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Kalocsa Város Önkormányzatának 
4/2007. (III.5.) sz. rendelete 

A köztemet kr l és a temetkezés rendjér l 
 
Kalocsa Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a temet kr l és a temetkezésr l szóló 
1999.évi XLIII. tv. 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ 2. pontjára, 
valamint a temet kr l és a temetkezésr l szóló 1999. évi XLIII. tv. végrehajtására kiadott 
145/1999.(X.1) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyr l szóló 1997. évi CLIV. 
törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál 
esetén követend  eljárásról szóló 34/1999.(IX.24) BM-EüM-IM együttes rendeletben 
foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja.1 

 
Általános rendelkezések 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed Kalocsa Város területén lév  valamennyi köztemet re, valamint 
azok fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos tevékenységekre. 
 

2. § 
 

(1) köd  köztemet : Központi temet  (Kalocsa, Béke u. 1.) hrsz: 2781/1. 
 
(2) Lezárt temet : Kalocsa, Nagymez  utcában lév  izraelita temet  hrsz: 2781/2. 
 

3. § 
 

(1) Kalocsa város közigazgatási területén köztemet  létesítése, b vítése, lezárása, 
megszüntetése és kiürítése az önkormányzat feladata.  

 
(2) 2A jelenleg m köd  köztemet  és annak létesítményeinek fenntartásáról, valamint az ott 

folyó temetkezési és a rendelet szerinti egyéb tevékenységek végzésér l (üzemeltetésér l) 
az önkormányzati tulajdonú intézmény – a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felel sség  Társaság (továbbiakban: üzemeltet ) – gondoskodik. 

 
(3) Temetkezési szolgáltatást saját eszközeivel – vagy az üzemeltet  általi biztosítottakkal, 

díjazás ellenében – a temet  üzemeltet jével történt egyeztetést követ en az végezhet, aki 
megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó jogszabályi feltételeknek. 

 
 
 
 
                                                
1 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
2 Módosította a 24/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. január 1-t l. 
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Értelmez  rendelkezések 
4. § 

 
E rendelet alkalmazásában: 
 

a) köztemet : az önkormányzat tulajdonában lév  temet ; 
b) temetési hely: temet ben vagy temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, 

urnafülke, urnasírhely és urnasírbolt; 
c) vállalkozás: a Ptk. 685. § c. pontjában meghatározott gazdálkodó szervezet; 
d) sírásás: új sírhely kiásása; 
e) zárolt temetkezési hely: olyan véd távolságon belüli temetkezési hely, ahol kizárólag 

kriptás, urnás és kett s sírhelybe történ  temetés lehetséges; 
f) korlátozott üzemelés  temetkezési hely: olyan temetkezési hely, ahol koporsós 

temetés kriptában, üres sírhelyekbe, kett s sírhelyekbe mellétemetéssel történhet, urnás 
temetés kriptában és koporsós temetési helyeken folyhat; 

g) temetkezési szolgáltatási tevékenység: temetésfelvétel, elhunytnak temetésre történ  
el készítése, temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, ravatalozás, búcsúztatás, 
sírhelynyitás (rátemetés) és visszahantolás, sírba helyezés, halottszállítás, hamvasztás 
és urnakiadás, urnaelhelyezés, hamvak szórása, exhumálás, újratemetés; 

h) 3sírnyitás: 25 éven belüli eltemetés esetén a rátemetés, a holttest újratemetése, valamint 
hamvasztás céljából történ  sírnyitás; 

i) 4díszsírhely: a képvisel -testület által adományozott sírhely; 
j) 5védett sírhely: a képvisel -testület által védetté nyilvánított sírhely. 

 
Temetkezési szabályok 

5. § 
 
(1) 6Elhunytat csak a halál bekövetkezésének tényét és módját megállapító halottvizsgálat után 

szabad a halál bekövetkezésének helyér l elszállítani, és csak a halottvizsgálati 
bizonyítvány alapján – egy példánynak meg rzésér l az üzemeltet  gondoskodik –, az 
azonosítást követ en szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A halott átadás-átvételi díjat a 
3. számú melléklet állapítja meg. 
 

(2) A temetés módjára és helyére, illetve a hamvasztásra az elhunyt életében tett nyilatkozata, 
ennek hiányában a temetésr l (hamvasztásról) gondoskodó személy rendelkezése az 
irányadó. 
 

(3) A rendelkezésre jogosultságot az üzemeltet  csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal 
kapcsolatban kifogást jelentettek be. 
 

(4) Ha a temetésr l több személy gondoskodik, és közöttük az eltemetés módja tekintetében 
nincs megegyezés, a temetés csak hamvasztás nélkül történhet. 

 
(5) Az elhunytat eltemetni, a hamvakat elhelyezni – a (6) bekezdés kivételével - temet ben 

vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen lehet. 
 
                                                
3 Kiegészítette a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
4 Kiegészítette a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
5 Kiegészítette a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
6 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
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(6) Az eltemettet , vagy egyetértésével más hozzátartozó, illetve ilyen személy hiányában a 
Ptk. 685. § b.) pontjában meghatározott sorrendben az elhalthoz közelebb álló hozzátartozó 
kívánságára  az  urnát  –  az  átvétel  egyidej  igazolása  mellett  –  ki  kell  adni,  és  a  
nyilvántartásba fel kell jegyezni. 
 

(7) A temet ben korábban elhelyezett urnák kérelemre történ  kiadásáról a (6) bekezdésben 
foglaltakra figyelemmel az üzemeltet  gondoskodik. 

 
(8) Amennyiben a temetésre kötelezett kötelezettségét nem teljesíti, vagy nincs ilyen személy, 

illetve ismeretlen helyen tartózkodik, úgy az elhunyt eltemetésér l az illetékes települési 
önkormányzat polgármestere köteles gondoskodni.  

 
A temet  és temetési helyek 

lezárása, megszüntetése, kiürítése 
6. § 

 
(1) A temet t parcellákra (sírhelytáblákra), valamint azon belül temetési helyekre kell 

felosztani és el készíteni, amely lehet egyes sírhely, kett s sírhely, díszsírhely, urnafülke, 
urnasírhely, urnasírbolt, sírbolt. 

 
(2) 7A temetési helyeket a temetés alatt álló parcellákba folytatólagos sorrendben kell kiadni. 

Urna már meglév  sírhelybe, vagy a már el készített urnaparcellába temethet . 
 
(3) A sírhelytáblák olyan temet részeket jelölnek, amelyeket a használati (nyugvási) id  

elteltével – szabályszer  eljárás mellett – ki lehet üríteni és temetés céljából igénybe lehet 
venni. A lezárt temet rész is kiüríthet . 

