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Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény [a továbbiakban: Törvény] 41.§. (3) bekezdésében
foglalt rendelkezésekre –a Törvény végrehajtására kiadott 145/1999.(X. 1.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1.§.
(1)

A rendelet hatálya az ágasegyházi 1 hrsz.-ú, 18.389 m² nagyságú, Ágasegyháza Község
Önkormányzat tulajdonában lévő köztemetőre, az ott végzett temetkezési és temető
fenntartási tevékenységre terjed ki.

(2)

Az e rendeletben meghatározottakat értelemszerűen alkalmazni kell az Ágasegyháza
község közigazgatási területén található temetőkre, temetkezési, kegyeleti emlékhelyekre
is, különösen ágasegyházi 0.52/12. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 5.093 m2 nagyságú
ingatlanon található - használaton kívüli helyezett - temetőre, továbbá az ágasegyházi
059/35, 059/36, 059/37, 059/38, 059/39, 059/40, helyrajzi számok alatt nyilvántartott
ingatlanokon található temetkezési, kegyeleti emlékhelyre.
1/A.§.

(1)

Az Önkormányzat kötelességének tekinti a holtak nyughelye előtti tiszteletadás, valamint a
múlt emlékezetéhez kötődő kegyelet jogának biztosítását, s így elrendeli az Ágasegyháza
község közigazgatási területén található összes temetkezési hely általános védelmét..

(2)

Az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott (használaton kívüli) temető, továbbá temetkezési,
kegyeleti emlékhelyek vonatkozásában az Önkormányzat kezdeményezi feltárásukat,
rendbehozatalukat, a kegyeleti jelleg megőrzésével új rendeltetésük meghatározását és
oltalom alá helyezésüket.
2.§.

(1) Az 1. §. (1) bekezdés alatti köztemető tulajdonosa az Ágasegyháza Község Önkormányzata,
mely területen a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségét teljesíti.
(2) Ágasegyháza Község Önkormányzata a tulajdonában álló köztemető fenntartásáról,
üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik, melyet a
rendelet 1. számú melléklete tartalmaz.
3.§.
A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újra használatbavételére a temetőkről és a
temetkezésről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.
4.§.
(1)
(2)

A temetési helyek elhelyezkedésére vonatkozó térképet a rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.
A temetőben koporsós vagy urnás temetésre van lehetőség.

(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

A koporsós temetés lehet egyes sírhely vagy kettős sírhely, illetve sírbolt.
A temetőben rendelkezésre álló sírhelyek szélessége: 160 cm, hosszúsága: 2 m, egymástól
való távolsága: 50 cm, a temetési helyen elhelyezett sírjel (sírkő, síremlék, stb.), magassági
méretei: max.: 150 cm, emlékoszlop esetén 250 cm. Az 1, 2 m-nél magasabb síremlék
elhelyezését és tervezett méreteit az építési hatóságnak a temető üzemeltetőjének útján be
kell jelenteni, aki 15 napon belül nyilatkozhat a méretek korlátozása tárgyában.
Amennyiben az építési hatóság e határidőn belül nem nyilatkozik, egyetértését vélelmezni
kell. Az építési hatóság nyilatkozatának beszerzéséről a temető üzemeltetője gondoskodik.
Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
a.) az egyes és kettes sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó koporsós rátemetés napjától
számított 25 év
b.) Sírbolt esetén: 60 év.
c.) Urnafülke 25 év.
Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye koporsós temetési
hely lehet, amíg az urnafal megépítésre kerül.
Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti
rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell
temetni.
A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért díjat kell fizetni, a díjak mértékét a
rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
5.§.

Ágasegyháza Község Önkormányzata a temető fenntartói jogosítványa keretében a temető
rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek egyéb tárgyi és
infrastrukturális építmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartásáról, szükség szerinti
felújításáról a kegyeleti közszolgálati szerződéses féllel, külön szerződés alapján gondoskodik.
6.§.
A tulajdonos köztemetőt fenntartó Önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához az
alábbi építményekkel, közművekkel, egyéb tárgyi és infrastrukturális feltételekkel rendelkezik:
- ravatalozó
- mellékhelyiség (raktár)
- villanyáram
7.§.
(1)

(2)

Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik. Ezen kívül
minden temetői tevékenységet be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének. (Pad elhelyezése,
fa ültetése, stb.)
A temetőben munkáját végző vállalkozó (kőfaragó, kertész, temetkezési szolgáltató, stb.)
tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani. Tevékenységük
gyakorlása során a temető-látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos
sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeikben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a
szertartásokat nem zavarhatják.
8.§.

