásáról. 

(6) Díszsírhelybe – a sírhelynyitás és rátemetés szabályainak megtartása mellett – az elhunyt 

özvegye, közvetlen egyenes ági hozzátartozója (szülő, gyermek), továbbá bejegyzett élettársa 

is eltemethető a következő feltételek együttes teljesülése esetén: 
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a) a kezdeményező írásbeli nyilatkozatával hozzájárul személyes adatainak a 

Városgondnokság által történő kezeléséhez; 

b) a kezdeményező írásbeli nyilatkozatával vállalja, hogy a díszsírhely gondozására 

vonatkozó kötelezettségének rendszeresen, saját költségén eleget tesz.  

(7) A sírhelynyitás és rátemetés esetén a sírhelymegváltás költségét annak kezdeményezője 

viseli, azonban ez a körülmény a sírhely minősítését és a státuszát nem érinti. 

(8) Városgondnokság a sírhelyek nyilvántartó könyvében és a díszsírhely nyilvántartásban, 

valamint azok elektronikus adathordozóján köteles feltüntetni a díszsírhellyé nyilvánítás 

tényét, valamint azon személyek nevét, lakcímét, akik a (5) bekezdés szerinti díszsírhely 

gondozására kötelesek. 

(9) Amennyiben a (6) bekezdés szerinti hozzátartozó a (6) bekezdésben rögzített személyes 

adatainak a Városgondnokság által történő kezeléséhez nem járul hozzá, akkor a 

hozzátartozó a díszsírhelyre nem temethető. Erre a Városgondnokság a hozzátartozó 

figyelmét köteles felhívni az adatigényléssel egyidejűleg. 

(10) A díszsírhelyek megnyitásához (ideértve a rátemetést is), áthelyezéséhez, az azokból 

történő exhumáláshoz, a sírokon síremlékek létesítéséhez, a sírokon emelt síremlékek 

felújításához, átépítéséhez és elbontásához az adományozó hozzájárulása szükséges. A 

temető átrendezése vagy megszüntetése esetén a díszsírhely áthelyezéséről az 

adományozó köteles gondoskodni. 

(11)  Balatonalmádi Város Önkormányzata a (5) bekezdés szerinti személyt a biztonságos 

használatot veszélyeztető - díszsírhelyhez tartozó - sírjel vagy a sírbolt helyreállítására 

írásban köteles felhívni. A felhívást - a temetési hely megjelölésével - a temető 

hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni. 

(12)  Ha a (5) bekezdés szerinti személy a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja helyre és az 

életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a hozzátartozó 

költségére a Városgondnokság szünteti meg. 

 

11. § (1) Balatonalmádi Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló önkormányzati 

rendelete alapján védetté nyilvánított sírjel, síremlék, temetési hely gondozásáról elsősorban az 

elhunyt özvegye, közvetlen egyenes ági hozzátartozója (szülő, gyermek), továbbá bejegyzett 

élettársa kötelesek gondoskodni. Hozzátartozók hiányában Balatonalmádi Város 

Önkormányzata a Városgondnokság útján köteles gondoskodni a védett sírhelyek 

gondozásáról. 

(2) Azon védett síremlékek megszüntetése vagy tovább fenntartása tárgyában, amelyek 

esetében a temetési hely használati jogát nem váltották meg újra a Képviselő-testület külön 

döntést hoz. 

(3) A védelem alá helyezést, valamint a megszüntetésének tényét sírbolt esetén a sírbolt 

könyvbe, egyéb temetési helyek esetében a nyilvántartó könyvbe be kell jegyezni. A 

bejegyzésről a temető üzemeltetője gondoskodik. 
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5. A köztemető használatának és igénybe vételének szabályai 

12.§ (1) Városgondnokság a köztemető nyitásáról és zárásáról az 2. mellékletben foglaltaknak 

megfelelően köteles gondoskodni. 

(2) A nyitvatartási idő meghosszabbításáról Városgondnokság dönthet, amely esetben a 

meghosszabbított nyitvatartási időről a temetőlátogatók részére helyben szokásos módon a 

meghosszabbított nyitvatartási időpontot megelőző 10. munkanapig tájékoztatást nyújt. 

