
Kiszombor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2000.(IX. 26.) KKÖT rendelete 

a temetőkről és a temetkezésről 
(Egységes szerkezet) 

 
Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (1) bekezdésének és 41. § (3) bekezdésének a 
felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya Kiszombor nagyközségben1

  lévő önkormányzat tulajdonában álló, működő 
a 887 hrsz-on 5 ha 1432m2 területen fekvő köztemetőre terjed ki. 
 

2. § 
 
(1) Az 1. § alatti temető tulajdonosa Kiszombor nagyközség2

  önkormányzata.  
     (Térkép, helyszínrajz a rendelet 1. számú melléklete.) 
 
(2) Kiszombor Nagyközség3 Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló temető 
fenntartásáról és üzemeltetéséről saját maga gondoskodik. 
 

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újra-használatbavétele 
 

3. § 
 
A temető létesítése, megszüntetése, újra használatba vételére a temetőkről és a temetkezésről 
szóló törvény rendelkezései az irányadóak. 
 

Temetési helyek 
 

4. § 
 
(1) A temetési helyek kialakítása, elosztása és megjelölése a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 

10. §-ában foglaltak szerint történik. 
4Temetési helyen koporsós temetést mindaddig nem lehet végezni, amíg a talajvíz legmagasabb 
szintje a talajszint alatt 2,50 méternél magasabb. 

 
(2) A köztemetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre: 
Koporsós temetést biztosító táblákban: 
 Egyes sírhely 
 Kettős sírhely 
 Sírbolt 
 Urnasírhely 

                                                 
1 módosította a 15/2010.(VII. 14.) KNÖT rendelet 2. §-a, hatályos 2010. július 14. napjától 
2 módosította a 15/2010.(VII. 14.) KNÖT rendelet 2. §-a, hatályos 2010. július 14. napjától 
3 módosította a 15/2010.(VII. 14.) KNÖT rendelet 2. §-a, hatályos 2010. július 14. napjától 
4 módosította a 26/2005.(X. 25.) KKÖT rendelet 1. §-a, hatályos 2005. november 1. napjától 



(3) A temetőben rendelkezésre álló temetési helyek szélessége 1,2m, hosszúsága: 2,5m, 
egymástól való távolsága 50cm, a temetési helyen elhelyezett sírjel (sírkő, síremlék, stb.) 
magassága: 2,5m. 
 
(4) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti 
rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell 
temetni. 
 
(5) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: 
- egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év. 
- kettős sírhely esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év. 
- sírbolt esetén 60 év 
 
A kialakítás alatt álló: 
- urnafülke, urnasírhely esetén 10 év 
- urnasírbolt esetén 20 év 
 
A temetési hely feletti rendelkezési jog, a meghatározott idő lejártával meghosszabbítható  
(újraváltható). 
A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az (5) bekezdésben foglaltak az irányadók. 
A temetkezési hely előzetes megváltása esetén a sírhelyek árát kell megfizetni, a beletemetéskor 
pedig a betemetéstől számított 25 (koporsós temetés), illetve 10 év (urnás temetés) 
figyelembevételével az időarányos részét kell megfizetni a sírhely árának.5 
 
(6) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért díjat kell fizetni, a díjak mértékét a rendelet 
3 számú melléklete tartalmazza. 
 
(7) A sírhelyre 2 db urna helyezhető el. 
 
6(8) Kiszombor Nagyközség7 Önkormányzata a köztemető főbejáratától jobbra található, a 
betűjelzéssel el nem látott parcellán belül – a terület ravatalozó előtti végén – díszsövénnyel 
elkülönít egy tizenkét dupla sírhely befogadására alkalmas területet, amelyet Kiszombor 
Nagyközség8 elhunyt díszpolgárai temetkezési helyéül jelöl ki. Ezeket a sírhelyeket a 
díszpolgárok nyughelyéül, ingyenesen bocsátja rendelkezésre. 
Ugyanezen parcellában a már megkezdett temetkezési helyek folytatásaként a ravatalozótól a 
főbejárat felé haladva a főút mellett – további, a (3) bekezdésben foglalt előírásoknak 
megfelelő, tíz temetési hely alakítandó ki, amelyek mögé a szilárd burkolatú útig lehet 
temetkezni. A tizedik temetkezési hely után a főbejáratig terjedő területen temetkezés nem 
történik. 
 