(1)
(2)

A temetőben bármilyen jellegű munkát csak a temető nyitvatartási idejében lehet végezni.
A temető nyitvatartási rendje:
a.) április 1. napjától szeptember 30. napjáig 8-21 óráig,
b.) október 1. napjától március 31. napjáig
8-18 óráig,
kivéve a Mindenszentek és a halottak napját, mely napon a temető nyitvatartási ideje nincs
korlátozva.
9.§.

A temetőben és annak közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a
kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.
(2) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.
(3) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.
(4) Kutyát – a vakvezető kutya kivételével- a temetőbe bevinni tilos.
(5) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy
bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési
hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül el kell szállítani.
(6) A temetőbe járművel behajtani, és azzal közlekedni csak az üzemeltető engedélyével
szabad. Mozgássérülteket a parkolási engedélyük feljogosítja a temetőbe való behajtásra.
(7) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos.
(8) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni.
(9) A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos.
(10) A temető területén, annak kerítésén reklám tevékenység nem végezhető.
(1)

10.§.
A temető fenntartásával, temetkezési szolgáltatások ellátásával, a temetkezéssel kapcsolatban
felmerülő panasz ügyeket a polgármester soron kívül kivizsgálni, azokról a soron következő
testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
11.§.
Szabálysértést követ el az aki:
a.) külön megállapodás megkötése nélkül a temetőben vállalkozás- szerűen temető
fenntartási tevékenységet végez,
b.) olyan sírjelet, kegyeleti tárgyat helyez el, amely sérti a közízlést, veszélyezteti mások testi
épségét, vagy nagyobb a sírhelynél.
c.) Sírhelyen lombos fát, nagyobb bokrot telepít,
d.) Temető területén, kerítésén reklámtevékenységet végez, reklámot, hirdetőfeliratot helyez
el,
e.) A temető tisztaságát rontja sírhelyen, sírboltnál, urnafülkénél keletkezett hulladékot
nem a kijelölt hulladéklerakó helyen helyezi el.
Az elkövetett szabálysértési cselekményért 50. 000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal lehet büntetni.
12.§.
Záradék:

E rendelet 2010. december 15. napján lép hatályba.
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1. sz. melléklet

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés
mely létrejött egyrészről
Ágasegyháza Község Önkormányzat
székhely:6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
adószám: 15338174-2-03
számlaszám: 11732002-15338174-00000000
statisztikai törzsszám:15724667-8411-321-03
Képviseli: Füredi János polgármester (továbbiakban: Önkormányzat),
valamint másrészről
„Jóindulat” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhely: 6000 Kecskemét, Csabai G. krt. 2.
cégjegyzékszám: 03-09-106429,
adószám: 11676492-2-03
bankszámlaszám: 52400078-10021701
képviseli Gulyás János ügyvezető
mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) között.
1.

Felek jelen szerződés aláírásával
a) kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötnek az Önkormányzat tulajdonát képező
ágasegyházi 1. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 18.389 m2 nagyságú, temető
megjelölésű ingatlanon található Ágasegyházi Köztemető üzemeltetésére,
fenntartására a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII törvény és a
végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) kormányrendeletben meghatározottak
szerint;
b) nyilatkoznak arról, hogy kölcsönösen együttműködnek az ágasegyházi 0.52/12.
helyrajzi szám alatt nyilvántartott 5.093 m2 nagyságú ingatlanon található
(használaton kívüli) temető, továbbá az ágasegyházi 059/35, 059/36, 059/37, 059/38,
059/39, 059/40, helyrajzi számok alatt nyilvántartott ingatlanokon található
temetkezési, kegyeleti emlékhelyek rendbehozatala, új rendeltetésük meghatározása
és – a megfelelő feltételek fennállása esetén – régészeti, kultúrtörténeti szempontok
alapján történő védetté nyilvánítása érdekében.