 
(4) Temetési hely, sírhelytábla, temet rész vagy az egész temet  lezárásáról és /vagy 

megszüntetésér l a tulajdonos önkormányzat dönt. A temet , illetve a temetkezési hely 
megszüntetését megel en azt hirdetményben, továbbá három alkalommal egy országos 
lapban és a helyi sajtóban, valamint a temet  hirdet tábláján közhírré kell tenni, úgy, hogy 
a hirdetmény kifüggesztése és az els  közzététel a megszüntetés el tt legalább 6 hónappal, 
a továbbiakban 2 havonként történjenek. 

 
(5) Lezárt temet , vagy temet rész sírjai felett létesített síremlékek a használati jog lejártáig – 

kegyeleti okból – nem idegeníthet k el, más sírra, sírboltra nem helyezhet k át. 
 
(6) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnákat külön erre kialakított urnasírban, 

sírboltban, vagy sírhelyben rátemetéssel lehet eltemetni. 
 

7. § 
 

(1) Lezárt temet kben temetkezési tevékenységet nem lehet folytatni, a lezárt temet ket 
mindaddig kegyeleti helyként kell gondozni, amíg a felszámolásukról az önkormányzat 
nem gondoskodik. 

 
(2) Lezárt temet l holttestmaradványokat exhumálás útján lehet áthelyezni a használatban 

lév  temet be. 

                                                
7 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
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(3) Az exhumáláshoz az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 

területileg illetékes városi intézetének az engedélye szükséges. Ezt a tevékenységet csak 
érvényes kegyeleti szolgáltatási engedéllyel rendelkez  temetkezési szolgáltató végezhet. 

 
(4) Az újra betemetés során megtalált csontmaradványokat az eltemettet  kívánságának 

megfelel en díjmentesen mélyebben kell elhelyezni.  
 
(5) 8Zárolt és korlátozott üzemelés  temetkezési helyek, a szociális parcellát és a szociális 

temetkezési helyek felsorolását a rendelet 4. melléklete tartalmazza. 
 

Sírhelyhasználati id , rendelkezési jog 
8. §910 

 
(1) Az egyes temetkezési helyekért – a díszsírhelyek kivételével – az elhunyt 

hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetnie. A díjak mértékét 
a rendelet 2. melléklete tartalmazza, a megváltási díj el re esedékes. 

 
(2) Az egyszeri megváltás id tartama (használati id ) nem lehet kevesebb, mint 

a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év 
b) sírbolt esetén 60 év 
c) urnafülke, urnasírhely esetén 10 év 
d) urnasírbolt esetén 20 év. 
A megváltás id tartama az els  temetés napjával kezd dik. 

 
(3) A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére, amennyiben a sírhelyekbe további 

temetkezés nem történik, az újraváltás id tartama a (2) bek. a) és d) pontja esetében 10 év, 
a b) pontja esetében 30 év, a c) pontja esetében 5 év. A díjak mértékét a 2. számú melléklet 
tartalmazza. 

 
(4) A sírhely el re is megváltható, azonban ez esetben a sírhely megjelölése és gondozása 

kötelez . 
 
(5) Amennyiben a tulajdonos az el re megváltott sírhely folyamatos karbantartásáról nem 

gondoskodik, úgy azt az üzemeltet  az id arányos rész visszatérítése mellett a rendelkezési 
jogot megvonja. E tény biztosítása az üzemeltet  feladata. 

 
(6) A temetkezési helyek – sírbolt kivételével – rendelkezési jogát magánszemélyek között 

átruházni nem lehet, de a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó rendelkezési jogot szerez. 
Sírbolt elidegenítése esetén az üzemeltet  az adásvételi szerz dés egy példányának átvétele 
után a nyilvántartásban átjegyzi az új használati jogot. 

 
(7) A temetkezési helyek a használati id  lejárta után ismételten megválthatók. 
 
 
 
 
                                                
8 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
9 Módosította a 15/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2007. április 27-t l. 
10 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
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9. § 
 

(1) 11Ha a használati id  elteltét követ en a sírboltot és az egyéb temetkezési helyeket 1 éven 
belül az üzemeltet  el zetes írásbeli felszólítását követ en ismételten nem váltják meg, az 
üzemeltet  jogosult azt minden megtérítési kötelezettség nélkül újból felhasználni. Az 
üzemeltet nek a rendelkezésre jogosultat írásban kell felszólítania a használati id  
elteltére. Amennyiben nem állapítható meg a rendelkezésre jogosult személy, vagy 
ismeretlen helyen tartózkodik, a felszólítást a sírhelyen és a temet  hirdet táblájára ki kell 
függeszteni 6 hónapra. Az urnafér helyekb l kiexhumált hamvakat – a kegyeleti 
normáknak  megfelel n  –  kifejezetten  erre  a  célra  kijelölt  gy jt helyen  tárolja  az  
üzemeltet . Amennyiben a kés bbiekben mégis jelentkezne hozzátartozó az elhunyt 
hamvaiért és az urnát exhumáltatni szeretné, – a gy jt helyen történ  tárolási id  
függvényében – a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott tárolási díjat kell 
fizetnie. Gy jt helyen való tárolásnak min sül az is, ha az urnát eredeti helyén tárolják. 

 
(2) A lejárt kegyeleti idej  temetési helyekr l kikerül  elhunytak hamvai a lejárattól számított 

5 év eltelte után az arra kijelölt helyen - m köd  temet  területén- szétszórhatók, melyr l 
az üzemeltet  köteles nyilvántartást vezetni. Az ismeretlen holttestmaradványokat közös 
sírhelyben kell elhelyezni.  

 
(3) A temettet  kívánságára történ  halott, illet leg urna áthelyezés, vagy urna kiadás folytán 

megürült sírhelyek és urnafülkék számlával igazolt megváltási díjának id arányos részét 
a jogosult részére vissza kell téríteni.  

 
(4) A temetkezési helyekért fizetett használati díjak beszedése, kezelése, nyilvántartása az 

üzemeltet  feladata. A díjakat a kötelezettnek el re kell megfizetnie. 
 

Sírboltok, síremlékek, sírhelyek 
10. § 

 
(1) 12Sírbolt (kripta) csak külön a temet ben erre kijelölt helyen, kiviteli terv alapján a temet  

tulajdonosa, vagy az üzemeltet  el zetes hozzájárulásával, azon túlmen en a mindenkor 
hatályos építésügyi szabályozás figyelembe vételével építtethet , a megváltási díj 
befizetését követ en. 

