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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezésről 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 40. § (1) és (3) bekezdéseiben, 41. § (3) bekezdésben kapott 

felhatalmazás, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban foglalt, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 

feladatkörben eljárva a következő rendeletet alkotja: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezés  

1. A rendelet hatálya 

1. § 

(1) E rendelet hatálya Marcali városban lévő önkormányzat tulajdonában álló, működő és lezárt 

köztemetőkre, valamint a temetőkkel és a temetkezési tevékenység ellátásával összefüggő 

feladatokra, továbbá a temetőt látogatókra terjed ki. 

(2) Marcali Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 

a) üzemelő köztemetők 

aa) Széchenyi utcai központi 1530/1 hrsz 

ab) Gombai városrészi 2260 hrsz 

ac) Bize városrészi 0599/2 hrsz 

ad) Boronka városrészi 0282 hrsz 

ae) Gyóta városrészi 0485/2 hrsz 

af) Horvátkút városrészi 3799 hrsz 

b) lezárt köztemető Noszlopy Gáspár utcai 0194 hrsz 

(3) Marcali Város Önkormányzata a koporsós temetések számára a szociális parcellát, az urnás 

temetések számára a szociális temetkezési helyet a Boronka városrészi temetőben jelöli ki. 

2. Az üzemeltető kijelölése 

2. § 

Az önkormányzat tulajdonában álló köztemetők és létesítményeik fenntartásáról, üzemeltetéséről 

kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft., mint 

közszolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető) bevonásával gondoskodik. 

II. Fejezet 

A temetési helyekre és a temetkezési tevékenységre vonatkozó szabályok  

3. A temetkezési szabályok 

3. § 
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(1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a működő köztemetőkben 

létesített temetési helyen lehet. 

(2) A köztemetőkben koporsóban és urnában történő temetkezésre van lehetőség. 

(3) A temetkezési tevékenységet a temetkezési szolgáltatónak a kegyeleti elvárásokhoz illő módon 

kell megszerveznie (ruházat, magatartás, eszközök). 

(4) A halottak eltemetési időpontját a temetkezési szolgáltató - a temettető kérésére és a 

közreműködők véleményére figyelemmel - állapítja meg. 

(5) A temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetőnek a temetési 

szertartásra vonatkozó rendelkezését – az egyházi temetés esetén az egyházi szertartás rendjének 

megfelelően – tiszteletben tartani. 

4. Temetési helyek 

4. § 

(1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. A sírhelyek 

méreteik szerint lehetnek: 

a) egyes sírhelyek, 

b) kettős sírhelyek, 

c) gyermek sírhelyek, (10 évesnél fiatalabb életkorú gyermek temetési helye) 

d) közös sírhelyek, 

e) sírbolthelyek (kripta). 

(2) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke 

(kolumbárium), urnasírhely, urnasírbolt. A hamvak elhelyezésére szolgálhat: 

a) urnafülke (kolumbárium), 

b) egyes, kettős, egyidejű temetés esetén többes urnasírhely, 

c) sírbolt, urnasírbolt hatszemélyesig, 

d) egyes, kettős és gyermeksírhely. 

(3) A temetőt sírhelytáblákra, a táblákat sírhelysorokra kell osztani, a sírokat pedig számozni kell. 

(4) Temető főútvonala melletti közvetlen sorokban a sírjelet úgy kell elhelyezni, hogy annak feliratos 

része az útra nézzen. 

5. Temetési helyek méretei 

5. § 

(1) A sírhelyek méreteit az 1. melléklet tartalmazza. 

(2) Az üzemeltető egyidejű temetés esetére kettesnél nagyobb, tehát többes sírhely igénybevételét 

engedélyezheti. Ez esetben a sírhely hossza 280 cm, mélysége 200 cm, szélessége pedig az egyes 

sírhely szélessége, plusz annyiszor 90 cm, ahány fős a sírhely. 

(3) A sírok egymástól való távolsága 60 cm. Ez vonatkozik a gyermeksírok esetére is. A sírdombok 

magassága legfeljebb 50 cm lehet. 
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(4) A sírjel nem foglalhat el a sírgödörnél és a keretnél nagyobb területet. Magassága a sírhelykerettől 

számítva gyermek síroknál 120 cm, felnőtt síroknál 150 cm lehet. 