2. Az Önkormányzat kegyeleti közszolgáltatás ellátása körében felmerülő kötelezettségei a
szerződés hatályának időtartama alatt:

- biztosítja a temető területét, a halottasházat, a hozzá tartozó alkotórészekkel együtt, a
jelenlegi megtekintett állapotban
- biztosítja a köztemető birtoklási, használati joginak átadását és Üzemeltető által
történő zavartalan gyakorlását
- a rendelkezésre bocsátott ingatlanért, eszközökért (azok javítása, esetleges pótlása
kivételével) ellenszolgáltatást nem követelhet
- átengedi (a jelen szerződésben meghatározott esetek kivételével) ingyenesen a
köztemető hasznosítási jogából származó bevételeket
- viseli (a jelen szerződésben meghatározott esetek kivételével) a köztemető
működtetéséhez szükséges közüzemi költségeket
- az elhunyt örökösének kérelmére biztosítja (az általa megállapított díj megfizetése
esetén) más temetési vállalkozó számára a temetés lebonyolítását

3.

Az Üzemeltető kegyeleti közszolgáltatás ellátása körében felmerülő kötelezettségei a
szerződés hatályának időtartama alatt:
- meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb
vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét,
- biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés, sírhelynyitás) feltételeit, gondoskodik a sírhely
kiásásáról,
- kijelöli a temetési helyeket,
- biztosítja a ravatalozó, halott hűtő, valamint a hatályos jogszabályokban előírt és
egyéb meglévő közcélú létesítmények, technikai berendezések karbantartását, javítását
és működteti azokat,
- gondoskodik a halott szállításról továbbá a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről;
- vezeti, megőrzi és kezeli a temetőkatasztert, a temetői nyilvántartó könyveket, ;
- elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság
mentesítését és a hóeltakarítást,
- konténerekben elszállításra összegyűjti a hulladékot;

- gondoskodik a temetőben lévő zöldfelületek, növények szakszerű gondozásáról,
ápolásáról, az üres területrészek folyamatos kaszálásról és gaztalanításról, a száraz és
korhadt fák kivágásáról
- gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról
- napközben állandó ügyeletet biztosít saját alkalmazottjával, gondoskodik a temetőkapu
nyitásáról és zárásáról
- összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával
kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel
elősegíti a temetés zökkenőmentes lefolytatását;
- rendszeresen tartja a kapcsolatot, és olyan kérdésekben, melyek a lakosságot érintik,
egyeztetni köteles az Önkormányzattal.
- az általa működtetett temetkezési irodában meghatározott ügyfélfogadási rend szerint
rendelkezésre áll a szolgáltatást megrendelők részére, a temető üzemeltetéssel
kapcsolatos kérdésben tájékoztatja a temetőlátogatókat, valamint az általa megadott
telefonszámon a nap bármely szakában elérhető a szükséges intézkedések megtétele
végett
A fenntartási, üzemeltetési feladatok részletezését, időbeli szakaszolását és az üzemeltető
általa biztosított szolgáltatások megrendelésére és intézésére működtetett temetés-felvételi
irodák címét és elérhetőségét jelen szerződés 1.sz. melléklete tartalmazza.

4. Mennyiségi és minőségi követelmények:

- Üzemeltető a teljes temető folyamatos üzemeltetéséről köteles gondoskodni az 1999.
évi XLIII. tv. és a 145/1999 (X.1.) Korm. rendeletben előírt legjobb minőségben és
műszaki előírások betartásával és betartatásával. Üzemeltető kijelenti, hogy a hatályos
jogszabályokban fogalt temetkezési szolgáltatókra előírt feltételeknek megfelel.
- Az Üzemeltető a szolgáltatást végző személyek jogszabályoknak megfelelő – a
145/1999. (X. 1.) Korm.rend. 54. §-a szerinti – szakképzettségéért szavatol, a nem
szakképzett személy által végzett tevékenységre visszavezethető kárért helytállni
tartozik. Szolgáltató a fenntartási és üzemeltetési feladatait saját kapacitással látja el,
jogosult azonban kiegészítő jellegű részfeladatok tekintetében alvállalkozót alkalmazni,
melyért úgy felel, mint saját tevékenységéért.
5. A szolgáltatás finanszírozásának rendje:
- Az Önkormányzat a köztemető hasznosítási jogát a 2. pontban meghatározottak szerint
átengedi az Üzemeltetőnek a szerződés hatályának időtartamára.