 
(2) 13A sírbolt alját és oldalfalait vízbehatolás és földnyomás ellen megfelel en ki kell képezni. 

A sírbolt tetejét legalább 300 kg/m2 hasznos terheléssel kell számítani. A fed lapot szintén 
ennek a teherbírásnak megfelel en kell készíteni oly módon, hogy a sírbolt légmentesen 
záródjék. 

 
(3) Arra nézve, hogy kik temetkezhetnek kriptába, a létesít nek a sírboltkönyvbe bejegyzett 

rendelkezései az irányadók. Amennyiben a sírbolt birtokosa a temetkezési jogosultságról a 
sírboltkönyvbe, vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltba az elhalt 
hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethet k el.  

 

                                                
11 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
12 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
13 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
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(4) Sírboltba csak annyian temetkezhetnek ahány fér helyre azt építették. Ezen kívül két 
fér helyes sírboltba további 6 urna, 4, ill. 6 fér helyes sírboltba további 12 urna helyezhet  
el. 

 
(5) A sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lév  porladáson 

túli csontmaradványokat össze kell gy jteni és hamvasztás után urnában, illet leg 
gyermekkoporsóban, a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak 
urnahelynek számítanak. 

 
(6) 14A sírbolt felett rendelkez nek az tekinthet , aki a használati díjat megfizette. A sírbolt 

fenntartásáról annak tulajdonosa (örököse) köteles gondoskodni.” 
 

11. § 
 
(1) A nem gondozott, omladozó állapotban lév  sírboltokból a 60 év kegyeleti id  elteltével a 

testmaradványok eltávolíthatók, ugyanez vonatkozik az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztet  síremlékekre is. Az így megüresedett sírboltok helyén lév  összes épít anyag, 
síremlék és sírbolt felett a temet  üzemeltet je szabadon rendelkezik – amennyiben a 
karbantartásra vonatkozó felhívás eredményre nem vezetett – a kiürítés id pontját követ  
fél év után. Az üzemeltet  köteles a felhívást a rendelkezésre jogosult lakcímére 
megküldeni, amennyiben ez ismert lakcím hiányában nem lehetséges, úgy a temet  
hirdet tábláján 90 napra kell kifüggeszteni, megjelölve benne a temetési helyet. 

 
(2) Ha valamely sír, sírbolt megszüntetése a használati id  eltelte el tt válik szükségessé, az 

áthelyezés költségeit az viseli, akinek érdekében az áthelyezés történik. 
 

(3) – (6)15 
 
(7) Sírhelyeken a sírdomb (sírhant) magassága – kialakítása nem kötelez  – legfeljebb 50 cm 

lehet. 
 
(8) A sírok egymástól való oldaltávolságát a kialakult rend határozza meg, ami jelenleg 60 cm. 
 
(9) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, azokat sírbolttá alakítani nem szabad. 
 
(10) 16Feln tt sírhely-díj befizetése mellett a feln tt sírhelytáblába 10 éven aluli gyermek is 

temethet . Ebben az esetben a sír méreteinek a feln tt sír méreteivel azonosnak kell lennie. 
 

 Urnasírboltra, egyéb urnafér helyekre vonatkozó szabályok 
12. § 

 
(1) 17Feln tt egyes sírba helyezett két koporsón kívül még további 4 urna temethet  el. 
 
(2) Az elhunyt eltemetésére, elhamvasztására, az urna földbe temetésére olyan, a kegyeleti 

igényeknek megfelel  koporsó, illet leg kellék használható, amely jól zárható, lebomlik, és 

                                                
14 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
15 Hatályon kívül helyezte a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
16 Kiegészítette a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
17 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
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nem veszélyezteti a környezetet. Kivételt képeznek ez alól a fert  betegségben elhaltak, 
akiket kell  szilárdságú hézagmentesített kett s koporsóban kell eltemetni. 

 
(3) A hamvakat tartalmazó urnát sírhelyekbe, a talaj szintjét l legalább 0,50 cm mélységbe kell 

elhelyezni, oldalirányú keret alá elhelyezés nem engedélyezett. 
 
(4) Urna elhelyezése történhet urnafülkébe, urnasírba, sírhelybe (elé, mögé, mellé történ  

elhelyezés tilos) vagy sírboltba, illetve temetkezési hely felületére is azzal a kitétellel, hogy 
az urna urnatartóban, kizárólag rögzített, zárt állapotban lehet csak a síron. 

 
(5) Szociális parcellában semmilyen építmény nem építhet , növénnyel nem ültethet , 

valamint hant készítése is tilos. 
 
(6) Urnasírboltban annyi urna helyezhet  el, ahány befogadására azt építették. 
 
(7) Felszíni (bels ) méretek: 0,90 m hosszú, 0,60 m széles, 0,60 m mély 
 
(8) 18 
 
(9) 19Az urnasírboltra építhet  felépítmény engedélyezett méretei: 

- keret max: 1,20 m hosszú, 0,90 m széles, 0,20 m magas 
- járda: 25 cm széles 
- emlék (keretmagassággal együtt) legfeljebb 0,80 m magas 

 
(10) 20Az új kolumbárium falban biztosítani kell az urnatáblák egyöntet ségét, 

méretazonosságát, a szöveg- és bet vésés szakszer ségét. A fülketáblán elhelyezhet  egy 
darab virágtartó váza és egy darab koszorútartó kampó. 

 
Díszsírhelyek, sírhelyek adományozására és fenntartására vonatkozó szabályok 

13. § 
 

(1) 21Kalocsa Város Önkormányzata a városi közélet valamely területén kiemelked t alkotott 
személy részére, díszsírhelyet, sírhelyet adományozhat, vagy meglév  sírhelyet 
díszsírhellyé nyilváníthat. 

 
(2) 22A díszsírhely, sírhely használati ideje 25 év, használata díjtalan. A sírhelyhasználati jogot 

az elhalt hozzátartozói saját költségükön újraválthatják. 
 
(3) A díszsírhelybe, sírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek 

viselése mellett –az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmen  és lemen  hozzátartozói 
(szül k, gyermekek) is temethet k. 

 
(4) A díszsírhely, sírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temet  

üzemeltet jét írásban kell értesíteni. 
 

                                                
18 Hatályon kívül helyezte a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
19 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
20 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
21 Módosította a 19/2015.(XII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. december 4-t l. 
22 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
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(5) 2324A díszsírhelyek és a védett sírok fenntartásáról, illetve a szükséges állagmegóvási 
munkáiról az elhunytak hozzátartozói, hozzátartozók hiányában a díszsírhelyet 
adományozó önkormányzat megbízása alapján és költségére az üzemeltet  köteles 
gondoskodni. 