(5) Felnőtt sírhely táblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek 

a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni 

(6) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban történő 

rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el. 

6. § 

(1) Az urna földbe temetése esetén az egyes és kettes sírhely mérete 100 cm széles (60 cm sírgödör, 

2x20 cm járda), 120 cm hosszú (80 cm sírgödör, 2x20 cm járda), mélysége pedig 1 méter, mélyített 

esetén 1,5 méter. A többes sírhely mélysége és hossza azonos az egyes és kettes sírhelyével, 

szélessége pedig a 3-as és 4-es sírhely esetén 60 cm-el, továbbiakban két sírhelyenként 60 cm-el nő. 

(Így a 3-as és négyes 160 cm, 5-ös és 6-os 220 cm). 

(2) Az urnasírbolt hossza 150 cm, szélessége 120 cm, mélysége pedig legalább 60 cm. 

7. § 

A sírboltba csak annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre engedélyezték és építették. A 

koporsóban történt temetésen túl a két férőhelyes sírboltba további hat urna, a négyszemélyes 

sírboltba további tizenkettő urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetési 

jogosultságról a sírboltkönyvben, vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltba az elhalt 

hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők. 

6. Díszsírhelyek 

8. § 

(1) A díszsírhelyek azok a sírhelyek, amelyeket - az elhunyt személy kimagasló érdemeinek 

elismeréséül – Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) örök temetkezési hely céljára adományoz. 

(2) Az adományozásról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és az üzemeltetőt írásban értesíteni 

kell. 

(3) Az adományozott díszsírok örök jellegűek, a köztemető fenntartásáig megmaradnak. További 

hozzátartozó - az özvegy kivételével - díj ellenében temethető el a díszsírhelyben. A temető 

átrendezése vagy megszüntetése esetén a díszsírok áthelyezéséről a Képviselő-testület dönt. 

(4) Az adományozott díszsírok síremlékeinek felállításáról a Képviselő-testület esetenként dönt, és a 

fenntartásáról gondoskodik. 

7. Temetési költség átvállalása 

9. § 

(1) Az elhunyt személy kimagasló érdemeinek elismeréséül a Képviselő-testület kérelemre vagy 

hivatalból az elhunyt eltemettetésének költségeit átvállalhatja. A Képviselő-testület döntéséről az 

elhunyt közeli hozzátartozóját és az üzemeltetőt írásban értesíteni kell. 
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(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott hatáskörét a Polgármesterre ruházza át. 

8. Védelembe helyezés 

10. § 

(1) Védett sírhely a 2. mellékletben felsorolt temetési hely. 

(2) A védett sírhellyé nyilvánításról a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági 

Bizottság véleményt ad, amelyhez a következő tanácskozási joggal rendelkező személyeket kell 

meghívni: 

a) a Marcali Város főépítésze, 

b) az üzemeltető vagy megbízottja, 

c) a Marcali Települési Értéktár Bizottság elnöke, vagy megbízottja, 

d) a Marcali Múzeum igazgatója vagy megbízottja. 

(3) Védetté lehet nyilvánítani azt a temetési helyet, melyben olyan legalább 30 éve elhunyt személy 

nyugszik, aki: 

a) Marcali város vezetésében kiemelkedő szerepet töltött be, vagy; 

b) Marcali díszpolgára volt, vagy; 

c) kritikus történelmi helyzetben példamutató helytállást tanúsított, vagy; 

d) jelentős Marcali közintézmény megalapítója vagy hírnevének megalapozója volt, vagy; 

e) kiemelkedő tudományos-, sport-, vagy művészeti teljesítménnyel járult hozzá Marcali 

hírnevének öregbítéséhez, vagy; 

f) példamutató munkájával Marcali jelentős várostörténeti, közéleti személyisége volt, vagy; 

g) kiemelkedő életműve alapján erre méltó. 

(4) Indokolt védetté nyilvánítani azt a temetési helyet, temetői művi értéket, amely kiemelkedő, vagy 

egyedi képzőművészeti értéket képvisel. 

11. § 

(1) A védett sírhely nem szüntethető meg. 

(2) A védett sírhely feletti rendelkezési jog a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény (a továbbiakban: Tv.) szerint gyakorolható. A védett sírhelyet a Tv.-ben meghatározott 

jogosult hiányában az önkormányzat váltja újra. Ebben az esetben a védett sírhely feletti rendelkezési 

jogot a polgármester gyakorolja. 

