
161/2021. (VI 3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 
határozata  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 
2021. évi I. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat-és hatáskörét gyakorolva 
a következő határozatot hozta: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a temetkezések zavartalan és 
folyamatos biztosítása érdekében a határozat mellékletét képező kaposvári temetők fejlesztési 
koncepcióját elfogadja, a fejlesztési koncepció megvalósításához szükséges forrást az 
Önkormányzat mindenkori költségvetésében e célra tervezett keret mértékéig biztosítja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató 
Határidő:  2021. augusztus 31. (Keleti és Nyugati temetők fejlesztései) 
   2021. december 31. (Déli temető beépítési terv elkészítése) 
 
 

INDOKOLÁS 
 

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország 
területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.  
 
A Keleti temető gyakorlatilag évekkel ezelőtt elérte határait, mára a sírhelyek elfogytak, új 
sírhelyek kialakítására a meglévő területen belül nem nyílik lehetőség. A temető területe évek óta 
telített, évente több, mint száz rátemetésre és újra temetésre kerül sor és az igényt csak a meg nem 
váltott sírhelyekkel és új urnafalak felállításával lehet kielégíteni. Az egyre népszerűbb urnás 
temetésekhez a rendelkezésre álló urnafalakban a sírhelyek száma gyorsan fogyatkozik. A 
temetkezésekkel kapcsolatban a Somogy Temetkezési Kft. által nyújtott adatszolgáltatás szerint az 
urnás temetkezések száma megnőtt, míg a koporsós temetkezések száma csökkent az elmúlt 
években. A koporsós temetkezéseket a meg nem váltott sírhelyekkel és az urnás temetkezéseknél 
az urnasírba történő temetkezéseket még ki lehet elégíteni, ugyanakkor a lakosság növekvő 
számban igényli, hogy hozzátartozója urnás temetkezésnél urnafalakban kerüljön elhelyezésre. 
Ezt az igényt csak a kaposvári temetők fejlesztési koncepciójában szereplő javaslattal lehet 
kielégíteni. Az 1. számú melléklet szerinti ütemezett javaslat végrehajtásával a Keleti temetőben a 
temetkezés 2034. 12. hónapig biztosítható. 
 
A Nyugati temető területének több mint 83%-a temetett terület, a maradék területen viszont a 
temetkezések zavartalan és folyamatos biztosítása érdekében a terület fejlesztése szükséges, 
továbbá a Keleti temető telítettségéből fakadó helyzetére tekintettel a Nyugati temetőben már most 
tapasztalható az urnás temetkezések számának növekedése. A koporsós temetkezések 
lefolytatásához a parcellázott területek jelenleg biztosítottak, azonban az urnás temetkezésekhez 
sem kellő számú férőhellyel rendelkező urnafal, sem urnasírhely nem áll rendelkezésre. A 2021. II. 
félévétől az igénybevétel miatt az urnafalak és urnasírhelyek kialakítása (a határoló utak 
megépítésével együtt) szükségesek a temetkezések zavartalan és folyamatos lefolytatása 
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érdekében, ezt az igényt csak a kaposvári temetők fejlesztési koncepciójában szereplő javaslattal 
lehet kielégíteni. Az 1. számú mellékletben szereplő ütemezett javaslat végrehajtásával a Nyugati 
temetőben a temetkezés 2039. 12. hónapig biztosítható. 
 
Tekintettel a Keleti temető telítettségéből fakadó helyzetére a Nyugati temető mellett belátható 
időn belül szükségessé válhat egy másik köztemető fejlesztése. Jelenleg egyetlen temető területe 
elegendő nagyságú egy ilyen fejlesztés megvalósításához, mely hosszú távon ki tudja szolgálni az 
igényeket, ez a Déli temető. Ahhoz, hogy a temetőben a kegyeleti elvárásoknak megfelelő temetés 
végrehajtható legyen a jelenlegi területen szükséges sírkiosztási térképet, beépítési tervet 
készíttetni, a közlekedést, valamint a közművesítést szem előtt tartva. A temető jelenleg használt 
területén koporsós temetkezésekhez csekély számú sírhely áll rendelkezésre, azonban nem 
biztosított az urnás temetésekhez sem urnasírhely sem pedig urnafal ezért szükségessé vált a 
temető területének bővítése, beépítési terv elkészítése ütemek és szakaszolási lehetőségek 
meghatározásával. Hosszabb távon gondolkodva a Déli temető 10692/5 hrsz-ú, mintegy 42 ha 
nagyságú területén belül mintegy 15 ha nagyságú terület tudja biztosítani a felmerülő temetkezési 
igényeket, mely terület valamennyi temetkezési formának helyet tudna biztosítani, valamint a 
terület nagyságából adódóan a további fejlesztési terület is rendelkezésre áll. 
 
 
Kaposvár, 2021. június 3. 
 