 
(6) Díszsírhelyen, sírhelyen történ  felépítmény mérete nem meghatározott, az az üzemeltet  

egyedi elbírálása alá tartozik, de meg kell felelnie a karbantarthatóság követelményeinek. 
 
(7) 25 
 
(8) A m emléksírokról, díszsírhelyekr l, védett sírokról az üzemeltet nek külön nyilvántartást 

kell vezetni. 
 

A temetkezési helyek gondozása 
14. § 

 
(1) A sírhely feletti rendelkezési jog magába foglalja a temetkezési helyre helyezhet  síremlék, 

sírjel állítására és mindezek együttes karbantartására, gondozására vonatkozó 
kötelezettséget is. 

 
(2) Gondozatlannak min sül az a sírhely, amelyen a gyomnövények számottev en túlnövik a 

valamikor elhelyezett kultúrnövényeket, vagy a kultúrnövények túlnövik a sírhelyet. 
 
(3) 26Gondozatlan, kegyeletet sért , elhanyagolt sírok rendbetételét, gyomirtását az üzemeltet  

el zetes értesítés nélkül végezheti el. Az elvégzett munka költségeit az üzemeltet  a 
rendelkezési jogosulttal szemben érvényesíti. A sírokon kin tt gyomnövények között lév , 
és rossz helyre ültetett növényekben a kaszálási munkák során bekövetkezett károkért az 
üzemeltet  felel sséget nem vállal. 

 
(4) 27Növényt ültetni csak a nyitott síremlék belsejébe, illetve zárt síremlék esetén a fedlapon 

elhelyezett virágtartóban szabad. A családi urnafal parcellában a terület karbantarthatósága 
miatt tilos bármilyen növényzet és egyedi tárgyak elhelyezése. 

 
(5) A sírokra ültetett növényzetet és a temet ben lév  virágokat onnan kivinni csak a temet  

kezel jénél történt el zetes bejelentés után lehet.  
 
(6) A sírokon a temetkezési hely birtokosa: 

a) cserepes, vágott- és m virág koszorúkat helyezhet el, 
b) egynyári, ével , dísznövényeket ültethet, 
c) olyan fás szárú növényeket ültethet, amelyek magassága nem éri el az 1,5 m-t, 
d) kegyeleti tárgyakat helyezhet el. 

 
(7) A sírok közötti ösvényeket, utakat felásni, növényzettel beültetni nem szabad. Ezeken a 

területeken csak a temet  kezel je vagy megbízottja telepíthet növényzetet. 
 

                                                
23 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
24 Módosította a 19/2015. (XII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. december 4-t l. 
25 Hatályon kívül helyezte a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
26 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
27 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
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(8) Ül hely, pad a temet  kezel je által engedélyezett helyen, illetve engedélyezett formában 
helyezhet  el. 

 
15. § 

 
(1) Köztemet ben az üzemeltet  biztosítja a hulladék folyamatos összegy jtését és 

elszállítását, a gyomirtást és a zöldterület fenntartását. 
 
(2) A temetkezési helyek kerítéssel nem határolhatók körül. 
 
(3) Ha a sírjel vagy a sírbolt összeomlásától lehet tartani, az üzemeltet  felszólíthatja a 

fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét, hogy gondoskodjanak a helyreállításról. A 
sírjel vagy sírbolt összeomlásának közvetlen veszélye esetén az üzemeltet  felhívja a 
fenntartásra kötelezett személyt ismert lakcímén írásban és a hirdet táblán 90 napra terjed  
kifüggesztés útján. 

 
(4) 28Ha a (3) bekezdés szerinti felhívás eredménytelen marad, vagy az üzemeltet  a közvetlen 

veszélyt úgy ítéli meg, hogy azonnali intézkedés szükséges, a közvetlen veszélyt a sírhely 
felett rendelkezni jogosult költségére megszünteti. 

 
(5) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet. 
 
(6) A sírgondozási munkák elvégzésével – amennyiben azt nem maguk végzik – a 

hozzátartozók a temet  üzemeltet jét, illetve más szervezetet is megbízhatnak. 
Amennyiben a munkát más szervezet végzi, úgy az ilyen tevékenységet a hozzátartozók a 
temet  üzemeltet jének kötelesek bejelenteni. 

 
(7) A temet  általános rendje érdekében a temet  üzemeltet je jogosult az elhanyagolt, 

gondozatlan sírok tulajdonosát felszólítani a temet  rendjét sért  rendezetlenség 
megszüntetésére. Ismételt eredménytelen felhívás esetén 3 hónap elteltével a 
kötelezettekkel szemben szabálysértési eljárást kezdeményezhet. 

 
(8) A temet  területén fásítást csak az üzemeltet  végezhet, és úgy kell megoldani, hogy az 

segítse a tájékozódást és ne akadályozza a közlekedést.  
 

Temetkezési szolgáltatások 
16. § 

 
(1) A köztemet ben az önkormányzat a temetkezési szolgáltatások ellátását az üzemeltet , 

illetve az üzemeltet vel kötött megállapodás alapján az engedéllyel rendelkez  temetkezési 
szolgáltatók által biztosítja.  

 
(2) 29Köztemet n belül az eltemetés feltételeit az üzemeltet  biztosítja. A temet n belüli, az 

elhunyt h tésével, ravatalozásával, a temet ben erre a célra rendszeresített szállító 
járm vön történ  szállításával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírba 
helyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok 
ellátása csak az üzemeltet  szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételével 
történhet. 

                                                
28 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
29 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
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Az eltemetésre jogosult köteles az üzemeltet nél személyes ügyintézés végett megjelenni, 
kivéve okiratban foglalt megbízás esetén. 

 
(3) 30A temetkezési szolgáltatások díjtételeit a rendelet 3. számú melléklete állapítja meg.  
 
(4) Üzemeltet  feladata összehangolni a temet i létesítmények, így különösen a ravatalozó 

használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, valamint el segíteni a 
temetés és az urnaelhelyezés zökken mentes lefolytatását. 

 
(5) Az üzemeltet  a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles egyenl  módon biztosítani a 

temetkezési szolgáltatások ellátásához szükséges feltételeket. 
 
(6) 31A köztemet ben temetkezési szolgáltatást azon vállalkozások végezhetnek, amelyek a 

jogszabály feltételeinek megfelelnek. Err l az üzemeltet  köteles meggy dni. A 
temetkezési szolgáltató a szolgáltatás megkezdését megel en az 5. melléklet szerinti 
regisztrációs adatlapon köteles bejelentkezni az üzemeltet nél. A temetkezési 
szolgáltatónak be kell tartani a temet ben az egyes parcellákra vonatkozó korlátozásokat, 
valamint alkalmazkodnia kell a temet  nyitva tartásához és a temet  rendjéhez.  

