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NYERGESÚJFALU VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

12/2013. (V.31.) számú rendelete 
a temetőkről és a temetkezések rendjéről 

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló módosított 
1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat  
rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1.§  A város területén üzemelő temetők: 
a) Régi (Öreg) köztemető (Munkácsy liget, 839. hrsz.) 
b) Új köztemető (Zelk Z. u., 1439/4. hrsz.) 

2. § (1) Az Önkormányzat a Régi (Öreg) temető vonatkozásában az üzemeltetésről kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés megkötésével gondoskodik. 
(2) A kegyeleti közszolgáltatások ellátásának pénzügyi és tárgyi feltételeit és a temető üzemeltetésének 

részletes szabályait a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben kell meghatározni. 

2. A köztemetők üzemeltetése 

3. § A temető üzemeltetési feladat ellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet a Képviselőtestület az 
Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja. 
4. § A köztemetők korlátozott használatú zöldterületnek minősülnek.. 
5. § (1) A Régi (Öreg) temető üzemeltetési feladatait a mindenkori üzemeltetővel kötött kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés tartalmazza. A mindenkori üzemeltető feladatát képezik a temetkezési 
szolgáltatások is. 
(2) Az Új köztemető fenntartó-üzemeltetőjének a feladatait, egyéb szabályait az Új köztemetőre 
vonatkozó temetőszabályzat tartalmazza, mely e rendelet  2. melléklete. 

3. A köztemetők rendje 

6. § (1)  A temetők csak a nyitva tartás ideje alatt látogathatók. 

Nyitvatartási idő: 
a) Nyári időszakban: április hónaptól szeptember hónapig 06 órától 20 óráig 
b) Téli időszakban: október hónaptól március hónapig 08 órától 18 óráig.  

Mindenszentek és Halottak Napja előtti és utáni 2 napon hosszabb nyitvatartási időt kell biztosítani. 
A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.
 A köztemetők főbejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a 
köztemetők nyitvatartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, pontos címét, valamint a 
köztemetők részletes térképét ki kell függeszteni. 

(2) A köztemetőkben végzendő munkák időpontját illetve azok várható időtartamát — a sírgondozás, 
sírok virággal történő beültetését kivéve — a munkálatok megkezdése előtt a köztemetők üzemeltetőjének 
be kell jelenteni. 
(3) A köztemetőkben munkájukat végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat 

kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit 
nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a köztemetők infrastrukturális létesítményeiben kárt nem 
okozhatnak. 
Az építési munkákat végző vállalkozók vasárnap és ünnepnapok alkalmával (Karácsony, Újév, Március 
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15., Húsvét, Pünkösd, Augusztus 20., Október 23., November 1.) a temetőkben nem dolgozhatnak. 
(4)    A köztemetőkben legalább 150 m-enként vízvételi lehetőséget kell biztosítani. 
(5) Sírgondozás céljára a köztemetőkben lévő közkifolyókat a hozzátartozók ingyenesen használhatják, a 

keletkező hulladékot, koszorút, koszorú- és virágmaradványt az arra kijelölt konténerben kell elhelyezni. Az 
elszállításról az üzemeltetők szükség szerint intézkednek.. 
(6) A köztemetőkben gépjárművel, motorkerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos. Ez a tiltás nem 

vonatkozik a temetkezési tevékenységben részt vevő járműre, súlyos mozgáskorlátozottakra, az 
engedélyezett munkálatokat végzőkre, illetve egyéb gépjárművekre rendkívüli élethelyzetben. 
(7) A sírgondozás engedély nélkül végezhető, ennek keretén belül 

a)  egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása 
b) cserepes, vágott és művirág, koszorú elhelyezése 
c) olyan fás szárú növény ültetése, melyek kifejlett állapotban sem éri el az 1 méteres magasságot és 
átmérője nem több 0,6 méternél, valamint fejlődése során a gyökérzete a szomszédos temetési helyek és a 
sírhelysorok közötti utak vagy más temetői létesítmény (kerítés, ravatalozó épület, vízvezeték) 
állapotát/állagát nem veszélyeztetik. 
(8) A sírhelyet megváltó hozzátartozó köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen 

elvégezni. A sírhely díjakat és a temető létesítménye, illetve az üzemeltető által biztosított 
szolgáltatások igénybevételéért a temetési szolgáltatók által fizetendő díjat az 1. 
melléklet tartalmazza.  