- A köztemető hasznosításából eredő bevételek közül az üzemeltető köteles az
Önkormányzat részére megfizetni
- a temetői sírhelyek értékesítéséből, újraváltásából,
- a síremlék beszállításának díjából
származó bevételeket, melyeknek mértékét Ágasegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 18/2000. (IX.2.) számú rendeletének 1. számú melléklete
tartalmazza. Az Üzemeltető a díjakra vonatkozó javaslatát a tárgyévet megelőző év
november 15. napjáig nyújtja be az Önkormányzathoz, amely díjakat az Önkormányzat
december 15. napjáig fogadja el. A fent hivatkozott díjakon felül a temető
hasznosításából eredő egyéb bevétel az üzemeltetőt illeti, a jelen szerződésben foglalt
üzemeltetői feladatok elvégzése ellenében.
- Az Üzemeltető köteles valamennyi díjat saját költségén beszedni, és az igényekről,
illetve a beszedett díjakról pontos nyilvántartást vezetni, továbbá külön könyvelni az
üzemeltetői bevételektől a temetkezési szolgáltatási valamint egyéb gazdasági
tevékenységéből származó bevételeket.
- Üzemeltető – díjakra lebontott részletes kimutatással - köteles negyedévente (tárgyév
március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig, végül december 31-ig) átutalni az
Önkormányzat 11732002-15337764 számú számlájára az alábbi jogcímeken beszedett
díjakból eredő teljes bevételt:
- sírhelydíjak, illetve az újraváltás díja;
- síremlék beszállítása díja.
- Üzemeltető köteles az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek
megosztására az Önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni az
üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az Önkormányzatot évente –
legkésőbb a tárgyévet követő március 5-éig tájékoztatni.
6. A temető működtetésével felmerülő közüzemi díjak:
Valamennyi közüzemi szerződést az Önkormányzat, mint az ingatlan tulajdonosa köti a
közüzemi szolgáltatóval. A közüzemi számlák közül a villany (esetleg víz) számlákat az
Önkormányzat tovább számláz az Üzemeltető felé, melyeket az 30 napon belül
kiegyenlít. Üzemeltető továbbá vállalja, hogy a temetőben fúrott kutat tart fenn, illetőleg
létesít a vezetékes ivóvíz locsolási célú használatának kiváltására. A közüzemi
szolgáltatók körét a 2.sz. melléklet tartalmazza.
7.

A szerződés teljesítéséhez szükséges eszközök:
- A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges eszközöket és állapotuk kifogástalanságát az
Üzemeltető köteles biztosítani. Üzemeltető valamennyi szerződéses kötelezettségét saját
költségén köteles elvégezni.

- Az Önkormányzat a tulajdonát képező, s az Üzemeltető használatába adott
vagyontárgyak megóvásáról, javításáról és karbantartásáról az Üzemeltető köteles
gondoskodni.

8.

A szolgáltatás ellenőrzése:
- A szerződésszerű teljesítés ellenőrzésének joga megilleti az Önkormányzatot.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Jegyzője – illetőleg az általa meghatalmazott
személy – bármikor élhet valamennyi jogszabályból fakadó ellenőrzési jogával.
- Az Önkormányzat köteles a jogszabályok által előírt módon és feltételek esetén
ellenőrizni az üzemeltetési tevékenységet, továbbá a vagyontárgyak állapotát.