9(9) Kiszombor Nagyközség10 Önkormányzata a „saját halottjának” minősített elhunytak 
eltemettetési költségeit a R. 4. számú mellékletében meghatározott összegig átvállalja. 
 

                                                 
5 módosította a 32/2017.(XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. január 1. napjától 
6 kiegészítette a 3/2003.(II. 25.) KKÖT rendelet, hatályos 2003. március 1. napjától 
7 módosította a 15/2010.(VII. 14.) KNÖT rendelet 2. §-a, hatályos 2010. július 14. napjától 
8 módosította a 15/2010.(VII. 14.) KNÖT rendelet 2. §-a, hatályos 2010. július 14. napjától 
9 kiegészítette a 15/2008.(IV. 30.) KKÖT rendelet 1. §-a, hatályos 2008. április 30. napjától 
10 módosította a 15/2010.(VII. 14.) KNÖT rendelet 2. §-a, hatályos 2010. július 14. napjától 



1112(10) Kiszombor Nagyközség Önkormányzata „saját halottjának” minősíti elhunyt 
díszpolgárát, valamint azt az elhunyt személyt, aki halálának időpontjában Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének tagja volt, illetve azt a személyt, akit 
legalább négy alkalommal Kiszombor nagyközségben települési képviselőnek 
megválasztottak. 
 

13A szociális temetés  
 

4/A. § 
 

(1) A köztemető fenntartója a köztemetőben a koporsós temetések számára a szociális parcellát, 
az urnás temetések számára a szociális temetkezési helyet a rendelet 5. mellékletét képező 
vázrajzon meghatározott helyen jelöli ki. 
 
(2) A koporsós temetések számára kialakított szociális parcellában egyes sírhelyeket, az urnás 
temetések számára kijelölt szociális temetkezési helyen urnasírhelyeket kell kialakítani. 
 
(3) Földbetemetés esetén a sírhantok mérete a szociális temetési helyeken 

a) koporsós temetés esetén 2 méter hosszú, 1 méter széles, 0,3 méter magas, 
b) urnás temetés esetén 0,7 méter hosszú, 0,7 méter széles, 0,3 méter magas 

lehet egységesen. 
 

A temető fenntartása és üzemeltetése 
 

5. § 
 
Kiszombor Nagyközség14 Önkormányzata a temető fenntartói jogosítványa keretében a temető 
rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgy és 
infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartásáról, szükség 
szerinti felújításáról, maga gondoskodik. 
 

A köztemető infrastrukturális létesítményei 
 

6. § 
 
A tulajdonos köztemetőt fenntartó önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához az 
alábbi építményekkel, közművekkel, egyéb tárgyi és infrastrukturális feltételekkel rendelkezik:  
- Ravatalozó 
- 15Közkifolyó / 6 db. kút / 
- Utak, parkoló 
- Nyilvános WC  
- Közvilágítás 
 
  

                                                 
11 kiegészítette a 15/2008.(IV. 30.) KKÖT rendelet 1. §-a, hatályos 2008. április 30. napjától 
12 módosította a 15/2010.(VII. 14.) KNÖT rendelet 1. §-a, hatályos 2010. július 14. napjától 
13 kiegészítette a 28/2013.(XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. január 1. napjától 
14 módosította a 15/2010.(VII. 14.) KNÖT rendelet 2. §-a, hatályos 2010. július 14. napjától 
15 módosította a 26/2005.(X. 25.) KKÖT rendelet 2. §-a, hatályos 2005. november 1. napjától 



A temető használatának és igénybevételének szabályai16 

 

7. §17 
 

(1) A köztemetőben világi és egyházi szertartással történő temetés egyaránt lebonyolítható. 
 
(2) A köztemetőbe felekezethez való tartozásra tekintet nélkül - a Tv. 1. § (1) bekezdésben 
foglaltakra tekintettel - az elhalálozásuk idején bejelentett kiszombori lakcímmel rendelkező, 
valamint a település közigazgatási területén elhalt hajléktalan személyeket lehet temetni, 
valamint a temettető kívánságára bármely elhalt személyt. 
 
(3) A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozására, 
gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak 
iránti kegyelet igényeinek, és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési 
szolgáltatás korszerű lebonyolítását. 
 