(3) Városgondnokság a ravatalozó bejáratánál, jól látható módon elhelyezett táblán köteles a 

nyitva tartásról, valamint a köztemető használati rendjére vonatkozó szabályokról a 

temetőlátogatókat tájékoztatni, a temető forgalmasabb részeire pedig tájékoztató és a 

tájékozódást elősegítő információs táblákat helyezni. 

(4) A köztemető részletes térképét a temető minden nagyobb - gépkocsik számára is nyitva 

álló - bejáratánál, illetve a temető központi helyén, ki kell függeszteni.  

13.§ (1) A temetőlátogatás célja kegyeleti joggyakorlás vagy a temetési hely gondozása lehet. 

(2) A köztemetőket 14 éven aluli gyermekek, más cselekvőképtelen személyek kizárólag 

cselekvőképes, nagykorú személyek kísérete mellett látogathatják. 

 

(3) A köztemetőkbe látogatás céljából gépjárművel, segédmotoros kerékpárral, behajtani tilos, 

kivéve a mozgásában korlátozott személyt szállító járművet. 

 

(4) A köztemetőbe munkavégzés céljából a Városgondnokság hozzájárulásával lehet 

gépjárművel behajtani.  

(5) A köztemetőben közlekedni kizárólag az erre a célra kijelölt utakon lehet a közúti 

közlekedésre vonatkozó szabályok szerint. A gépjárművel történő közlekedés során a 

keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a temetőlátogatókat, illetőleg a búcsúztatási 

szertartásokat. 

(6) A köztemetőbe állatot bevinni nem lehet, kivéve a vakvezető- és a segítő kutyát. 

14.§ (1) A temetőlátogatók kötelesek a köztemetői terület, az ingó és ingatlan létesítmények, 

tárgyak rendeltetésszerű használatára.  

(2) A temetőlátogatóknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely mások 

kegyeleti érzéseit zavarhatja, így különösen a hangoskodástól, zenehallgatástól. 

(3) Az egyes sírhelyek díszítését szolgáló tárgyakat, növényeket, koszorúkat csak a rendelkezni 

jogosult, vagy meghatalmazottja távolíthatja el. 

(4) A köztemetőben a víz kizárólag a kegyeleti jogok gyakorlása körében vehető igénybe 

térítésmenetesen. 

(5) A kihelyezett hulladéklerakóban kell elhelyezni a kegyeleti jog gyakorlásával, 

sírgondozással összefüggésben keletkezett hulladékot, más hulladék elhelyezése a 

köztemetőben tilos.  
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6. A temetési helyek, sírjelek fenntartására vonatkozó szabályok 

15.§ (1) A sírhely fölé épített szegélykő, síremlék, sírbolt, sírjel, illetve a temetési helyre ültetett 

növényzet nem terjedhet túl a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja által megváltott 

temetési hely területén. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség megsértése esetén Városgondnokság megfelelő 

határidő tűzésével köteles a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a jogszerű állapot 

helyreállítására felszólítani.  

16.§ (1) A temetési helyen nem ültethetőek 1,5 méternél magasabbra növő növények. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség megsértése esetén Városgondnokság megfelelő 

határidő tűzésével köteles a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a növények 

eltávolítására felszólítani. 

17.§ (1)A temetési helyeknél pad nem állítható.  

(2) Tilos a temetési hely környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.  

18.§ A temetési helyek (kivéve a díszsírhelyek) gondozása, valamint a temetési helyek fölé 

emelt síremlékek, sírjelek, a sírbolt karbantartása, helyreállítása, felújítása a temetési hely feletti 

rendelkezési jog jogosultját terhelő kötelezettség. 

19.§ (1) A köztemető tisztasága és rendje érdekében a sír áthelyezése, új síremlék állítása miatt 

- vagy más módon - feleslegessé vált sírjel, sírkőmaradvány elszállításáról a temetési hely feletti 

rendelkezési jog jogosultja, eltérő rendelkezés hiányában 1 héten belül köteles gondoskodni. 

(2) A sírjel bontás vagy - amennyiben a sír felett síremlék található, - a síremlékbontás 

megkezdése előtt annak tényét a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja vagy a 

megbízásából eljáró sírköves vállalkozó köteles Városgondnokságnál bejelenteni és az 

áthelyezést, elszállítást, illetve bontást követően az (1) bekezdésben foglalt időtartamon belül a 

bontási törmelék, sírkőmaradvány elszállításáról köteles gondoskodni. 

