
Temetők és temetkezési tevékenység 
 
Kapuvár Városi Önkormányzat közigazgatási területén fekvő Kapuvár, Veszkényi u. 1. szám 
alatti köztemető fenntartása, üzemeltetése és temetéssel kapcsolatos tevékenységek  
 
A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a temetőben vagy 
temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen szabad. 
Az egyes temetkezési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre 
kötelezettnek díjat kell fizetni. 
 
Az egyszeri megváltás időtartama: 

a) sírbolt esetén   75 év 
b) urnasírbolt esetén  25 év 
c) sírhely esetén   25 év 
d) urnafülke, urnasírhely esetén 10 év 
e) a díszsírhelyeknek és katonasíroknak lejárati ideje nincs. 

A temetési hely újraváltására a 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 
 
1. Sírhelydíjak: 
 

Felnőtt sírhely egyes 15.600 Ft + ÁFA/25év 

Urnasírhely 11.450 Ft + ÁFA/25év 

Gyermek sírhely 7.300 Ft + ÁFA/25 év 

2 személyes kripta 76.000 Ft + ÁFA/75 év 

4 személyes kripta 108.000 Ft + ÁFA/75 év 

 
Felnőtt kettes sírhely díja a mindenkori egyes sírhelydíj kétszerese. 
Az urnaoszlop hely és az urnakripta hely a mindenkori gyermek sírhely díjával megegyezik. 
 
2. Temető-fenntartási hozzájárulás 
 
A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által 
fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja: 
 

Felállítandó síremlék esetén 900,- Ft/óra + ÁFA 
Kriptaépítés esetén 900,- Ft/óra + ÁFA 
Egyéb szakipari munkák (síremlék javítás, 
karbantartás stb.) esetén 880,- Ft/óra + ÁFA 

 
A síron található síremlék temetés alkalmával történő szétszedése sírkőüzemi tevékenységnek 
minősül, amelyért a temetőfejlesztési hozzájárulást a munkát végző vállalkozásnak meg kell 



fizetnie. A síremlék szétszedés, összerakás díjmegállapítása nem tartozik Önkormányzati 
hatáskörbe. 
 
3. Temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak: 
 

díjtételek 

Temetői létesítmények használati díja 23.000 Ft +ÁFA/temetés 

 
 
A díj ellenében biztosított szolgáltatások: 
· halott hűtés, kezelés, tárolás, 
· temetőfenntartó által előírt felszereltségű és díszítettségű ravatalozó igénybevétele, 
· áldozati láng használata, 
· hangosító berendezés használata, 
· gyászhirdető tábla igénybevétele, 
· a temetéshez használandó kellékek (kézikocsi, sírpalló stb.) használata, 
· temetőgondnok díja. 
 
A temetőbe más vállalkozók felszerelési tárgyait (a visszahantoláshoz szükséges 
kéziszerszámok és a leeresztő sírkötél kivételével) bevinni tilos. 
Egyedi megrendelésre – külön díjfizetés mellett – a ravatal az általánostól eltérően is 
díszíthető. 
 
4. Sírásás: 
 

Felnőtt sírásás 21.000 Ft + ÁFA 

Mélyített  sírásás 21.900 Ft + ÁFA 

Gyermek és urna sírásás  10.500 Ft + ÁFA 

 
 
 
Az 1999. évi XLIII. törvény 16.§ b) pontja szerinti temetési helyre való első temetést 
megelőző sírásás díja a fentiekkel azonos. 
Az esetleges síremlék szétszedés az üzemeltető mindenkori árjegyzéke szerint történik. 
A fenti díjak a sír visszahantolását nem tartalmazzák. 
 
További információ: http://www.kapuvar.hu/okormanyzat/rendelet/ oldalon elérhető. 
 
 