8. §18 
 
(1) A köztemető nyitvatartási rendje: 
 

a) március 15-től szeptember 30-ig 7 órától 20 óráig, 
b) október 1-től március 15-ig 7 órától 19 óráig, 
c) mindenszentek és halottak napján 7 órától 21 óráig. 
 
(2) A temetőben csak a megjelölt nyitvatartási időben lehet tartózkodni. 
 
(3)19  

 
(4)20 
 
(5)21 
 
(6)22 

 
9. §23 

 
(1)24 
 
(2)25 
  

                                                 
16 módosította a 26/2005.(X. 25.) KKÖT rendelet 3. §-a, hatályos 2005. november 1. napjától 
17 módosította a 26/2005.(X. 25.) KKÖT rendelet 3. §-a, hatályos 2005. november 1. napjától 
18 módosította a 26/2005.(X. 25.) KKÖT rendelet 3. §-a, hatályos 2005. november 1. napjától 
19 hatályon kívül helyezte a 12/2012.(V. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés e) pontja, 2012. május 31. napjával 
20 hatályon kívül helyezte a 12/2012.(V. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés e) pontja, 2012. május 31. napjával 
21 hatályon kívül helyezte a 12/2012.(V. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés e) pontja, 2012. május 31. napjával 
22 hatályon kívül helyezte a 12/2012.(V. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés e) pontja, 2012. május 31. napjával 
23 módosította a 26/2005.(X. 25.) KKÖT rendelet 3. §-a, hatályos 2005. november 1. napjától 
24 hatályon kívül helyezte a 12/2012.(V. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés e) pontja, 2012. május 31. napjával 
25 hatályon kívül helyezte a 12/2012.(V. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés e) pontja, 2012. május 31. napjával 



10. §26 
 
(1)27 
 
(2)28 
 
(3)29 
 
(4)30 

 
(5)31 
 
(6)32 

 
11. §33 

 
(1) A temetőben elhelyezett tárgyakért, valamint a sírok és síremlékek esetleges 
megrongálásáért az önkormányzatot anyagi felelősség nem terheli. 
 
(2) A temetőbejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét 
parkszerűen kell kialakítani és gondozni. 
 
(3) A temető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást, és ne 
akadályozza a közlekedést. 
 
(4) A temetőbe, illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hűtéséről - a ravatalasztal hűtésével - 
halott hűtő berendezésben a ravatalozásig folyamatosan gondoskodni kell. 
 

12. §34 
 
A temető üzemeltetője /az önkormányzat/ a temetkezési szolgáltatók között hátrányos 
megkülönböztetést nem alkalmazhat. 
 

A temetői nyilvántartások vezetése35 
 

13. § 
 
(1) A temető üzemeltetője köteles nyilvántartó- és sírboltkönyvet vezetni. 
 
(2) A nyilvántartókönyvnek a kötelező adatokon kívül tartalmaznia kell az elhalálozás helyét 
is. 

                                                 
26 kiegészítette a 26/2005.(X. 25.) KKÖT rendelet 3. §-a, hatályos 2005. november 1. napjától 
27 hatályon kívül helyezte a 12/2012.(V. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés e) pontja, 2012. május 31. napjával 
28 hatályon kívül helyezte a 12/2012.(V. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés e) pontja, 2012. május 31. napjával 
29 hatályon kívül helyezte a 12/2012.(V. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés e) pontja, 2012. május 31. napjával 
30 hatályon kívül helyezte a 12/2012.(V. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés e) pontja, 2012. május 31. napjával 
31 hatályon kívül helyezte a 12/2012.(V. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés e) pontja, 2012. május 31. napjával 
32 hatályon kívül helyezte a 12/2012.(V. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés e) pontja, 2012. május 31. napjával 
33 kiegészítette a 26/2005.(X. 25.) KKÖT rendelet 3. §-a, hatályos 2005. november 1. napjától 
34 kiegészítette a 26/2005.(X. 25.) KKÖT rendelet 3. §-a, hatályos 2005. november 1. napjától 
35 kiegészítette a 26/2005.(X. 25.) KKÖT rendelet 3. §-a, hatályos 2005. november 1. napjától 



 
(3) A nyilvántartó könyvek mellett betűsoros névmutatót is kell vezetni. 
 

14. §36 
 
(1) A temetői nyilvántartásokba az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult 
személy betekinthet, részükre az üzemeltető köteles ingyenes adatszolgáltatást nyújtani. 
 