 
 
  Szita Károly      dr. Csillag Gábor 
  polgármester                jegyző 
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1. számú melléklet 
Keleti temető 

Ütem 
száma 

Feladat megnevezése Mely időszakra 
biztosítja a temetkezést 

Időbeni 
ütemezés 

I. Hagyományos temetkezések, rátemetések és újra 
temetések 

jelenleg folyamatos jelenleg 
folyamatos 

II. 20 férőhelyes urnafal felállítása a ravatalozó 
mögött 2 db 

2021. 07-2021. 12.  
2021. 

III. 20 férőhelyes urnafal felállítása a ravatalozó 
mögött 4 db 

2022. 01-2022. 12. 

IV. 20 férőhelyes urnafal felállítása alapozással a 
Szent Anna kápolna mögött 5 db 

2023. 01-2023. 12. 2022. 

V. 20 férőhelyes urnafal felállítása alapozással a 
Szent Anna kápolna mögött 5 db 

2024. 01-2024. 12. 2023. 

VI. 4 db 20 férőhelyes urnafal felállítása a Pécsi utcai 
kerítés mellett alapozással a megközelítést 
biztosító járdával. 

 
2025. 01-2025. 12. 

 
2024. 

VII. 4 db 20 férőhelyes urnafal felállítása a Pécsi utcai 
kerítés mellett alapozással a megközelítést 
biztosító járdával. 

 
2026. 01-2026. 12. 

 
2025. 

VIII. 4 db 20 férőhelyes urnafal felállítása a Pécsi utcai 
kerítés mellett alapozással a megközelítést 
biztosító járdával. 

 
2027. 01-2027. 12. 

 
2026. 

IX. 4 db 20 férőhelyes urnafal felállítása a Pécsi utcai 
kerítés mellett alapozással a megközelítést 
biztosító járdával. 

 
2028. 01-2028. 12. 

 
2027. 

X. 4 db 20 férőhelyes urnafal felállítása a Pécsi utcai 
kerítés mellett alapozással a megközelítést 
biztosító járdával. 

 
2029. 01-2029. 12. 

 
2028. 

XI. 4 db 20 férőhelyes urnafal felállítása a Borostyán 
urnaliget mellett. A kialakításhoz szükséges az 
urnaliget melletti út felújítása 

 
2030. 01-2030. 12. 

 
2029. 

XII. 4 db 20 férőhelyes urnafal felállítása a Borostyán 
urnaliget mellett,  

2031. 01-2031. 12. 2030. 

XIII. 4 db 20 férőhelyes urnafal felállítása a Borostyán 
urnaliget mellett 

2032. 01-2032. 12. 2031. 

XIV. 4 db 20 férőhelyes urnafal felállítása, 
a Borostyán urnaliget mellett, 2 db és  
a Mező utcai kerítés mentén 2 db  

 
2033. 01-2033. 12. 

 
2032. 

XV. 4 db 20 férőhelyes urnafal felállítása a Mező utcai 
kerítés mentén 

2034. 01-2034. 12. 2033. 

XVI. 4 db 20 férőhelyes urnafal felállítása a Mező utcai 
kerítés mentén 

2035.01-2034.12. 2034. 

XVII: 4 db 20 férőhelyes urnafal felállítása a Mező utcai 
kerítés mentén 

2036.01-2036.12. 2035. 

XVIII. 4 db 20 férőhelyes urnafal felállítása a Mező utcai 
kerítés mentén 

2037.01-2037.12. 2036. 

XIX. 4 db 20 férőhelyes urnafal felállítása a Mező utcai 
kerítés mentén 

2038.01-2038.12. 2037. 

XX. 3db 20 férőhelyes urnafal felállítása a Mező utcai 2039.01-2039.12. 2038. 
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kerítés mentén 
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Nyugati temető 
Ütem 
száma 

Feladat megnevezése Mely időszakra biztosítja 
a temetkezést 

Időbeni 
ütemezés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. 

XIV parcellák A, B, C, D szakaszok megnyitásra 
kerültek (jelenleg nyitott, ide temetnek) 
226 db hagyományos sírhely és 52 db kriptahely 
áll rendelkezésre 

 

2030. 12.31-ig biztosítja a 
temetkezést 

 

A babér urnaliget megnyitásra került, (jelenleg 
nyitott, ide temetnek), 35 db sírhely áll 
rendelkezésre 

 

2021. 06. 30-ig biztosítja a 
temetkezést 

Jelenleg 33 db sírhely áll rendelkezésre 

 

2021. I. félévében 
biztosítja a temetkezést 
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II. 

Urnasírhelyek kialakítása 2021-ben, 147 db 
sírhely alakítható ki, a kialakításhoz határoló 
utakat szükséges építeni 

 