(3) Az üzemeltető előzetesen értesíti a polgármestert a védett sírhelyet érintő intézkedésről, a védett 

sírhely gondozásának elmulasztásáról. 

(4) Az üzemeltető a temető nyilvántartási könyvben rögzíti a védettség tényét. 

9. Védendő temetkezési helyek és sírjelek 

12. § 

(1) A temetési hely védetté nyilvánítására a város bármely polgára tehet javaslatot, amelyről a 

Képviselő-testület dönt. A döntésről az üzemeltetőt értesíteni kell. 
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(2) A védetté nyilvánított sírhely gondozásáról az elhunyt közeli hozzátartozója, illetve közeli 

hozzátartozók hiányában – az Önkormányzat megbízására és költségére – az üzemeltető köteles 

gondoskodni. 

(3) Művészettörténeti, vagy művészi értéket képviselő sírjelet lebontani nem lehet, annak 

fenntartásáról - amennyiben rendelkezésre jogosult nincs - Marcali Város Önkormányzata 

gondoskodik. 

10. Sírjelek alkalmazása 

13. § 

(1) A temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve létesíthető. 

(2) A sírjel nem foglalhat el a temetési helyeknél nagyobb területet. 

(3) A sírjel, vagy az azon szereplő felirat, ábra, meg kell feleljen a kegyeleti érzés elvárásainak, 

semmiképpen nem lehet a közízlést, emlékezést sértő. 

11. A temetési helyek feletti rendelkezési jog 

14. § 

(1) A temetési helyek használati idejének, azaz a temetkezési hely feletti rendelkezési jogosultság 

kezdő időpontja a megváltás napja. 

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: 

a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év 

b) sírbolt esetén 60 év 

c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év 

d) urnasírbolt esetén 20 év. 

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog az (2) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta után 

meghosszabbítható (újraváltható). A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás 

időtartama a (2) bekezdésben meghatározott használati időnél lehet rövidebb, de legalább a (2) 

bekezdés a) és d) pontja esetében 10 év, a (2) bekezdés b) pontja esetében 30 év, a (2) bekezdés c) 

pontja esetében 5 év. 

(4) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult a megváltási idő lejártát követő 1 éven belül az újra 

váltásról a síremlékre ragasztott figyelmeztető matrica után sem gondoskodik, akkor az üzemeltető a 

temetési helyet újból értékesítheti. 

(5) Lejárt megváltású sírhelyek újra hasznosítása az üzemeltető joga. Minden esetben fel kell hívni a 

korábbi eltemetés tényére az új sírhely megváltójának a figyelmét. 

(6) Ha a temető, temetőrész a megváltási időn belül megszüntetésre kerül, úgy a temetési helyek 

megváltási díjának (a továbbiakban: megváltási díj) időarányos részét vissza kell téríteni. 

(7) A rendelkezési jogot a temetési helyre történő első temetéstől kell számítani. 

(8) Ha a rátemetés miatt a rendelkezési jog meghosszabbodik, úgy a megváltási díj időarányos részét 

meg kell fizetni. Ez a díj 5 évre eső megváltási díjnál kevesebb nem lehet. 
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(9) A rendelkezési jog megváltási idő előtti megszüntetése esetén a megváltási díjából az időarányos 

részt - a kezelési költség levonásával - az ügyfél kérésére vissza kell téríteni, amennyiben a temetési 

hely temetés céljára alkalmas. 

(10) Élők számára temetkezési helyet megváltani csak kettes sírhely esetén a fennmaradó helyre, a 

sírboltba és az urnafülkébe (kolumbárium) lehet. 

15. § 

(1) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért – a szociális temetés kivételével – a 3. 

mellékletben meghatározott megváltási díjat kell fizetni. 

(2) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával az elhunyt hozzátartozója, az eltemettetésre 

kötelezett, ezek hiányában az eltemettető, újraváltáskor a sír felett rendelkező hozzátartozó köteles 

megfizetni. 

(3) Az újraváltási díj összege megegyezik a mindenkor érvényben levő megváltási díj összegével. Ha 

az újraváltás időtartama a megváltási időnél rövidebb, akkor az újraváltás díja a megváltási díj 

időarányos része. 

(4) Minden köztemetőben díszsírhely ingyenes.  