(2) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urnaelhelyezést, urnakiadást, urnakiemelést) 
időrend szerint kell bejegyezni. 
 
(3) A holttestmaradványok közös sírba helyezése esetén a temetőben vezetett nyilvántartó 
könyv rovatába a közös sírba történő helyezést, időpontjának és a közös sírnak a megjelölésével 
be kell jegyezni. 
 
(4) Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság 
nevét, az eljárás ügyszámát. 
 
(5) Az üzemeltető a nyilvántartó könyv, illetve a sírbolt könyv adatai alapján a temető 
nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye iránt 
érdeklődőknek. 
 

A kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, 
a sírgondozás szabályai37 

 
15. § 

 
(1) A temetőben csak a sírok, síremlékek, urnahelyek díszítésére szolgáló, a kegyeleti jelleget 
nem sértő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, vagy a temető rendjét  
zavaró tárgyakat, növényeket a temető üzemeltetője eltávolítja, illetőleg az elhelyezővel 
eltávolíttatja. 
 
(2) Fát, cserjét a köztemető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez - de az 
üzemeltetőnek be kell jelenteni - a sírra ültetett azon örökzöld, amely teljes kifejlettségében 
nem magasabb 1,5 m-nél és átmérője nem több 0,6 m-nél. 
 
(3) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat bepiszkítani, rongálni, 
eltávolítani és a temetőben szemetelni tilos. 
 

16. §38 
 
(1) A sírhely gondozása úgy végezhető, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, 
illetve a látogatóknak kegyeleti érzéseit és ne akadályozza azokat a sírgondozásban. 
 
(2) A sírhely gondozása, illetve egyéb munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem 
sérülhet, illetve búcsúztatás alatt munkavégzéssel összefüggő hang vagy egyéb hatás nem 
zavarhatja a szertartást. 

                                                 
36 kiegészítette a 26/2005.(X. 25.) KKÖT rendelet 3. §-a, hatályos 2005. november 1. napjától 
37 kiegészítette a 26/2005.(X. 25.) KKÖT rendelet 3. §-a, hatályos 2005. november 1. napjától 
38 kiegészítette a 26/2005.(X. 25.) KKÖT rendelet 3. §-a, hatályos 2005. november 1. napjától 



 
(3) A sírhely gondozása során keletkező szemetet az önkormányzat által kijelölt helyre kell 
vinni. 
 
(4) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni. 
 
(5) A temetőben a sírhelyek bekerítése tilos, erre engedély nem adható. 
 

17. §39 
 
(1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. Az 
egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó 
befogadására alkalmas sírgödör. 
 
(2) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. 
 
(3) A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre 
kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt az önkormányzat 
hozzájárulásával természetes - a talajban lebomló - anyaggal burkolni lehet. 

 
(4) Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni. 
 
(5) A sírbolt (kripta) legalább két koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, 
illetve kizárólag terepszint feletti építményrészből álló temetési hely. A sírbolt méretét a 
befogadott koporsók száma határozza meg. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető 
tulajdonosa (üzemeltetője) jelöli ki. Sírbolt a temető tulajdonosának egyedi hozzájárulásával, a 
külön jogszabályban meghatározott esetekben, az építési hatóság engedélyével építhető. A 
tulajdonosnak a hozzájárulást meg kell adnia, ha az építtető a sírbolt helyét megváltotta. 
 
(6) A sírboltok, a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek részére az egységes gondozás céljából 
külön táblát vagy sorokat lehet kijelölni. 
 
(7)Az egy urnafülkébe vagy urnasírba elhelyezhető urnák száma kettő. 
 

18. §40 
 
(1) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke 
(kolumbárium), urnasírhely, urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre rátemethető. 
 
(2) Az urnafülke (kolumbárium), hamvakat tartalmazó urnák elhelyezésére épített temetési 
hely, amelyet a temető tulajdonosa külön jogszabályban meghatározott esetekben építésügyi 
hatóság engedélyével létesíthet. 
 
(3) Új urnafülke építésénél az uránt befogadó belső méret legalább 30x30 cm lehet. Urnafülke 
építmények kialakításánál a szabályzat előírhatja a természetes anyagok és művészi formák 
alkalmazását. Az urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható 
legyen. 
 