(3) Amennyiben a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja vagy a megbízásából eljáró 

sírköves vállalkozó a síremlék elbontása mellett új síremléket is kíván állítani, úgy azt is köteles 

az Városgondnokságnál bejelenteni és az új síremlék felállításakor, de legfeljebb az (1) 

bekezdésben foglalt időtartamon belül köteles intézkedni a bontási törmelék, sírkőmaradvány 

elszállításáról. 

(4) A (2)-(3) bekezdésekben meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően a 

Városgondnokság a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját köteles felszólítani 

kötelezettsége teljesítésére. A felszólítást - a temetési hely megjelölésével - a temető kapuján 

(hirdetőtábláján) és a parcella sarkán 30 napra ki kell függeszteni és a felszólítás közlését a 

temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának is meg kel küldeni. 
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(5) A (4) bekezdés szerinti felszólítás eredménytelensége esetén Városgondnokság a bontási 

törmelék, sírkőmaradvány elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának 

költségére gondoskodik. 

20.§ Rátemetéskor a lebontott síremlék a parcellákban, a temetői utak szélén nem tárolható. 

Elszállításáról a lebontás alkalmával a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles 

gondoskodni. 

21.§ (1) A lejárt használati idejű temetési helyen lévő síremlékkel kapcsolatos bontási és 

elszállítási kötelezettségére a Városgondnokság az újraváltásra meghirdetett határidő leteltét 

követően köteles a temetési hely feletti rendelkezési jog korábbi jogosultját - vagy a 

nyilvántartásban fellelhető utolsó betemetés megrendelőjét - írásban figyelmeztetni. Ha a 

Városgondnokság figyelmeztetése ellenére a kötelezett a használati idő lejártát követő 12 

hónapon belül kötelezettségét nem teljesíti, a síremlék lebontható és értékesíthető. 

(2) A síremlék bontásáról, tárolásáról, értékesítéséről és annak eredménytelensége esetén 

megsemmisítéséről a Városgondnokság köteles nyilvántartást vezetni és azokat öt évig 

megőrizni. Az értékesítésből származó bevételnek a bontási és a tárolási díj összegén felüli 

részét ezen időtartamon belül a kötelezett részére vissza kell fizetni. 

(3) Az exhumáláskor lebontott és feleslegessé vált síremléket, törmeléket, a temetési hely feletti 

rendelkezési jog jogosultja vagy meghatalmazottja legkésőbb az exhumálással egy időben 

köteles elszállíttatni, ennek hiányában a Városgondnokság gondoskodik a bontási törmelék, 

sírkőmaradvány elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának költségére. 

 

7. Temetési hely gazdálkodási szabályai 

22.§ (1) Az éves temetési hely gazdálkodás Városgondnokság feladata, amelynek keretében a 

jóváhagyott temetőfejlesztési koncepció, valamint az éves temetési hely gazdálkodási terv 

szerint kijelöli a temetésre előkészített és használható temetési helyeket. 

(2) Városgondnokság az éves temetési hely gazdálkodási tervet a tárgyévet megelőző év 

október 10. napjáig megküldi Balatonalmádi Város Közös Önkormányzati Hivatala részére. Az 

éves temetési hely gazdálkodási tervet Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete hagyja jóvá. 

23. § (1) A Városgondnokság a megváltott, de igénybe nem vett vagy a lejárat előtt kiürített 

temetési helyeket - ha a temetési hely még értékesíthető - köteles visszaváltani azzal, hogy az 

értékesítés időpontjában érvényes díjat és a ténylegesen igénybe vett időre eső díjak levonása 

után - köteles visszatéríteni. 

(2) Ha a sírhelyek használati időtartama alatt nem történik újabb koporsós eltemetés, a sírhely 

további használati jogát csak újraváltással lehet biztosítani. 
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24. § (1) Az áthelyezett temetési hely használati ideje az eredetileg megváltott temetési hely 

fennmaradó használati idejéhez képest nem változik. Ha az áthelyezés a temetési hely feletti 

rendelkezési jog jogosultjának kérésére történik, úgy annak költségét viselnie kell.  