(5) A megváltási díjat minden esetben a temetést megelőzően kell megfizetni. 

III. Fejezet 

Temetési szolgáltatások, a temető használatának és igénybevételének szabályai  

12. Temetkezési szolgáltatások 

16. § 

A köztemetőkben temetési szolgáltatásokat végző vállalkozók tevékenységének összehangolásáról az 

üzemeltető gondoskodik. 

17. § 

(1) A temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozással, a temetőben erre a célra rendszeresített 

szállító járművön történő szállítással, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, 

visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátásához az üzemeltető 

szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező (a továbbiakban: az üzemeltető által 

biztosított szolgáltatás). Az üzemeltető által biztosított szolgáltatásért fizetendő díjat a 4. melléklet 

tartalmazza. 

(2) Amennyiben a temetés az önkormányzat költségén történik, a temetés módját az önkormányzat 

határozza meg. 
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13. A temető használata 

18. § 

(1) A hozzátartozók a sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését úgy 

végezhetik, hogy a növény kifejlett magassága legfeljebb egy méter, valamint nem terjedhet túl a 

temetési hely területén. A temetési helyre örökzöld és lombhullató fát nem lehet ültetni. 

(2) A temetőben történő építési, felújítási munkát végző vállalkozóknak – az (1) bekezdésben 

foglaltak kivételével – a a munkavégzést a megkezdését megelőzően legalább egy munkanappal be 

kell jelentenie az üzemeltetőnek. 

(3) A temetési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen építési, felújítási munkát 

végző vállalkozók a 5. mellékletben meghatározott temető-fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek 

fizetni. 

(4) A temető-fenntartási hozzájárulást a vállalkozásszerűen munkát végző személyeknek temetési 

helyenként külön-külön meg kell fizetnie. 

(5) A temetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti 

érzéseit, és ne zavarja a temetési, búcsúztatási szertartásokat. Az építési munkákat végző vállalkozók 

vasárnap és ünnepnapok alkalmával a temetőben nem dolgozhatnak. Amennyiben a szomszédos 

temetkezési hely a munkálatok miatt megsérül, annak okozója köteles gondoskodni az eredeti állapot 

helyreállításáról. 

(6) A munka elvégzését követően a vállalkozó a munkaterületet rendezett, tiszta állapotban köteles 

átadni az üzemeltetőnek, a maradék építési anyagot, hulladékot pedig köteles elszállítani a munka 

végeztével. 

(7) A temetőben síremlékeket, sírjelet felállítani és bontani csak az üzemeltetőnek történő előzetes – 

a rendelkezési jogosulttól származó írásbeli nyilatkozattal – bejelentés után lehet, munkát szakirányú 

végzettséggel rendelkező személy végezhet. A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfát – 

vagyonvédelmi okokból – csak az üzemeltetőnek előzetes bejelentése után szabad kivinni. 

(8) A (7) bekezdésben előírt engedély hiánya vagy az engedélytől való eltérés esetén az üzemeltető 

a) a sírhely felett rendelkezni jogosultat megfelelő határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot 

megszüntetésére, 

b) a felhívás eredménytelensége esetén indítványozza a tulajdonosnak a sírhely felett rendelkezni 

jogosult felelősségre vonását. 

19. § 

(1) Az egyes sírhelyek díszítését szolgáló tárgyak (virág, koszorú stb.) eltávolítását csak a sírhely 

felett rendelkezni jogosult vagy megbízottja végezheti. 

(2) A temetési hellyel rendelkezni jogosult folyamatosan köteles gondoskodni a temetési hely rendben 

tartásáról, különösen a temetési hely gondozásáról, gyomtalanításáról, a sírjel állagának megóvásáról. 

(3) A temetési helyek gondozása során körültekintően, kellő gondossággal kell eljárni, úgy, hogy 

ezáltal a szomszédos temetési helyet ne rongálják, illetve ne szennyezzék be. 
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14. A temetők rendje 

20. § 

(1) A temetőlátogatók kegyeletüket a köztemető nyitvatartási idején belül róhatják le úgy, hogy e 

közben nem zavarhatják a köztemetőben folyó temetési szertartások végzését, valamint mások 

kegyeletnyilvánítását. 

(2) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. 

(3) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. 

Avart, elszáradt koszorú és virágmaradványt elégetni nem szabad. 

