
 
GYULAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

9/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete 
 

a temetőről és a temetkezésről szóló 19/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény a 41. § (3) bekezdésben 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.§ 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről 
szóló 19/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 4. § (3) bekezdése 
hatályát veszti. 
 

2.§ 
 

Az Ör. 6. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:  

„(5) A temető területén és kerítésén reklámot, hirdetést elhelyezni tilos.”  

3. § 
 

Az Ör. 9. fejezetének a címe az alábbira változik  
 

„9. Síremlékek, sírboltok létesítésének és a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenység 
végzésének szabályai”  
  

4. §  
 

Az Ör. 17. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) A síremlék felállításához, felújításához, a síremlék elemeinek, sírkeret építéséhez szükséges 

építőanyag gépjárművel történő helyszínre szállításához, továbbá a síremlék tisztításához 
hozzájárulást kell kérni. A hozzájárulást az Általános Igazgatási Csoportnál 
formanyomtatványon kell előterjeszteni. Hozzájárulás hiányában a munkálatok nem 
végezhetőek.  

(2) Síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet. A síremlék alapjának 
elkészítésekor a talaj legalacsonyabb pontjához kell igazodni. Az elkészült síremlék alapja 
nem akadályozhatja a sírok közötti szabad közlekedést és nem keletkeztethet 
szintkülönbséget. 

(3) A síremlék és tartozékai, továbbá az emlékoszlop tervét (vázrajzát) az Általános Igazgatási 
Csoportnak az elhelyezés előtt be kell mutatni.  

(4) A temetőben a síremlék állítása, felújítása, javítása, tisztítása vagy bármely, a sírhely 
felújításával, állagmegóvásával kapcsolatos munkálat a temetőgondnokkal való előzetes 
időpont egyeztetést követően végezhető.  

(5) A temetőben a síremlék felújítása, javítása, tisztítása vagy bármely, a sírhely felújításával, 
állagmegóvásával kapcsolatos munkát végző vállalkozó a munkavégzés céljából történő 



feltételek biztosítására (villamos energia, víz, tárolás) 1.000.- Ft+Áfa/nap díjat köteles 
fizetni. 

(6) A köztemetők területére csak kész síremlék, valamint sírbolt és a sírkeret építéséhez 
szükséges építőanyagot szabad bevinni. Építőanyag a temető nyitvatartási idején kívül a 
temető területén nem tárolható.  

(7) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott 
síremléket elhelyezni tilos. E tilalmat a meglévő síremlékek felújításánál is alkalmazni kell.  

(8) A síremléket szilárd alapra kell elhelyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél 
nagyobb területet, kegyelet és közízlést nem sérthet és csak az Önkormányzat engedélyével 
létesíthető. 

(9) Síremléket előregyártott elemből is lehet létesíteni. Amennyiben a síremlék, sírszegély, 
fedlap elkészítésére a helyszínen kerül sor, a hozzátartozó köteles a területet eredeti 
állapotába visszaállítani. A síremlékek, sírszegélyek alá betongerenda elhelyezése 
kötelező. 

(10) A síremléken minden esetben fel kell tüntetni az elhunyt nevét, születésének és halálának 
évszámát. Amennyiben a síremlék felirata „ÉDESANYÁNK”, „SZÜLEINK”, a síremlék 
hátoldalán fel kell tüntetni a fenti adatokat. 

(11) A felállított síremléket csak az Önkormányzat engedélyével lehet eltávolítani. Síremlék 
megsemmisítése tilos. 

(12) Sírbolt csak az Önkormányzat hozzájárulásával építhető. 
 

5. § 
Az Ör. 15. § (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

(1) A temetési helyek használatáért díjat kell fizetni. A díjat minden esetben a temetés 
megkezdése előtt készpénz-átutalási megbízáson kell befizetni Gyulakeszi Község 
Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára. A sírhelyek megváltási és újra 
váltási díjait a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A díjak az ÁFA összegét nem 
tartalmazzák.” 
 

6. § 
Az Ör. 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép.  

 
 

7. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Gyulakeszi, 2018. november 27. 
 
 

Szennyainé Kovács Veronika sk.  dr. Németh Mária Anita sk. 
 polgármester         jegyző 

 
 
Kihirdetve: 2018. november 28. 
 
                         dr. Németh Mária Anita sk. 
                             jegyző 



1. melléklet a 9/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelethez 
 

sírhelyek díjai 
 
   A B C D 

1. Sírhely fajtája Alapdíj 

Temetőfenntartási 
hozzájárulás díja 

sírhely építése 
esetén 

Használati 
időtartam 

2. 1 személyes sírhely 4.000.- Ft 450,- Ft 25 év 

3. 2 személyes sírhely 8.000,- Ft 750,- Ft 25 év 

4. családi sírhely 15.000,- Ft 750.- Ft 25 év 

5. gyermeksírhely 2.000,- Ft     0,- Ft 25 év 

6. 1 személyes urnasír 1.500.- Ft     0,- Ft 25 év 

7. 2 személyes urnasír 3.000.- Ft     0,- Ft 25 év 

8. 2 személyes sírbolt 
(egymás fölé temetéssel) 30.000,- Ft 1.800,- Ft 60 év 

9. 2 személyes sírbolt 
(egymás mellé temetéssel) 40.000,- Ft 2.000,- Ft 60 év 

10. 4 személyes sírbolt 60.000,- Ft 3.000,- Ft 60 év 

11. 6 személyes sírbolt 90.000,- Ft 4.500,- Ft 60 év 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