9. A szerződés időbeli hatálya, a szerződés felmondása:
- Felek jelen közszolgáltatási szerződést határozott időre, 2015. október 31. napjáig
kötik meg.
- A szerződést bármelyik fél súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatállyal
felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek a szerződésben nevesített
kötelezettségek nem teljesítése, különösen, ha írásbeli felszólításra, az abban kitűzött
határidőben is elmarad a szerződésszerű teljesítés, avagy a másik fél megtévesztése,
számára hamis adat, vagy a szerződésben rögzített díjtételeknél kevesebb pénzösszeg
szolgáltatása történt, az Önkormányzat által jóváhagyott díjtételeknél magasabb összegű
lakossági szolgáltatási díj érvényesítése, a szolgáltatás jogszabályellenes, nem
szerződésszerű teljesítése az Önkormányzat, és a lakosság felé.
- A Felek megállapodnak továbbá, hogy – az 1999. évi XLIII. tv. 39. § (2) bek. e./
pontja alapján – jelen szerződés lejártát megelőző hat hónappal tárgyalásokat folytatnak
az új kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése érdekében. Amennyiben a
tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy az Önkormányzat pályázatot ír ki a temető
üzemeltetése érdekében.
10. Fejlesztési feladatok:
Az Önkormányzat az üzemeltető bevonásával folyamatosan törekszik a helyi köztemető
rendezett, az általános társadalmi elvárásoknak megfelelő arculatának kialakítására és
megtartására. Az ezen elváráshoz szükséges, 2015. október 31. napjáig megvalósítandó
fejlesztési feladatok a következők:
- az urnás temetés biztosítása végett urnafal vagy urnaállvány kiépítése,
elhelyezése,

- a temetőnek az ágasegyházi 1. helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan
teljes, 18.389 m2 nagyságú területére kibővítése
- a köztemető környezetének rendezése
A fejlesztési munkálatok ütemezése érdekében a Felek minden év november 30-ig
egyeztetni kötelesek. Ezen egyeztetés alapján kötelesek a következő költségvetési évre a
vállalt fejlesztéseket betervezni, illetőleg megvalósítani. A munkálatok megkezdése előtt
a felek kölcsönösen egyeztetnek az üzemeltetői vagy önkormányzati ajánlatban
foglaltak, valamint az önkormányzati igények szerinti megvalósítás érdekében.
Az üzemeltető által végzett fejlesztési munkálatok megkezdésére az Önkormányzat
műszaki, pénzügyi előzetes jóváhagyását követően kerülhet sor, és az Önkormányzat
jogosult a fejlesztési munkálatokat folyamatosan ellenőrizni. A felek megállapodnak
abban, hogy a teljesítéseket jegyzőkönyvvel igazolják, amely jegyzőkönyvek jelen
szerződés mellékletét képezik. Amennyiben a teljesítésigazolásra sor került, úgy a felek
az abban foglaltakat egymással szemben teljesítettnek tekintik, további igénnyel
egymással szemben nem élnek, ide nem értve a Ptk.-ban szabályozott hibás teljesítésből
fakadó kötelezettségeket.
11. Jogvita:
Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült viták esetében elsősorban egyeztetni
kötelesek. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, kikötik a Kecskeméti Városi
Bíróság kizárólagos illetékességét.
Felek képviselői a szerződést – közös értelmezés után – mint az akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekre egyebekben az 1959. évi IV. tv. (Ptk.), az 1990.
évi LXV. tv. (Ötv.), az 1999. évi XLIII. tv., a 145/1999 (X.1.) Korm. r., a vonatkozó helyi
rendelet és egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Ágasegyháza, 2010. december 15.

…………………………………..
Jóindulat Kft.
Képviseli: Gulyás János
Üzemeltető

……………………………………..
Füredi János
polgármester
Önkormányzat

3 sz. melléklet

-

Temetési hely megváltási díja:
Gyermeksírhely

2.000.-Ft.

Egyszemélyes sírhely

8.000.-Ft.

Kettő személyes sírhely

12.000.-Ft.

Sírbolt

20.000.-Ft.

Halotthűtés üzemeltető telephelyén 2.000.-Ft./nap

A díjtételek a 12%-os ÁFA-t tartalmazzák

-

Temetési hely újraváltási díja:
25 év leteltével: a mindenkori infláció figyelembe vételével
25 éven belül (rátemetés esetén): a temetési helyek jelenlegi díjának az eltelt
idő szerinti százaléka

-

Üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételérét a temetkezési szolgáltatók
által fizetendő díjak:
Ravatalozás és gyászszertartás-hoz biztosított felszerelési tárgyak
igénybevételének díja 5.000.-Ft.
Egy darab sírkő beszállításra szóló engedély alapján: 6.000.-Ft.

A díjtételek a 12%-os ÁFA-t tartalmazzák

-

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási
hozzájárulás díja: 12.000.-Ft.
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