(4) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot az arra kihelyezett hulladékgyűjtőbe szabad 

elhelyezni. A hulladékgyűjtőbe tilos elhelyezni a nem a temetőből származó hulladékot. 

(5) Az üzemeltető a temetőt látogatók tájékoztatását a temető bejáratánál elhelyezett táblán köteles 

elvégezni. 

21. § 

(1) A temetőbe kizárólag a temetkezési szolgáltatást végzők, a mozgássérültek, továbbá a síremlékek 

felállításához, felújításához szükséges szállítást végzők járművei hajthatnak be. 

(2) A temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajjal járó munka a temetőben nem végezhető. 

(3) Vasárnap és ünnepnapokon, munkaszüneti napokon a temetőben ipari jellegű célszállítás és munka 

nem végezhető. 

(4) 12 éven aluli gyermek a temető terültén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. 

(5) A temetőlátogatás, a temetőbe való behajtás, a temetői utak használata és a temetési helyek 

gondozásához igénybevett öntözővíz használata díjtalan. 

(6) Hirdetést, reklámot a köztemető területén elhelyezni tilos. 

22. § 

(1) Tilos 

a) a temetőkben és azok közvetlen környezetében minden olyan magatartás, amely a kegyeleti 

érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja, 

b) a sírok, sírjelek és egyéb kegyeleti tárgyak beszennyezése, jogosulatlan áthelyezése, vagy 

eltávolítása, közízlést sértő síremlék, továbbá virágtartók, díszítések és feliratok elhelyezése, 

c) a temető területéről – a sírhely felett rendelkezni jogosult kivételével – a sírok díszítésére 

szolgáló bármilyen tárgy kivitele, 

d) a temetőben virágot vagy bármi más tárgyat árusítani, 

e) a temető területére kutyát – a vakvezető és a rendőrségi kutya kivételével – bevinni, 

f) a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni, 

g) a sírhelyek, sírbolthelyek, urna temetőhelyek bekerítése, padok és ülőalkalmatosságok építése, 

h) a temetőben, temető kerítésen reklámot, hirdetést elhelyezni. 

(2) A temetési helyen csak a hely díszítésére szolgáló tárgyak helyezhetők el. 
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15. A temetők nyitvatartása 

23. § 

(1) A temetők nyitvatartási ideje 

a) március 1-től április 30-ig 6-20 óráig 

b) május 1-től augusztus 31-ig 6-21 óráig 

c) szeptember 1-től november 10-ig 6-20 óráig 

d) november 11-től február 28-ig 7-18 óráig 

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyitvatartási időtől az üzemeltető indokolt esetben eltérhet, a napi 

nyitvatartási időt meghosszabbíthatja. 

(3) A temetőből a nyitvatartási idő leteltéig külön felszólítás nélkül el kell távozni. 

(4) Minden temetőkaput az (1) bekezdésben írt időn túl zárva kell tartani. 

IV. Fejezet 

Egyéb rendelkezések, záró rendelkezések  

16. Egyéb rendelkezések 

24. § 

A temetőben új sírhelyparcella kialakítására vonatkozó terveket átruházott hatáskörben a 

polgármester hagyja jóvá és dönt a sírhelyparcella terv szerinti megnyitásáról. 

17. Záró rendelkezések 

25. § 

Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló Marcali Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 20/2000.(IX.15.) önkormányzati rendelet. 

26. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.  
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1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

A sírhelyek méretei 

 hossza (cm) szélessége (cm) mélysége 

(cm) 

 sírgödör keret járda összesen sírgödör keret járda összesen  

a) sírhely 

egyes sírhely 210 2x15 2x15 270 90 2x15 2x15 150 200 

kettes sírhely 210 2x15 2x15 270 200  2x15 260 200 

gyermek sírhely 130 2x15 2x15 190 60 2x15 2x15 120 200 

közös sírhely 210 2x15 2x15 270      

mélyített sírhely 210 2x15 2x15 270 90 2x15 2x15 150 220 

 

b) sírbolt 

kétszemélyesig 270 - 2x15 300 230 - 2x15 260 200 

négyszemélyesig 270 - 2x15 300 280 - 2x15 310 200 

hatszemélyesig 270 - 2x15 300 360 - 2x15 390 200 

tizenkét-

személyesig 

270 - 2x15 300 510 - 2x15 540 320 

 