(9) A köztemetők üzemeltetői a saját tulajdonú eszközeik és kellékeik használatáért jogosultak a 
temetkezési szolgáltatóktól díjat szedni, melynek  nettó összegét az 1.  melléklet tartalmazza. 
(10) A köztemetőkben építési, fejújítási, bontási munkát végző vállalkozók az e rendelet mellékletében 
meghatározott temető-fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni. 
(11) A régi ( Öreg ) köztemetőben az üzemeltető jogosult az elhunyt hűtésével kapcsolatos feladatok 

ellátására. Az e feladatok ellátásáért kapcsolatos szolgáltatási díj összege 2.000,-Ft/nap, melyet az 
üzemeltető köteles az üzemeltetési feladatok elvégzésére fordítani és az egyéb üzemeltetési bevételek 
között nyilvántartani. A szolgáltatási díj összege az ÁFÁ-t nem tartalmazza. 

(12) A régi ( Öreg ) köztemetőben az üzemeltető jogosult a sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos 
feladatok ellátására. Az e feladatok ellátásáért kapcsolatos szolgáltatási díj összegei az alábbiak: 

Sírnyitás ( koporsós normál )  18.000,-Ft 
Sírhantolás ( koporsós normál )  10.000,-Ft 
Sírnyitás ( koporsós mélyített )  20.000,-Ft 
Sírhantolás ( koporsós mélyített ) 12.000,-Ft 
Sírnyitás + hantolás ( urna )  15.000,-Ft. 
A fenti összegeket az üzemeltető köteles az üzemeltetési feladatok elvégzésére fordítani és az egyéb 
üzemeltetési bevételek között nyilvántartani. A szolgáltatási díj összege az ÁFÁ-t nem tartalmazza. 
 

4. A temetkezési helyek kialakításának szabályai 

7. § (1) Az Új köztemető belső kialakításának rendjét, az egyes parcellák felhasználásának módját, idejét 
„Temetőrendezési tervben" kell meghatározni. A terv térképet (vázrajzot) is tartalmaz, amelyen a 
temetők egyes területei beazonosíthatóak. A mindenkori „Temetőrendezési terv"-et a 
Képviselő-testület határozatban hagyja jóvá. 
(2) Az Öreg (Régi) köztemető belső kialakításának rendje adott, annak megváltoztatása nem engedélyezhető. 

A temetkezési tevékenység a belső kialakítási rendnek megfelelően, azzal összhangban végezhető. 
(3) A köztemetőkben meglévő, valamint kialakítandó sírhelyekről sírhelykönyvet kell 

vezetni a mindenkori temetőüzemeltetőnek 
8. § (1) A temetkezésre használt helyek az alábbiak lehetnek: 

a) egyes sírhely 
b) kettős sírhely 
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c) hármas sírhely (a Régi  (Öreg) temetőben) 
d) díszsírhely 
e) közös sírhely 
f) gyermek sírhely 
g) sírbolt 
h) urnafülke 
i) urnasírhely. 

(2) A temetőben lévő sírok méretei: 
a) egyes felnőtt sír: 220 cm hosszú, 100 cm széles 
b) kettős sírhely: 220 cm hosszú, 200 cm széles 
c) hármas sírhely: 220 cm hosszú, 300 cm széles 
d) gyermek sírhely: 1,3 m hosszú, 0,6 m széles 
e) urnasírhely: 0,8 m x 1,2 m, mélysége 1 m 

(3) A sírok egymástól való oldaltávolságának 40 cm-nek, a gyermeksíroknál 30 cm-nek kell lenni. A 
sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet. 
(4) A sírhely sorok közötti távolságnak 0,6-1 m-nek kell lennie. 
(5) A sírhely táblák között legalább 2,5 m széles utat kell hagyni. 
(6) A síremlék magassága a járdaszinttől gyermeksíroknál 120 cm, felnőtt síroknál 150 cm lehet. 
(7) Az egyes sírhelytáblákban (parcellákban) lévő sírhelyek sírdombokkal alakíthatók ki. A kialakításnak a 
sírhelytáblán belül egységesnek keli lennie. 
(8) Felnőtt sírhelydíj befizetése mellett a felnőtt sírhelytáblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen 
esetben a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lennie. 
9.§ (1) A síremléket szilárd alapra kell helyezni és magassága legfeljebb 1,5 m lehet, kivétel az obeliszk-
szerű síremlék, melynek magassága 250 cm-nél magasabb nem lehet. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél 
nagyobb területet. Kegyeletet vagy a közízlést sértő síremléket felállítani tilos. 
(2) A köztemetőkben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak a köztemetők 
üzemeltetőjének előzetes engedélye alapján szabad. 
 