                                                 
39 kiegészítette a 26/2005.(X. 25.) KKÖT rendelet 3. §-a, hatályos 2005. november 1. napjától 
40 kiegészítette a 26/2005.(X. 25.) KKÖT rendelet 3. §-a, hatályos 2005. november 1. napjától 



(4) A hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére urnasírhely és urnasírbolt alakítható ki, 
amelyek a rendelkezési jogosultság időtartamában (használati idő) különböznek egymástól. 

 
19. §41 

 
(1) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető. 
 
(2) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető 
üzemeltetőjének (önkormányzat) az elhelyezés előtt be kell mutatni. 
 

20. §42 
 
(1) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet 
elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell. 

 

21. §43 
 

(1) A sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására a temető tulajdonosa (önkormányzat) a 
temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és a 
biztonságos használatot veszélyeztető állapot (a továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása 
estén köteles felhívni. A felhívást - a temetési hely megjelölésével - a temető kapuján 
(hirdetőtábláján) és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni és a felhívás közlését a 
rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni. 
 
(2) Ha a sírjel felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja helyre és az 
életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult 
költségére a temető tulajdonosa szünteti meg. 
 
(3) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.  
 

22. §44 
 

(1) Temetőt vagy temetőrészt a terület más célú felhasználása esetén a temetési helyek 
kiürítésével lehet megszüntetni. 
 
(2) A lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről a temető tulajdonosa gondoskodik. 
 
(3) Azoknak a temetési helyeknek az áthelyezéséről, amelynek a használati ideje még nem járt 
le, a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött megállapodás alapján, a temető 
tulajdonosa (üzemeltető) gondoskodik. Az áthelyezett temetési hely használati ideje az 
eredetileg megváltott temetési hely használati idejéhez képest nem változik. 
 
(4) Ha a lejárt használati idejű temetési helyen lévő holttestmaradványokat az elhunyt 
hozzátartozója máshol el kívánja temetni, erről a kiürítésre megjelölt időpontig kell 
gondoskodnia. Ennek hiányában a holttestmaradványokat (az urnákat) a kiürítésre megjelölt 
időpontot követő 6 hónap elteltével – a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi 

                                                 
41 kiegészítette a 26/2005.(X. 25.) KKÖT rendelet 3. §-a, hatályos 2005. november 1. napjától 
42 kiegészítette a 26/2005.(X. 25.) KKÖT rendelet 3. §-a, hatályos 2005. november 1. napjától 
43 kiegészítette a 26/2005.(X. 25.) KKÖT rendelet 3. §-a, hatályos 2005. november 1. napjától 
44 kiegészítette a 26/2005.(X. 25.) KKÖT rendelet 3. §-a, hatályos 2005. november 1. napjától 



feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala45 jelenlétében - közös sírhelyben kell 
elhelyezni, illetve a hamvak az arra kijelölt helyen szétszórhatóak. 
 

Záró rendelkezések  

 

23. §46 

 
(1)47 

 
(2) Ez a rendelet 2000 év október hónap 1 napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a 
helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 
 
Nagy Tibor sk.      Dr. Morvai Márta sk. 
polgármester        jegyző 
 
Záradék: 
Módosítva a 15/2002./ IX. 10/KKÖT rendelettel. 
Módosítva a 3 /2003/II. 25/KKÖT rendelettel. 
Módosítva az 1/2004. ( I.27.) KKÖT rendelettel 
Módosítva a 26/2005. (X.25.) KKÖT rendelettel. 
Módosítva a 2/2006. (I.31.) KKÖT rendelettel. 
„ A rendelet az Európai Unió jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal 
harmonizált központi jogszabályokon alapul. „ 
         Dr. Morvai Márta sk. 
               jegyző 
Módosította: 36/2007. (XII.14.) KKÖT rendelet 
Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva 2007. december 14. 

Dr. Kárpáti Tibor sk. 
          jegyző 

Módosította: 15/2008. (IV. 30.) KKÖT rendelet 
Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva 2008. április 30. 

Dr. Kárpáti Tibor sk. 
          jegyző 

Záradék:  
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
Módosította: 17/2009. (X. 28.) KKÖT rendelet 
Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva 2009. október 28. 