c) sírhely 

felnőtt egyes 

sírhely 

210 2x20 2x20 250 90 2x30 2x30 150 200 

felnőtt kettes 

sírhely 

210 2x20 2x20 250 190 2x30 2x30 250 200 

urnasírhely 

kétszemélyes 

95 2x30 2x30 155 55 2x30 2x30 115 100 

urnasírhely 

négyszemélyes 

95 2x30 2x30 155 55 2x30 2x30 115 100 

 

 terepszint alatti 

méret  

(alépítmény) 

hossza (cm) 

terepszint feletti 

méret 

 (felépítmény) 

terepszint alatti 

méret  

(alépítmény) 

szélessége (cm) 

terepszint feletti 

méret  

(felépítmény) 

mélység 

(cm) 

d) sírbolt 

kétszemélyesig 220 300 100 250 220 

négyszemélyesig 220 300 180 250 220 

hatszemélyesig 220 300 300 250 220 

 hossza (cm) szélessége (cm) mélysége 

(cm) 

 sírgödör keret járda összesen sírgödör keret járda összesen  
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urnasírbolt 

kétszemélyes 

95 2x30 2x30 155 55 2x30 2x30 115 100 

 

e) szociális sírhely 

 hossza (cm) szélessége (cm) mélysége 

(cm) 

Koporsós 

temetés* 

210 90 200 

Urnasír* 100 60 60 

 magassága (cm) szélessége (cm) mélysége 

(cm) 

Urnafülke 30 30 30 

*A sírhelyek között minden irányban 30 cm távolságot kell tartani. 
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2. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

Védett sírhelyek, védelembe helyezett művi értékek 

1. Védett sírhelyek 

1.1. Bradits János (1839. március 16.) valószínűsíthetően iparos ember homokkő sírja Széchenyi utcai 

központi temető I. szakasz 4. sor 22. sír 

1.2. Harsányi Ferenc (1775-1854) tiszttartó sírja Széchenyi utcai központi temető I. szakasz 12. sor 

5. sír 

2. Védett művi értékek 

2.1. kereszt Széchenyi utcai központi temető Kápolna előtt 

2.2. kereszt Széchenyi utcai központi temető Kápolnától keletre 

2.3. kereszt Széchenyi utcai központi temető Széchenyi utcai bejáratától balra  
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3. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért fizetendő megváltási díjak 

1. Sírhely megváltási díjak a Széchenyi utcai központi temetőben 

1.1. Felnőtt sírhely 25 évre 

1.1.1. Egyes sírhely út melletti szegély 1. sor 15.795 Ft 

1.1.2. Egyes sírhely út melletti szegély 2-3. sor 13.558 Ft 

1.1.3. Egyes sírhely út melletti szegély 4. sortól 11.143 Ft 

1.1.4. Kettes sírhely 2-es út melletti szegély 1. sor 27.249 Ft 

1.1.5. Kettes sírhely 2-es út melletti szegély 2-3. sor 22.810 Ft 

1.1.6. Kettes sírhely 2-es út melletti szegély 4. sortól 17.957 Ft 

 

1.2. A többes sírhely az egyes sírhely megváltási díjának annyiszorosa, ahány sírhely kerül 

megváltásra.  

 

1.3. Gyermek sírhely 25 évre 9.660 Ft 

 

1.4. Sírbolt 60 évre 

1.4.1. Kétszemélyes kripta 64.141 Ft 

1.4.2. Négyszemélyes kripta 93.725 Ft 

1.4.3. Hatszemélyes kripta 138.138 Ft 

1.4.4. Tizenkét-személyes kripta 206.770 Ft 

 

1.5. Urnafülke, urnasírhely 10 évre 

1.5.1. Szabványos urnahely (2011. előtt kihelyezett urnafalba) 13.219 Ft 

1.5.2. Urnahely földben út melletti szegély 1. sor 10.977 Ft 

1.5.3. Urnahely földben út melletti szegély 2-3. sor 8.407 Ft 

1.5.4. Urnahely földben út melletti szegély 4. sortól 6.330 Ft 

1.5.5. Szabványos urnahely (2011. év után kihelyezett urnafalban) 25.932 Ft 

 