2021. II. félévtől 2024.12. 
31-ig biztosítja a 
temetkezést 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021. 3 db 15 férőhelyes urnafal kialakítása a Kanizsai 
utca felőli oldalon 2021-ben, 45 db férőhely 
alakítható ki 

 

2021. 07.01-2022. 
06.30-ig biztosítja a 
temetkezést 

III. 6 db 20 férőhelyes urnafal kialakítása a 
szóróparcella mellett 2022-ben, 120 db férőhely 
alakítható ki 

 

2022.07.01-2025.06.30-ig 
biztosítja a temetkezést 

2022. I. félév 
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IV. Új urnaliget kialakítása a KAHIB területen 410 
db sírhely alakítható ki, a kialakításhoz határoló 
utakat és kerítést is szükséges építeni 

2025. 01.01-2028.12.31-ig 
biztosítja a temetkezést 

2024. 

V. Új urnapark kialakítása 7 db 30 férőhelyes 
urnafallal, 210 sírhely alakítható ki 
A kialakításhoz térburkolatot szükséges építeni 

 

2025.07.01-2030.12.31-ig 
biztosítja a temetkezést 

2025. I. félév 

VI. Új ravatalozó épület tervezése és kivitelezése  2025-2026. 



8 
 

VII. Új urnasírok kialakítása a Kórházi szakaszok 
lejárta után, 172 db sírhely alakítható ki 
A kialakításhoz határoló utakat szükséges építeni 

 

2029.01.01-2031.12.31- ig 
biztosítja a temetkezést 

2028. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. 

Új urnapark kialakítása 8 db 30 férőhelyes 
urnafallal 240 sírhely alakítható ki 
A kialakításhoz térburkolatot szükséges építeni 

 

2031.01.01-2036.12.31- ig 
biztosítja a temetkezést 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2030. XV parcellák A, B, C, D szakaszok megnyitása 
2031-ben, 226 db hagyományos sírhely és 52 db 
kriptahely alakítható ki 
A kialakításhoz határoló utakat szükséges építeni 

 

2031.01.01-2040.12.31-ig 
biztosítja a temetkezést 
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IX. Új urnasírok kialakítása a KAHIB területén, 262 
db sírhely alakítható ki 
A kialakításhoz határoló utakat szükséges építeni 

 

2032.01.01-2035.12.31-ig 
biztosítja a temetkezést. 

2031. 

X. Új urnasírok kialakítása a KAHIB terület északi 
részén és a meglévő területén, 120 db sírhely 
alakítható ki 
A kialakításhoz határoló utakat szükséges építeni 

 

2036.01.01-2037.12.31-ig 
biztosítja a temetkezést 

2035. 

XI. Új urnafalak kialakításának első üteme a temető 
északi részén a Hajnóczy utca felől 9 db 30 
férőhelyes urnafallal 270 sírhely alakítható ki 
A kialakításhoz térburkolatot szükséges építeni 

 

2037.01.01-2040.12.31-ig 
biztosítja a temetkezést 

2036. 
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XII. Új urnasírok kialakítása a temető terület északi 
részén 286 db sírhely alakítható ki 
A kialakításhoz határoló utakat szükséges építeni 

 

2038.01.01-2041.12.31-ig 
biztosítja a temetkezést 

2037. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIII. 

Új urnafalak kialakításának második üteme a 
temető északi részén a Hajnóczy utca felől 9 db 
30 férőhelyes urnafallal 270 sírhely alakítható ki 
A kialakításhoz térburkolatot szükséges építeni 

 

2041.01.01-2044.12.31-ig 
biztosítja a temetkezést 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2040. Új parcellák megnyitása hagyományos sírhelyek 
részére a KAHIB alsó területén 320 sírhely 
alakítható ki 
A kialakításhoz határoló utakat és kerítést is 
szükséges építeni 

 

2041.01.01-2050.12.31-ig 
biztosítja a temetkezést 
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XIV. Új urnafalak kialakításának harmadik üteme a 
temető északi részén a Hajnóczy utca felől 9 db 
30 férőhelyes urnafallal 270 sírhely alakítható ki 
A kialakításhoz térburkolatot szükséges építeni 

 

2045.01.01-2048.12.31-ig 
biztosítja a temetkezést 

2044. 

XV. Új urnafalak kialakításának negyedik üteme a 
temető északi részén a Hajnóczy utca felől 10 db 
30 férőhelyes urnafallal 300 sírhely alakítható ki 
A kialakításhoz térburkolatot szükséges építeni 

 

2049.01.01-2053.12.31-ig 
biztosítja a temetkezést 

2048. 

XVI. Új parcellák megnyitása hagyományos sírhelyek 
részére a KAHIB felső területén 333 sírhely 
alakítható ki  
A kialakításhoz határoló utakat és kerítést is 
szükséges építeni 

 

2051.01.01-2060.12.31-ig 
biztosítja a temetkezést 

2050. 

 