 
17. § 

 
(1) 32A temetkezési szolgáltató a temetést, illetve a hantolást követ  munkálatok elvégzése után 

köteles gondoskodni a szükséges tereprendezési munkákról. 
 
(2) 33Temetkezési szolgáltatás esetén a vállalkozók e rendelet 3. mellékletében meghatározott 

szolgáltatási díjat és az üzemeltet  által biztosított szolgáltatások igénybevételéért díjat 
kötelesek fizetni az üzemeltet nek. 

 
(3) 34 
 
(4) Exhumáláshoz, kriptanyitáshoz és rátemetéshez a temet  üzemeltet jének el zetes 

nyilatkozata szükséges. 
 
(5) Rátemetés miatt a sírhely használati ideje meghosszabbodik, a használati díj id arányos 

részét kell megfizetni 
 
(6) Jelen rendeletben megállapított díjtételeket évente felül kell vizsgálni.  
 

Temet üzemeltetés 
Nyilvántartások vezetése 

18. § 
 

(1) A temet  területe közterület. 
 

                                                
30 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
31 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
32 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
33 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
34 Hatályon kívül helyezte a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
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(2) A temet ben – a kegyeleti jogok gyakorlása céljából – a temetési helyekr l az 
üzemeltet nek nyilvántartásokat kell vezetnie. 

 
(3) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urnaelhelyezést, urnakiadást, urnakiemelést és 

hamvak elszórását) id rend szerint a következ  adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a 
temetés napja, az elhalt családi és utóneve, születési családi és utóneve, anyja neve, születési 
ideje, utolsó állandó lakcíme, az elhalálozás napja, fert  betegségben elhunytaknál a halál 
oka, a sírhely tábla sor- és helyszáma, valamint síremlékre vonatkozó információk. A 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy nevét 
és címét. A nyilvántartó könyvhöz bet soros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett 
halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. 

 
(4) A sírboltkönyv a sírboltban elhelyezett elhunytak bejegyzésére szolgál. 
 
(5) A sírboltkönyvet a (3) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni, a sírbolt 

számának feltüntetésével. A sírboltkönyvbe be kell vezetni a létesít nek a sírboltra 
vonatkozó rendelkezéseit. 

 
(6) A temet  üzemeltet je az új parcella megnyitása el tt köteles gondoskodni a nyilvántartási 

térkép elkészítésér l, és annak Kalocsa Város Jegyz je részére történ  megküldésér l. A 
temet térképet a temet -nyilvántartó könyvvel összhangban köteles vezetni. 

 
(7) Ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság nevét 

és az eljárás ügyszámát. 
 
(8) Az üzemeltet  köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, illetve a sírboltkönyvbe 

bejegyzett (tárolt) személyes adatok biztonságáról. 
 
(9) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást – a halottak nevének, a temetés id pontjának és a 

temetés helyének kivételével – csak a temetkezési hely felett rendelkezni jogosultnak, az 
eltemettet nek, valamint bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni. 

 
(10) A temet  dokumentációkat a temet  kiürítésének elrendeléséig az üzemeltet nek t zt l 

védve, riasztóval ellátott helyiségben kell meg riznie. 
 

Kegyelet gyakorlás rendje 
19. § 

 
(1) Üzemeltet  a temet  bejáratánál kifüggeszti a temet  nyitva tartási rendjét, illetve a temet  

rendjét és a temet  térképét. 
 
(2) 35A temet  nyitva tartása: 

Nyári id szak (május 01. – szeptember 30.)  600-2000 

Téli id szak (október 01. – április 30.) 700-1900 
Halottak napja körüli id szakban meghosszabbított nyitva tartással üzemel a temet , 
melynek rendjét az üzemeltet  állapítja meg és a helyben szokásos módon közzéteszi. A 
látogatóknak a nyitvatartási id  leteltekor a temet l távozniuk kell. 

 

                                                
35 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
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(3) A temet ben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelel  magatartást köteles 
tanúsítani. 

 
(4) A temet ben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok 

díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos. 
 
(5) A temet ben gyertyát égetni legkés bb a zárási id t megel  egy óráig szabad. Ügyelni 

kell arra, hogy a gyertyagyújtás t zveszélyt ne okozzon. 
 
(6) A temet be való belépés és az öntöz víz használata díjtalan.  
 

20. § 
 
(1) A temet  nyitvatartási rendjében foglalt id tartam alatt a temet t bárki korlátozás nélkül 

látogathatja, a sírokat gondozhatja, 12 éven aluli gyermek a temet ben csak feln tt személy 
felügyelete mellett tartózkodhat. 

 
(2) A vagyontárgyak biztonsága, rend megóvása, meg rzése, mindenki közös érdeke. 

Amennyiben a temet  területén bárki ezzel ellentétes magatartást tapasztal, úgy azt köteles 
bejelenteni a temet  üzemeltet jének – Kalocsa, Érsekkert u. 1. – aki a bejelentésre a 
szükséges intézkedést köteles azonnal megtenni. 

 
(3) Indokolt esetben – személyiségi jogokat nem sértve – a biztonsági szolgálat ellen rizheti a 

temet  területén lév  gépjárm vek csomagtartóit, személyek csomagjait. Az ellen rzés nem 
terjedhet túl a csomagtartó és a csomag tartalmának megtekintésén. Err l a tényr l a 
temet be látogatókat – a vonatkozó jogszabálynak megfelel en – tájékoztató tábla 
kihelyezésével figyelmeztetni kell. 

 
(4) A temet ben keletkezett hulladékot, csak az arra kijelölt helyen (tárolókban) lehet lerakni. 

Az elszállításról az üzemeltet  gondoskodik. 
 
(5) A temet ben t zveszélyes tevékenységet végezni csak a t zvédelmi el írások betartásával 

lehet. 
 
(6) A temet  területére kutyát bevinni – a vakvezet  kutyák, a temet rzésében részt vev  

kutyák kivételével – tilos. 
 

21. § 
 
(1) A köztemet be gépjárm vel, motorkerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos, kivéve a 

súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeir l szóló 164/1995. 
(XII.27.) Korm. rendeletnek megfelel en kiállított parkolási engedéllyel rendelkez  
személyeket szállító gépjárm veknek, amelyek a közúti közlekedés rendjér l szóló 1/1975. 
(II.5) KPM-BM együttes rendeletben meghatározott szabályoknak megfelel n 
közlekedhetnek a temet  területén. 
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(2) 36A vállalkozók és temetkezési szolgáltatók munkavégzés céljából a temet  területére 
történ  behajtása csak az üzemeltet  engedélye alapján megengedett a 3. mellékletben 
meghatározott fizetend  díjtétel megfizetését követ en. 