1.6. Urnasírbolt 20 évre 

1.6.1. Urnasírbolt két személyes 19.033 Ft 

1.6.2. Urnasírbolt négy személyes* 23.788 Ft 

*Amennyiben a meglévő négyszemélyes urnasírboltba csak kettő urna helyezhető el, a megváltás 

díja a megállapított megváltási díj 80%-a 

2. Sírhely megváltási díjak a Hunyadi utcai (Gomba) és Bize, Boronka, Gyóta, Horvátkút 

városrész köztemetőiben 

2.1. Felnőtt sírhely 25 évre 

2.1.1. Egyes síhely út melletti szegély 1. sor  8.872 Ft 

2.1.2. Egyes sírhely út melletti szegély 2. sortól 6.917 Ft 
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2.1.3. Kettes sírhely út melletti szegély 1. sor 13.932 Ft 

2.1.4. Kettes sírhely út melletti szegély 2. sortól 9.482 Ft 

 

2.2. A többes sírhely megváltási díja az egyes sírhely megváltási díjának annyiszorosa, ahány 

sírhely kerül megváltásra. 

 

2.3. Gyermek sírhely 25 évre 7.561 Ft 

 

2.4. Sírbolt 60 évre 

2.4.1. Kétszemélyes kripta 64.141 Ft 

2.4.2. Négyszemélyes kripta 93.737 Ft 

2.4.3. Hatszemélyes kripta 138.138 Ft 

 

2.5. Urnahely 10 évre 

2.5.1. Földben út melletti szegély 1. sor 6.158 Ft 

2.5.2 Földben út melletti szegély 2. sor 3.962 Ft 

2.5.3. Egyszemélyes urnafalban 12.437 Ft 

2.5.4. Kétszemélyes urnafalban 20.723 Ft 

3. Lejárt, meg nem váltott és újraértékesített temetkezési helyek sírhelyelőkészítési díja 

3.1. A csontmaradványok mélyebbre helyezése esetén díjmentes 

3.2. A csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése esetén 19.924 Ft 

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.  
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4. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért 

fizetendő díjak 

1. A temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj 48.455 Ft 

 

2. Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak 

2.1. Hűtési díj (nap/fő) 5.831 Ft 

2.2. Ravatalozás 8.982 Ft 

2.3. Halott-szállítás a ravataltól a sírig gyászkocsival 19.332 Ft 

2.4. Urnaelhelyezés 3.922 Ft 

2.5. Sírásás normál (koporsós temetés esetén) 21.482 Ft 

2.6. Sírásás mélyített (koporsós temetés esetén) 22.966 Ft 

2.7. Gyermeksírhely ásása 5.566 Ft 

2.8. Sírhelynyitás normál (koporsós temetés esetén) 21.482 Ft 

2.9. Sírhelynyitás mélyített (koporsós temetés esetén) 22.966 Ft 

2.10. Sírhelynyitás gyermeksír esetén 5.566 Ft 

2.11. Sírhelynyitás Kripta esetén 7.590 Ft 

2.12. Sírhelynyitás Urnakripta esetén 3.795 Ft 

2.13. Urnasírhelynyitás normál 3.795 Ft 

2.14. Urnasírhelynyitás sírban 7.159 Ft 

2.15. Sírbahelyezés 2.530 Ft 

2.16. Visszahantolás normál (koporsós temetés esetén) 28.336 Ft 

2.17. Visszahantolás mélyített (koporsós temetés esetén) 30.360 Ft 

2.18. Gyermeksírhely visszahantolása 2.530 Ft 

2.19. Újratemetés * 

2.20. Exhumálás 10.120 Ft 

* megrendelő igénye szerint, a jelen táblázatban szereplő tételek összege  

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák  
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5. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

A temetési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen építési, felújítási 

munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díjai 

1. Széchenyi utcai köztemetőben 

1.1. Síremlék építés, felújítás esetén 844 Ft 

1.2. Kripta építés, felújítás esetén 6.284 Ft 

1.3. Urnahely építés, felújítás esetén 768 Ft 

2. Hunyadi utcai (Gomba) és Bize, Boronka, Gyóta, Horvátkút városrészek köztemetőiben 

2.1. Síremlék építés, felújítás esetén 468 Ft 

2.2. Kripta építés, felújítás esetén 4.934 Ft 

2.3. Urnahely építés, felújítás esetén 468 Ft 

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
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Végső előterjesztői indokolás 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/... (...) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezésről 

  

  

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2000. (IX.15.) önkormányzati 

rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) fogadta el a temetőkről és temetkezésről szóló szabályokat. 