5. Díszsírhely 

10. § (1) Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete azon elhunyt személyeknek, akik a települési 
közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, illetve a város fejlődése érdekében 
kimagasló tevékenységet fejtettek ki, díszsírhelyet adományozhat. 
(2) Díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját írásban kell értesíteni. 
(3) A díszsírhely használati ideje a temető fenntartásáig tart, használata ingyenes. További hozzátartozó, 

kivéve az özvegy házastársat díj ellenében temethető el a díszsírhelyen. 
(4) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozóik, ezek hiányában az Önkormányzat 

köteles gondoskodni. 

6. A temetkezési helyek használati ideje és díja 

 
11. § (1) A temetkezési helyek feletti rendelkezés jogát annak megváltásával lehet megszerezni. 
(2) A sírhelyek használata a megváltástól számítva 25 évre szól. 
(3) A sírbolthely (kripta) használata a kriptába történt utolsó temetés napjától számított 60 év elteltével jár le, ezt 

követően újra megváltható. 
(4) Az urnafülkék, urnasírhelyek használata 25 évre terjed. 
(5) A sírhelyek, sírboltok, urnasírhelyek, urnafülkék további- használati joga az eredetivel azonos 

időtartamra ismételten megváltható. 
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12. § (1) A temetési helyek használatáért megváltási díjat kell fizetni. A fizetendő díjtételeket az 1. 
melléklet tartalmazza, mely díjtételek ÁFA nélkül értendők. A díjtételeket a Képviselő-testület évente 
felülvizsgálja. Az 1. melléklet tartalmazza a temetői létesítmények illetve az üzemeltetők által 
biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetési szolgáltatók által fizetendő díjat, valamint a 
temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő 
temető-fenntartási hozzájárulás díjának összegét. 
(2) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temettető vagy az általa megbízott hozzátartozó, 

az újraváltáskor a temetési hely felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni. A díjakat minden 
esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni. 
(3) Minden hónapban egy alkalommal temetőbejárást kell tartani.  
(4) A megváltási idő lejártát követő egy éven belül újra meg nem váltott temetési helyeket újra lehet 

értékesíteni, ha az üzemeltetők hat hónapon belül legalább kétszer országos és helyi lapban, valamint a temetőben 
jól látható helyen, továbbá a temetési helyen ezzel kapcsolatos hirdetményt tesz közzé és azokat nem váltja meg 
újra senki. 
13. § (1) A temetési helyek magánforgalomban adásvétel tárgyát nem képezhetik. 
(2)  A megváltott, de fel nem használt temetési helyekről érvényesen csak a köztemetők 
üzemeltetőjénél tett nyilatkozattal lehet lemondani, mely lemondásokról az üzemeltető a tulajdonos részére 
havonta írásban tájékoztatást ad. 
14.§ A temetési helyekkel való rendeltetésszerű használat érdekében még élő személy részére temetési hely 
nem váltható meg. 

7. Záró rendelkezések 

15. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti  
1. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 27/2007. (XII. 10.) számú rendelete a 
temetőkről és a temetkezések rendjéről   
2. Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 11/2008 (IV.07.) számú rendelete a temetőkről 
és a temetkezésről szóló 27/2007(XII.10.) számú rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 
módosításáról 
3. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2009.(IV.1.) számú 
rendelete a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 27/2007.(XII.10.) számú rendelet 
módosításáról 
4. Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 1/2010 (II.01.) számú rendelete a temetőkről és a 
temetkezések rendjéről szóló 27/2007 (XII.10.) számú rendeletének (továbbiakban: 
Rendelet) módosításáról.    

 
 
 

  Mihelik Magdolna     Dr. Molnár Lívia 
      polgármester                        aljegyző 
 
 
 
 
A rendeletet 2013. május 31.napján kihirdettem. 
 
 
 
         Dr. Molnár Lívia  
               aljegyző 
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1.  melléklet  13/2013. (V.31.)   önkormányzati rendelethez 

A) 
1.Sírhelydíjak: 
 

1.1.Egyes sírhely használati díja 
1.2.Kettős sírhely használati díja 
1.3.Hármas sírhely használati díja 
1.4.Gyermek sírhely használati díja 
1.5.Sírbolt (kripta) használati díja 
1.6.Urnasírhely használati díja 
1.7.Urnafülke használati díja 

25 évre 
25 évre 
25 évre 
25 évre 
60 évre 
25 évre 
25    évre 

      10.000,- Ft 
20.000,-Ft 
25.000,-Ft       
6.500,- Ft 
60.000,-Ft 
6.250,-Ft     
4.000,-Ft  

B) 
1.Temető létesítménye, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a 
temetési szolgáltatók által fizetendő díj: 

1.1.    18.000,-Ft/alkalom 

C) 
1.Temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által 
fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja: 

1.1.    900,-Ft/nap 
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2.  melléklet 13/2013. (V.31.) önkormányzati rendelethez 

TEMET ŐSZABÁLYZAT 

 
1.A TEMET Ő RENDJE, NYITVATARTÁS 

1. Az üzemeltető, a temetési szolgáltatás ellátását állandó készenléti ügyelettel végzi és a temető 
felügyeletét biztosítja. A temetőben elhelyezett tárgyak, sírok, síremlékek megrongálásáért, 
esetleges eltulajdonításáért az üzemeltető felelősséggel nem tartozik. 