 
(3) Tilos továbbá az engedélyezett id ponton belüli behajtás az esetleges temetési szertartás 

alatt. 
 
(4) 37Az engedélyezett munkálatokat végz k csak a rendelet 3. mellékletében meghatározott díj 

megfizetését követ en közlekedhetnek járm vel a temet  területén. 
 
(5) A temet ben gépjárm vel közlekedés esetén a megengedett sebesség 5 km/óra. 
 
(6) A temet ben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében rzési, ill. kártérítési 

felel sség sem az önkormányzatot, sem az üzemeltet t nem terheli. 
 
(7) A temet vel kapcsolatos panaszügyintézés az üzemeltet  feladata. 
 

Egyéb vállalkozói tevékenység ellátásának temet i rendje 
22. § 

 
(1) 38A temet  területén az üzemeltet höz megtett bejelentés nélkül – sírgondozás, illetve a 

temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – munka nem végezhet , 
építmény nem hozható létre (építési munkák, épít anyagnak a temet be való beszállítása, 
síremlék felállítása, bontás, áthelyezés, bet vetés, csiszolás, t zveszélyes munkák). A 
vállalkozásszer en munkát végz k /sírkövesek/ kötelesek az 1. melléklet szerinti adatlapot 
az üzemeltet höz benyújtani, valamint temetési helyenként temet  fenntartási hozzájárulási 
díjat a 3. melléklet szerinti összegben el re megfizetni. 

 
(2) 39 
 
(3) A temet ben bármely munka úgy végezhet , hogy az ne sértse a hozzátartozók kegyeleti 

érzéseit, a temetkezési szertartás és temet látogatók kegyeletgyakorlását. 
 
(4) 4041Síremlékkel, sírbolttal kapcsolatos kivitelez i munkák hétköznap 700-1500-ig, nyári 

id szakban – kihirdetés alapján – 600-1500-ig végezhet . Szombaton és vasárnap szakipari 
munka nem végezhet . Az ett l eltér  id pontban – a temet  nyitvatartási idején belül – 
történ  munkavégzésre az üzemeltet  el zetes engedélye alapján van lehet ség. Az 
üzemeltet  munkarendjét l eltér  id pontban történ  munkavégzésre a 3. mellékletben 
meghatározott temet i közszolgáltatás igénybevételéért fizetend  díj megfizetése ellenében 
van lehet ség. 

 
(5) Temetési szertartások alatt az utakon és a parcellákon belül zajos munka nem végezhet . 
 

                                                
36 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
37 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
38 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
39 Hatályon kívül helyezte a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
40 Módosította a 15/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2007. április 27-t l. 
41 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
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(6) A temet  területén végzett munkák során a munkát végz k kötelesek betartani a vonatkozó 
munka,- baleseti és t zvédelmi el írásokat. 

 
23. § 

 
(1) A temetési hely megjelölésére a rendelkezésre jogosult hozzátartozók sírjelet létesíthetnek. 
 
(2) Síremléket szilárd talajra kell építeni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb 

területet. 
 
(3) A síremlék körül létesített járda magassága a talajszintt l maximum 6 cm lehet. Az 

alapszintet az üzemeltet  határozza meg az engedélyezési eljárás során. 
 
(4) A síremléket létesít kr l az üzemeltet  nyilvántartást vezet, a síremlék állapotát 

folyamatosan ellen rzi. 
 
(5) Bármely létesítményt, tárgyat vagy ültetett növényt a temet ben csak úgy lehet elhelyezni, 

hogy az ne akadályozza a terület fenntartását és ne okozzon balesetveszélyt. 
 
(6) 42A síremlék készítési munkálatokat megel en a vállalkozó köteles az üzemeltet höz az 

1. melléklet szerinti temet i munkavégzés bejelent  lapot benyújtani. A síremléknek meg 
kell felelnie a temet  arculatának. Közízlést sért  formájú és felírással ellátott síremléket 
felállítani nem szabad. 

 
24. § 

 
(1) Síremlék temet be történ  beszállítását, felállítását, temet n belüli áthelyezését, a 

temet l történ  kiszállítását el zetesen be kell jelenteni a temet  üzemeltet jének. 
 
(2) 43A bontási, építési munkát csak a temet gondnok helyszíni szemléje után lehet 

megkezdeni. A felállítást és a bontást szakirányú végzettséggel rendelkez  személy 
végezhet. 

 
(3) A síremlék kivitelezését az engedély kiadásától számított 60 napon belül be kell fejezni. 

Határid  lejárta után újból díj fizetésére köteles. 
 
(4) Sírk bontással járó építési munka esetén a bontásból származó hulladék elszállításáról a 

kivitelez  köteles gondoskodni. 
 
(5) Üzemeltet  jogosult minden engedélyköteles – e rendeletben is szabályozott – munkánál a 

munka elvégzésére jogosító engedély bemutatását a helyszínen is kérni, melynek hiányában 
a munkavégzést leállíthatja és a kivitelez t az eredeti állapot visszaállítására kötelezheti. 

 
(6) Amennyiben a vállalkozó munkája során kárt okoz, köteles azt az üzemeltet nek bejelenteni 

és a károsultnak megtéríteni.  
 

 
 

                                                
42 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
43 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
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Szabálysértési rendelkezések 
25. §44 

 
Záró rendelkezések 

 
26.§. 

 
(1) A rendelet 2007. április 1. napján lép hatályba és ezzel egyidej leg hatályát veszti Kalocsa 

Város Önkormányzatának 17/2000.(X.31.) számú rendelete, valamint az ezt módosító 
12/2001.(VII.27.) és a 11/2003.(VIII.6.) számú rendeletei. 

 
(2) A rendelet kihirdetésér l a jegyz  gondoskodik. 
 

27. §45 
 
E rendelet a bels  piaci szolgáltatásokról szóló az Európa Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
Kalocsa, 2007. február 15. 
  
 
 
            (Török Gusztáv Andor)                             (Dr. Bálint József) 
                  polgármester                                            címzetes f jegyz  
 

 
Kalocsa, 2012. december 18. 

 
 

P.H. 
 
 

(Török Ferenc)       (Dr. Bedics Andrea) 
polgármester        jegyz  

 
 

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2017. február 23. napján. 
 