  

Az elmúlt 22 évben a Rendelet többször módosításra került, kiüresedett szakaszokat, bekezdéseket 

tartalmaz. Megalkotása óta bekövetkezett jogszabályváltozások miatt, valamint a jogalkotásról szóló 

2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Tv.) és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. 

(XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) rendelkezéseire tekintettel a Rendelet felülvizsgálatra 

került. 

   

A fentiek miatt a Rendelet egészében már nem felel meg a Tv. és a Jszr. rendelkezéseinek. Ennek 

okán célszerű, hogy egy szerkezetében megújult új rendeletet fogadjon el a Képviselő-testület A 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: temető törvény), 

valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X. 1.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján. 

  

A temető törvény 6. § (4) bekezdésében és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

helyi önkormányzat rendeletben szabályozhatja a temetők működését és a temetkezés rendjét. 

   

A temető törvény 41. § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg a 

köztemetőre vonatkozóan különösen 

a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális 

feltételeket; 

b) a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait; 

c) a temetési hely gazdálkodási szabályait; 

d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a 

sírgondozás szabályait; 

e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és 

újraváltásának díját, a temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető 

által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját; 

f) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának 

temetői rendjét. 

  

Marcali Város Önkormányzatának tulajdonában lévő köztemetőket kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés alapján a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) 

üzemelteti. 
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A temető törvény 41. § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg a 

köztemetőre vonatkozóan különösen 

a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális 

feltételeket; 

b) a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait; 

c) a temetési hely gazdálkodási szabályait; 

d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a 

sírgondozás szabályait; 

e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és 

újraváltásának díját, a temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető 

által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját; 

f) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának 

temetői rendjét; 

  

A temető törvény 40. § (2) bekezdése alapján a temető tulajdonosa, köztemető esetén az 

önkormányzat a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és 

indokolt költségek alapján állapítja meg 

a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját, 

b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által 

fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját, 

c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a 

temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat, 

d) a temetőbe való behajtás díját. 

  

A temető törvény 40. § (3) bekezdése szerint a (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a 

köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket 

évente felül kell vizsgálni. 

  

A temető törvény 40. § (4) bekezdése értelmében az egyes díjfajtákon belül a temetőben 

vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott 

évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5%-át 

nem haladhatja meg. 

  

A temető törvény 40.§ (3) bekezdése alapján: „A (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a 

köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket 

évente felül kell vizsgálni.” 

  

A Közszolgáltató díjemelési javaslattal élt. 2023. január 1-től a 2022. december 31-ig érvényben lévő 

a temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért fizetendő díjakat, a temetői létesítmények, illetve az 

üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat és a temetési szolgáltatók 

kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen építési, felújítási munkát végzők által fizetendő 

temető-fenntartási hozzájárulás díjait 15 %-kal javasolja megemelni. 

  

A közszolgáltatási feladatok ellátásához igénybe vett szolgáltatások díjai és az energiaárak jelentős 

emelkedése indokolják a díjak módosítását, továbbá a díjemelés elengedhetetlen, hiszen a 

Közszolgáltató által benyújtott 2021. évi, valamint a 2022. év I-III negyedévi beszámolójából látható, 

hogy a 2022. évi I-III negyedévi számadatok alapján a közszolgáltatónak a temetőüzemeltetésen 

vesztesége képződött.  
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A díjak megállapítását megelőzően a temető törvény 40. § (5) bekezdésében foglaltak szerint ki kell 

kérni a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerveinek véleményét. E tekintetben 

megkerestük az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Somogy megyei szervezetét, a Somogy 

Megyei és Kaposvár Városi Fogyasztóvédelmi Egyesületet, valamint az Országos Fogyasztóvédelmi 

Egyesületet is, de ez idáig választ nem kaptunk. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a temetőkről és temetkezésről szóló új szabályozást 

fogadja el, és a korábbi temetőkről és temetkezésről szóló 20/2000. (IX.15.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tervezetet hagyja jóvá. 

 

A rendeletet 2023. január 1-vel javaslom hatályba léptetni. 

  

Marcali, 2022. december 9. 

  

   

                                                                                     Dr. Sütő László s. k. 

                                                                                          polgármester 

  

  