Dr. Kárpáti Tibor sk. 
          jegyző 

Módosította: 15/2010. (VII. 14.) KNÖT rendelet 
Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva 2010. július 14. 

Dr. Kárpáti Tibor sk. 
           jegyző 

 

  

                                                 
45 módosította a 32/2017.(XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2018. január 1. napjától 
46 módosította a 26/2005.(X. 25.) KKÖT rendelet 3. §-a, hatályos 2005. november 1. napjától 
47 hatályon kívül helyezte a 12/2012.(V. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés e) pontja, 2012. május 31. napjával 



Módosította a 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés e) pontja. 
Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva 2012. május 30. 

Dr. Kárpáti Tibor sk. 
         jegyző 

Módosította a 28/2013.(XII. 18.) önkormányzati rendelet  
Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 2014. január 1. 

Dr. Kárpáti Tibor sk. 
         jegyző 

Módosította: 30/2015.(XII. 16.) önkormányzati rendelet 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 16. 

Dr. Kárpáti Tibor sk. 
          jegyző 
Módosította: 26/2016.(XI. 30.) önkormányzati rendelet 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2016. november 30. 

Dr. Kárpáti Tibor sk. 
          jegyző 
Módosította: 16/2017.(IV. 26.) önkormányzati rendelet 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. április 26. 
 

Dr. Kárpáti Tibor sk. 
          jegyző  
Módosította: 32/2017.(XI. 29.) önkormányzati rendelet 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. november 29. 
 

Dr. Kárpáti Tibor  
          jegyző  
 
 



 

 
 



 
 
 
 



3. melléklet a 20/2000.(IX. 26.) KKÖT rendelethez4849505152 

 
Temetkezéssel kapcsolatos nettó díjtételek 

(a díjak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t) 
 
531. Koporsós temetést biztosító táblákban: 
1.1. Egy sírhely ára főút melletti 1-2 sorban    9.600.- Ft 
1.2. Kettős sírhely ára     19.200.- Ft 
1.3. Szilárd útburkolatú út melletti 1-2 sorban   4.800.- Ft 
1.4. Kettős sírhely ára       9.600.- Ft 
1.5. Egyéb helyen       2.400,- Ft 
1.6. Kettős sírhely ára       4.800,- Ft 
1.7. Gyermek sírhely ára      1.000,- Ft 
 
2. Urnatemetést biztosító táblákban: 
Egy urnasírhely ára       3.600.- Ft 
 
3. Urnafalban történő urnaelhelyezés: 
Egy urnasírhely ára       9.600,- Ft 
 
4. Temetőhasználati díj:54 
Ravatalozó használati díj, valamint a temetéshez 
használt kellékek és berendezési tárgyak díja    6.000,- Ft/alkalom 
 
5. Rátemetés díja:  
Rátemetéskor a sírhelyek árának időarányos részét kell megfizetni a koporsós temetés esetén a 
rátemetéstől számított 25, urnás temetés esetén a rátemetéstől számított 10 év 
figyelembevételével.  
 
 
 

                                                 
48 módosította a 26/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2017. január 1. napjától  
49 módosította az 1/2004.(I. 27.) KKÖT rendelet, hatályos 2004. február 1. napjától 
50 módosította a 36/2007.(XII. 14.) KKÖT rendelet, hatályos 2008. január 1. napjától 
51 módosította a 30/2015.(XII. 16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. december 16. napjától 
52 módosította a 16/2017.(IV.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2017. június 1. napjától 
53 módosította a 15/2002.(IX. 10.) KKÖT rendelet, hatályos 2002. szeptember 10. napjától 
54 módosította a 32/2017.(XI. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. január 1. napjától 



4. számú melléklet55 

 
 
 

Kiszombor Nagyközség56 Önkormányzata a képviselő-testület által az Önkormányzat „saját 
halottjának” minősített elhunytak eltemettetési költségeit az alábbiak szerint átvállalja: 
 
 
Hamvasztásos temetés esetén   legfeljebb 160.000,-Ft-ig, 
Koporsós temetés esetén   legfeljebb 160.000,-Ft-ig. 
 
 
 
 
 

                                                 
55 kiegészítette a 15/2008.(IV. 30.) KKÖT rendelet 2. §-a, hatályos 2008. április 30. napjától 
56 módosította a 15/2010.(VII. 14.) KNÖT rendelet 2. §-a, hatályos 2010. július 14. napjától 



57 
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