(2) Ha a rátemetést, újraváltást megrendelő nem azonos a temetési hely feletti rendelkezési 

jog jogosultjával, akkor a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt hozzájárulását le kell adnia a Városgondnokság részére. 

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejártának tárgyévében a Városgondnokság köteles 

írásban tájékoztatni a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a lejárat időpontjáról, az 

újraváltás lehetőségéről - vagy annak hiányában az elutasítás indokáról - és díjáról. 

(4) A lejárt és újra nem váltott temetési hely újbóli értékesítésére csak az értesítő levél 

kiküldését követő 6 hónap elteltével kerülhet sor. 

8. A köztemetői nyilvántartások 

25.§ (1) A Városgondnokság a Ttv.-ben foglaltakon kívül az alábbi nyilvántartásokat köteles 

vezetni: 

a) betűrendes névmutató; 

b) parcellakönyv; 

d) áthelyezési főkönyv; 

e) díszsírhely nyilvántartás 

(2) Közszolgáltató az alábbi nyilvántartásokat köteles vezetni: 

 a) halott átvételi napló; 

b) halotthűtők üzemeltetési és fertőtlenítési naplója; 

(3) A nyilvántartásokba történő bejegyzést időrendi sorrendben kell teljesíteni. 

(4) A temetkezéssel kapcsolatos feladatok során készített nyilvántartásokat a köztemető 

lezárásáig a Városgondnokság köteles megőrizni, míg lezárás után a Veszprém Megyei Levéltár 

részére kell átadnia megőrzésre. A nyilvántartások esetleges megsemmisülése esetére a 

nyilvántartó könyvből és a sírboltkönyvből másolat készítése kötelező, melyeket elkülönítetten 

kell tárolni az eredeti példányoktól. 

26. § Városgondnokság köteles jegyzéket készíteni a helyi védelem alatt álló temetési helyről, 

sírjelről. 
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9. A temetési szolgáltatás, illetőleg a köztemetőben végzett egyéb vállalkozói 

tevékenységek ellátásának temetői rendje  

 

27.§ (1) A köztemetőben végzendő minden munkát - kivéve a temetési hely növénnyel való 

beültetését, díszítését és gondozását – Városgondnokságnak a munkavégzést megkezdését 

megelőzően írásban be kell jelenteni. 

 

(2) A temetkezéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat végző vállalkozók (1) bekezdés szerinti 

előzetes bejelentésének az alábbiakra kell kiterjedni: 

a) a munkavégzéssel érintett temetési hely megjelölése, 

b) a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja és a megbízó vagy megrendelő 

megnevezése,  

c) a tervezett munka leírása,  

d)  a vállalkozási tevékenységre jogosító okirat másolati példányának csatolása és 

e) engedélyköteles tevékenység gyakorlása esetén a jogosító engedély másolati 

példányának csatolása. 

(3)  A temetkezési szolgáltató előzetes bejelentésének a (2) bekezdésben foglaltakon kívül 

tartalmaznia kell a teljes körű temetkezési szolgáltatás köréből ellátni szándékozott 

tevékenységek megjelölését. 

 

28.§ (1) A temetkezéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat végző vállalkozó előzetes 

bejelentés szerinti munkavégzését a Városgondnokság munkavállalója vagy megbízottja útján 

ellenőrizheti. 

 (2) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozónak biztosítania vagy 

igazolnia kell a Közszolgáltató részére az elhunyt személy azonosítását, továbbá a megrendelő 

(eltemettető) és a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának kilétét.  

29. § (1) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozók 

munkavégzésének összhangját a Városgondnokságnak és Közszolgáltatónak a hallotthűtő 

üzemeltetése során, biztosítania kell oly módon, hogy 

a) a vállalkozók - az általuk végzett egyes szolgáltatások jellegéhez is igazodóan - azonos 

feltételekkel, lehetőség szerint az erre irányuló igénybejelentés sorrendjének 

megfelelően vehessék igénybe a köztemető infrastruktúráját; 

b) olyan nyilvántartásokat kell vezetniük, hogy az a) pont alatti szolgáltatói igények 

nyomon követése biztosított legyen. 

 

(2) A temetkezési szolgáltatások közül kötelező a Közszolgáltató berendezésének és 

szakszemélyzetének igénybevétele a köztemetőn belül az elhunyt hűtése során. 