 
 
 
(Dr. Bálint József Miklós)        (Dr. Kiss Csaba) 

polgármester         jegyz  
 
 

 
  

                                                
44 Hatályon kívül helyezte a 12/2012.(V.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. május 28-án. 
45 Kiegészítette a 28/2009.(XI.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2009. november 21-t l. 
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1. melléklet a 23/2013 (XII.19.) önkormányzati rendelethez46 
1. melléklet a 4/2007. (III.5) önkormányzati rendelethez 

S Í R E M L É K F E L Ú J Í T Á S I  É S  S Í R E M L É K Á L L Í T Á S I  K É R E L E M  
 

 L Á T S Z A T I  K É P ,  A L A P O Z Á S  
 

I. cikkely Kalocsai köztemet  --------------------- Parcella ----------- Sor ------------- Sír  
 
Elhunyt neve: ……………………………………………………………. 
 
FELIRAT 
 
 
 

LEÍRÁS ....................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  

 

 

 
1. melléklet a …/2014. (…,…) önkormányzati rendelethez 
A síremlék állítási kérelem Rajz id

                                                
46 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 

 
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Kalocsa, Érsekkert u. 4-1. ………………………….. 
 aláírás 
Munkavégzés kezdete: Kelt 20….év……hó…..nap 
 

Munka befejezése: Kelt 20….év……hó…..nap 
 

Engedélyezési feltételek: 
 - A környezeti járdaszint felett nem lehet járdaszint. 
 - Kriptás temetés feltételeit az építkezés nem korlátozhatja. 
 - A kérelemt l eltérni csak külön eljárásban lehet. 
 - Az engedély megszegéséb l ered  jogi és anyagi következményeket tudomásul veszem. 
 - Kérelem és hozzájárulás/befogadó nyilatkozat engedélyeztetése. 
TILOS törmelék elhelyezése a konténerekbe! 
Az engedélyezési feltételeket tudomásul vettem:  
 

 Kivitelez : aláírás és bélyegz  

 
MEGRENDEL     
 
 
NÉV: …………………………………………………………………………….. 
 
 
LAKCÍM: ………………………………………………………………………… 
 
 
ALÁÍRÁS: ……………………………………………………………………….. 
 
 



2. melléklet a 23/2013 (XII.19.) önkormányzati rendelethez47 
2. melléklet a 4/2007. (III.5) önkormányzati rendelethez48 

 
Lakosságot közvetlen érint  szolgáltatások: 

 
Temetési helyek megváltása, valamint újraváltás díjai: 
I. osztály: betonút melletti 
II. osztály: a betonút melletti II. sarok, az összeköt  utak I. és II. sora 
III. osztály: egyéb temetkezési helyek 
 
Kiemelt I. osztályú temetkezési hely: f bejárati út melletti sírhelyek, kálváriával határos 

úti melletti sírhelyek 
 

1/feln tt/személyes sír mérete 120 cm széles, 220 cm hosszú, 200 cm 
mély a mélyített 220 cm 

2/feln tt/személyes sír mérete 200 cm széles, 220 cm hosszú, 200 cm 
mély a mélyített 220 cm 

A sírmélységet a talajfelszín síkjától kell mérni.  

 

Egyszeri megváltás/id tartama:/ Újraváltás esetében-csökkentett id tartammal / 

                                                                                                                     
I. oszt. 1 személyes 610,- Ft/év 15.250,- Ft/25év 12.200,-Ft/20 év 
I. oszt. 2 személyes 1075,- Ft/év 26.870,- Ft/25év 21.500,- Ft/20 év 
II. oszt. 1 személyes 475,- Ft/év 11.875,- Ft/25év 9.500,-Ft/20 év 
II. oszt. 2 személyes 845,- Ft/év 21.125,- Ft/25év 16.900,-Ft/20 év 
III. oszt. 1 személyes 265,- Ft/év 6.625,- Ft/25/év 5.300,- Ft/20 év 
III. oszt. 2 személyes 435,- Ft/év 10.875,- Ft/25év 8.700,-Ft/20 év 

Kiemelt 1 személyes 1.540,- Ft/év 38.500,- Ft/25/év 30.800,- Ft/20 év 
Kiemelt 2 személyes  2.200,- Ft/év 55.000,- Ft/25év 44.000,-Ft/20 év 
Urnafülke 1.090,- Ft/év 10.900,- Ft/10 év 5.450,-Ft/5 év 

Új kolumbárium 
fülke díja 

_______ 
2.670,- Ft/év 26.700,- Ft/10év 13.350,-Ft/5 év 

Urnasír 2 személyes 1.090,- Ft/év 10.900,- Ft/10év 5.450,-Ft/5 év 
Urnasír 4 személyes 940,- Ft/év 18.800,- Ft/20év 9.400,-Ft/10 v 
Új urnasírbolt 1.980,- Ft/év 39.600,-Ft/20 év 19.800,-Ft/10 év 

Új 2 családi újraváltása  :                                      10.900,-Ft/fülke/10 év 

 

                                                
47 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
48 Módosította a 15/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2007. április 27-t l. 
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Sírbolthely árak: 
6 személyes 4x4 = 16 m2 

I. oszt. 1.740,- Ft/év 104.400,- Ft/60 év 52.200,-Ft/30 év 
II. oszt. 1.470,- Ft/év  88.200,- Ft/60 év 44.100,-Ft/30 év 
4. személyes 3x3 = 9 m2    
I. oszt. 1.470,- Ft/év 88.200,- Ft/60 év  44.100,-Ft/30 év 
II. oszt. 1.100,- Ft/év 66.000,- Ft/60 év 33.000,-Ft30 év 
2 személyes 2x2 = 4 m2    
I. oszt. 920,- Ft/év 55.200,- Ft/60 év 27.600,-Ft/30 év 
II. oszt. 730,- Ft/év 43.800,- Ft/60 év 21.900,-Ft /30 év 

 

 
(1). Fér helyen felüli koporsó elhelyezése kriptában 10.800,- Ft 

(2) Nem állandó kalocsai lakhellyel rendelkez  személy Kalocsa város köztemet jébe 
történ  temetésekor fizetend  díj: 8.000,- Ft 

(3) Sírhely okmányairól hivatalos másolat készítése: 500,- Ft 
(4) Egyszeri temetésenként fizetend  szemétkezelési díj: 3.500,- Ft 

(5) Hantelhordás /megrendelésre/  :                                                                          3.000,-Ft 

 
A meg nem váltott urnafér helyek visszamen leges tárolási díja – ha az urna az eredeti helyén 
marad – az aktuális alapdíjon felül a tárolási id  függvényében (évenként).  