 

(3) Az egyéb temetői szolgáltatások végzése feltételeinek biztosítására az (1) bekezdésben 

foglaltak megfelelően irányadók, az alábbi eltérésekkel: 

a) a vállalkozók  munkanapokon végezhetnek munkálatokat; 

b) a vállalkozók a munkavégzés érdekében - ha az indokolt - gépjárművel is 

behajthatnak a temetőbe, kötelesek azonban a Városgondnokság előírásait és a 

temető használatára vonatkozó rendelkezéseket betartani; 

c) a vállalkozók a munkálatok befejezését követően, több napos folyamatos 

munkavégzés esetén lehetős szerint az utolsó napon, de legkésőbb egy héten belül 
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kötelesek a törmelékeket, hulladékot, lomot stb. elszállítani vagy elszállíttatni és a 

temetési hely környezetét rendezetten, tisztán hagyni; 

d) a vállalkozók a köztemető területén csak az egyéb temetői szolgáltatások végzése 

céljából tartózkodhatnak, üzletszerzésre irányuló tevékenységet nem folytathatnak. 

 

 

10. A kegyeleti közszolgáltatáshoz kapcsolódó díjak 
 

30.§ (1) A kegyeleti közszolgáltatási díjak az alábbiak: 

a) temetési hely megváltási díja; 

b) temetési hely újraváltási díja; 

c) gépjármű behajtási díj, 

d)  temető-fenntartási hozzájárulás díja. 

 

(2) A Városgondnokság által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódó díj a ravatalozóterem 

igénybevételi díja, Közszolgáltató által biztosított szolgáltatáshoz kapcsolódó díj a halotthűtő 

naponkénti igénybevételi díja. 

 

(3) A kegyeleti közszolgáltatás díjait a rendelet 3. melléklete tartalmazza. A mellékletben 

megjelölt díjak nettó összegét az általános forgalmi adóról szóló törvény szabályai szerinti 

előírásoknak megfelelő mértékű általános forgalmi adóval kell növelni. 

 

(4) Az egyes kegyeleti közszolgáltatással összefüggő díjakat a kötelezetteknek minden esetben 

a temetés, illetve az egyes tevékenységek megrendelésekor kell megfizetniük a (5) bekezdésben 

foglaltak szerint. 

 

(5) A kegyeleti közszolgáltatás díjait a kötelezettek az alábbiak szerint fizetik meg a 

Városgondnokságnak: 

a) A temetési hely megváltási díját a temetés hely megváltója (megrendelő; eltemettető) a 

temetési hely megváltásakor köteles egy összegben megfizetni a Városgondnokság által 

kiállított számla alapján. 

 

b)  A temetési hely újraváltási díját a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja a 

temetési hely újraváltásakor köteles a választása szerinti használati időre egy összegben 

megfizetni a Városgondnokság által kiállított számlának megfelelően.  

 

c)  A temető fenntartási hozzájárulás díját a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát 

végzők a Városgondnokság által a vállalkozás részére kiállított számla alapján kötelesek 

megfizetni. A Városgondnokság a számlát a munkakezdés napján állítja ki. 

 

d) A gépjármű behajtási díjat a köztemetőbe gépjárművel behajtók kötelesek megfizetni 

alkalmanként. 

 

(6) Az üzemeltetők által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakat a kötelezettek az 

alábbiak szerint fizetik meg: 

a) a halotthűtő naponkénti igénybevételi díját a temetés megrendelője vagy 

meghatalmazottja köteles megfizetni az elhunyt a halotthűtőben történő elhelyezéséért 

a beszállításától az eltemetéséig tartó időszakra vonatkozóan Közszolgáltatónak a 

Közszolgáltató által kiállított számla alapján. 
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b)  a ravatalozóterem igénybevételi díját a temetés megrendelője vagy meghatalmazottja 

köteles megfizetni az elhunyt ravatalozásáért, a ravatalozó használatáért a 

Városgondnokságnak a Városgondnokság által kiállított számla alapján. 

 

(7) A rendeletben meghatározott díjakat a Városgondnokság a köztemető bejáratánál 

hirdetőtáblán, valamint helyben szokásos módon köteles közzétenni. 

 

(8) Rátemetés esetén a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles a temetési hely 

megváltási díjának a rátemetéssel meghosszabbodó időtartamhoz igazodó arányos részének 

megfizetésére. Rátemetés esetén a meghosszabbított sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos 

sírhelyhasználati díjat (megváltási, illetve újraváltási díjat) kell megfizetni. 

 

(9) A temetési hely feletti rendelkezési jog tekintetében meghosszabbított használati idő esetén 

a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának meg kell fizetnie a meghosszabbítással 

arányos sírhelyhasználati díjat (megváltási, illetve újraváltási díjat). 
 
 

11. Záró rendelkezések 
 
 

31.§ (1) A rendelet a 2018. szeptember 7. napján lép hatályba. 
 
 
(2) Hatályát veszti Balatonalmádi Város Önkormányzatának 25/2005.(XII.1.) rendelete a 
köztemetőről és a temetkezések rendjéről. 
 

 
 
 
 

Keszey János                                                  Dr. Hoffmann Gyöngyi 

polgármester                                                               jegyző   

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendeletet 2018. augusztus 30. napján kihirdettem 

 

         dr. Hoffmann Gyöngyi 

          jegyző 
 
 

A kiadmány hiteléül: 

Balatonalmádi, 2020. február 27. 

         dr. Endre Szabolcs 

          jegyző 
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1. melléklet a 13/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez 

 

A köztemetőn belüli holttest hűtését biztosító közszolgáltató megnevezése, és a 

közszolgáltatási jogviszony tartama 

 

Balatonalmádi Város Önkormányzata tulajdonában álló a Vödörvölgy utcai külterületi 

026/1és 026/2  hrsz-ú ingatlanokon lévő köztemetőben a temetőn belüli holttest hűtés 

biztosítását GLÓRIA IT Kft. (székhelye:8200 Veszprém, Jutasi út 8.; telephely: 

8220 Balatonalmádi, Baross G. út 36.) végzi 2018. szeptember 7-től, 2023. 

szeptember 7-ig. 
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2. melléklet a 13/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez 
 
 

A köztemető nyitvatartási ideje egységesen a hét minden napján: 
 
 

1. Áprilistól augusztus 31-ig  8.00 órától 20.00 óráig 
 

2. Szeptembertől március 31-ig  8.00 órától 17.00 óráig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

3. 1melléklet a 13/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

A kegyeleti közszolgáltatás és az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
díjak, amelyek az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák. 
 
1. Temetési hely megváltási díjai  

A 

           1.1. Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre 

B 

Megváltási díj 

1. egyszemélyes 
18.110-Ft 

2. kétszemélyes 
31.496-Ft 

3. négyszemélyes 
55.118-Ft 

 

           1.2. Sírbolthely 100 éves használati időre 

 

 

1. kétszemélyes 
130.000.-Ft 

2. négyszemélyes 
 180.000.-Ft 

3. hatszemélyes 
           200.000.-Ft 

4. nyolcszemélyes 
220.000.-Ft 

           1.3. Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 25 éves használati 

időre 

         19.685.-Ft 

 

 

2. A temetési hely újraváltási díjai 

A temetési helyek újraváltási díja a mindenkor hatályos megváltási díj 100 %-a. 

 

3. A gépjárművel történő behajtási díj 

A gépjárművel temetőbe történő behajtás díja 0 Ft. 

 

 

                                                           
1 Módosította 8/2020.(II.27.) Ör. Hatályos 2020.április 1. napjától 



16 
 

4.Temető-fenntartási hozzájárulás díja  

A  

     Temetőben végzett munka megnevezése  

B 

Hozzájárulás díja 

1. Sírbolt építése esetén  2000.-Ft/megkezdett 

nap 

2. Sírkő, illetve kripta munkák (bontás, állítás, 

átdolgozás, tisztítás stb.) esetén: 

2.362-Ft/ megkezdett 

nap 

 

5.Az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak  

A  

    Szolgáltatás megnevezése  

B 

Szolgáltatási díj 

1. Ravatalozó használati díja  19.685-Ft/nap 

2. Napi bérhűtés vállalkozónak  1 968,5 Ft/nap 

3. Szakszemélyzet biztosítása hűtő igénybevétele 

esetén 

9 842,5 Ft/nap 

 

 

 

 

 

 

 

 