 1.390,- Ft 
Kiexhumált urnák gy jt helyen történ  tárolási díja visszamen leg 
a tárolási díj függvényében (évenként).  

 1.390,- Ft 
 
A fenti összegek az ÁFA-t nem tartalmazzák.”  
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3. melléklet a 23/2013 (XII.19.) önkormányzati rendelethez4950 
3. melléklet a 4/2007. (III. 5.) önkormányzati rendelethez: 

 
TEMET N BELÜLI ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI 

Sírásási és sírnyitási tevékenységek díjtételei: 
    

Normál feln tt sírásás 
13 800 

Ft   

Mélyített sírásás 
15 400 

Ft   

Fagyott talaj esetén /normál/ 
16 500 

Ft   

Mélyített feln tt sírásás /fagyott/ 
19 800 

Ft   
Urna sírásás 3 900 Ft   
Urnás hantolás /egységesen/ 2 400 Ft   
Hantolás koporsós /egységesen/ 6 900 Ft   

Fölülnyitandó kripta nyitása/zárása 
18 500 

Ft   

Falazott kripta nyitása/falazása 
15 000 

Ft   

Közszolgáltatás igénybevételéért fizetend  díjak: 
Alapszolgáltatás (sírkit zés, sírszemle, nyilvántartás stb.) 2 500 Ft  
Halott átadás-átvétel /Halottvizsgálati biz. ellenében/ 1 650 Ft  

kamra használata naponta 2 000 Ft  
Az üzemeltet  munkarendjét l eltér  id pontban (munkanapokon) történ  
temet i rendelkezésre állás alkalmanként:  8600  Ft  
(temetkezési szolgáltatás esetén)   
Munkaszüneti és pihen napon temet i rendelkezésre állás díja:   

(temetkezési szolgáltatás esetén) 
29 000  

Ft 

/al
kal
om 

Az üzemeltet  munkarendjét l eltér  id pontban történ  temet i szolgáltatás 
igénybevétele (szakipari tevékenység végzése esetén):  900 Ft 

/na
p 

Ravatalozó és eszközhasználat bérleti díja/temetésenként /temetkezési szolgáltató 
által/ fizetend  

17 600 
Ft 

/al
kal
om 

Gépkocsi behajtási díjak temetkezési szolgáltatók, vállalkozók részére:   
               - Napi jegy 550 Ft  

               - Éves bérlet /gépjárm venként/ 
14 500 

Ft  
Köztemet ben - a temetkezési szolgáltatók kivételével - vállalkozásszer en munkát végz k által 
fizetend  temet -fenntartási hozzájárulás díja: 

                                                
49 Módosította a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
50 Módosította a 4/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. március 1-t l. 
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               - Síremlékállítása, felújítása, vésés, járdaépítés, csiszolás stb. 1 700 Ft 

/al
kal
om 

               - Áramdíj: 860 Ft 
/na
p 

Temet n belüli kötelez  halott szállítás díja (elektromos autó): 
10 600 

Ft 

/al
kal
om 
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4. melléklet a 23/2013 (XII.19.) önkormányzati rendelethez51 
4. melléklet a 4/2007. (III.5) önkormányzati rendelethez 

 
Zárolt temetkezési helyek 

 
 Zárolt temetkezési helyek: véd távolságon belüli temetési helyek 

I. PARCELLA 
 
SÍRHELY SZÁMA: 

 62 89 116 139 160 180 095 
 64 90 117 140 161 181 196 

8k 65 91 118 141 162 182 197 
9k 66 91 119 142 163 183 197/A 
15 67 105 128 150 164 184 198 
16 68 106 129 151 163 184/A 199 
19 68/A 107 130 152 171 184/B 200 
26 81 108 131 153 172 187 206 
42 82 109 132 154 173 188 207 
43 83 110 133 155 174 189 209 
44 84 111 134 --- 175 190 210 
45 85 112 135 156 176 192 211 
46 86 113 136 157 177 193 212 
47 87 114 137 158 178 193/A 213 
 88 115 138 159 179/A 193/B 214 
      194 215 
       216 
       217 

 
XXI. PARCELLA 

 
SÍRHELY SZÁMA: 

1/1 27/B 81/A 115 129 
1/7  83/A 116 129/A 
1/8  85/A 117 130 
1/9 41 86/A 118 131 
1/10 43 86 119 142 

2  87 119/A 142/A 
3 45/A 87/A 122 143/A 
4 46/A 89/A 122/A 143/B 
5 58/A 90 123/C 143 
6 58/C 92 123/B 144 
7 68 97 124 145 

15 69 97/A 124/A 146 
17 71/A 103 125 147 
22 74/A 103/A 126  

22/A 80 104 127  
27/A 80/A 114 128  

 

                                                
51 Kiegészítette a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 
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XXII PARCELLA 
 

1 6 88 
2 7 89 
3  90 
4 92  

………………………………………………………………………………………………… 
 
Korlátozott üzemeltetés  temetkezési helyek: 
 
AII., III., IV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., parcellák temetkezési helyei 
 
Szociális Parcella: 
 
IX/A koporsós temetés esetén 
 
IX/B  urnás temetés esetén 
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5. melléklet a 23/2013 (XII.19.) önkormányzati rendelethez52 
5. melléklet a 4/2007. (III.5) önkormányzati rendelethez 

 
Sorszám:………../20….. 

 
 

REGISZTRÁCIÓS ADATLAP 
 
 

A Kalocsa Város Önkormányzatának ……………………………………Temet rendeletben 
foglaltak alapján a kalocsai temet  területén: 
 

- kegyeleti szolgáltatás 
 
 
Név: ……………………………………………………………………... 

Vállalkozás/vállalkozó:  .……………………………………………………………………. 

Felel s vezet  neve: ……………………………………………………………………... 

Cím:  ……………………………………………………………………... 

Telephely:  ……………………………………………………………………... 

Cégbírósági bejegyzés/ ……………………………………………………………………... 

Vállalkozói engedély száma: 
Adószám:  ……………………………………………………………………… 

Elérhet ség:  ……………………………………………………………………… 
(telefon, mobil, fax, e-mail) 
 
Szakmai végzettség igazolása (másolat).  
 
Alulírott kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben fenti adatokban változás következik 
be, a változásokat a Temet üzemeltetésének 8 napon belül bejelentem.  
 
 
Kelt.: 
 
   ………………………… 
    Vállalkozás/vállalkozó 
 
  P.H. 
 
 
  ………………………… 
   aláírás” 

 
 

                                                
52 Kiegészítette a 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1-t l. 