2. A temetők csak a nyitva tartás ideje alatt látogathatók. 
Nyitvatartási idő: 
a) Nyári időszakban: április hónaptól  szeptember hónapig 06 órától 20 óráig 
b) Téli időszakban: október hónaptól március hónapig 08 órától 18 óráig.  

Mindenszentek és Halottak Napja előtti és utáni 2 napon hosszabb (22 óráig) nyitvatartási időt kell 
biztosítani. 

2. A nyitvatartási rendet, a temető házirendjét a temető bejáratásnál ki kell függeszteni. 
3. A temetőből a látogatóknak a nyitvatartási idő letelte előtt, felszólítás nélkül el kell távozni. 
4. A köztemetőkbe gépjárművel, motorkerékpárral, kerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos. Ez a 

tiltás nem vonatkozik a temetkezési tevékenységben részt vevő járműre, a súlyos 
mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre, illetve egyéb 
gépjárművekre rendkívüli élethelyzetben. 

 
2. A TEMET ŐBEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉS 

1. A temetőben végzett minden munkát, kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást 
a temető üzemeltetőjének erre rendszeresített nyomtatványon be kell jelenteni. 

2. Építési, bontási, helyreállítási és ezzel kapcsolatos minden munka, mindkét temetőben az engedélyezést, 
bejelentést követően kezdhető meg az engedélyben és a szabályzatban meghatározott feltételek 
alapján. 

3. A sírhelyméreteket a rendelet 8. § (2) bekezdése tartalmazza. A sírhelyen létesíthető síremlékek 
mérete megegyezik a mindenkori szabvány méretével. 

 
3. AZ ÜZEMELTET Ő FELADATAI 

I. Az üzemeltető a bejelentés és engedélyköteles munkáról nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza: 
• a bejelentés nyilvántartási számát 
• a munka pontos helyét (temető, parcella, sor, sír számát) 
• a végzendő munka pontos leírását, ha a felújítás nem a helyszínen történik, a temetőből való 

kiszállításkor az üzemeltető hozzájárulását, 
• a munka megkezdésének, befejezésének és időtartamának napját, 
• az anyagszállítást végző gépkocsi típusát és forgalmi rendszámát, 
• az építtető nevét, lakcímét, a kivitelező nevét, címét, telephelyét és iparengedélyének 

számát 
• sírbolt építés esetén a jogerős engedély számát. 
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2. Ünnepnap építési munkát végezni nem lehet. 
3. Munkavégzés során még átmenetileg sem lehet a közlekedést, a szertartásokat, a temetési helyek 

látogatását akadályozni. Szükség esetén a munkavégzést fel kell függeszteni. A szomszéd sírok nem 
sérülhetnek, eredeti állapotuk nem változhat. Amennyiben a szomszédos sírhely sérül, úgy a kárt okozó 
köteles az eredeti állapotot helyreállítani. 

4. Minden építés, bontás, helyreállítás megkezdésekor a sarokpontok kitűzése céljából, majd a munka 
befejezését követően — átvétel miatt — a kivitelező és az üzemeltető képviselője helyszíni ellenőrzést 
végeznek. 

5. A rendeletben előírt engedélyek, hozzájárulás hiánya, illetve a sírok gondozásának 
elmulasztása, vagy a jellegétől eltérő kialakítása esetén az üzemeltető a sírhely megváltóját — 
határidő megjelölésével — felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére. Ha a felhívás 
eredménytelen, a helyreállítás a költségére elvégeztethető. Balesetveszélyes állapot 
halasztást nem tűr, azonnal intézkedni kell az üzemeltetőnek. Meg kell kísérelni a 
felszólítást, ha sikertelen vagy eredménytelen, a balesetveszélyt meg kell szüntetni a 
tulajdonos költségére. 

 
4.  A SÍRHELY MEGVÁLTÓJÁNAK FELADATAI, JOGAI 

 
A temetési hely feletti jogosultjának joga és egyben kötelessége a sír jellegének megfelelő 
gondozása, növényzetének ápolása, a sírbolt, síremlék karbantartása. A sírhelyeket a használati idő 
lejártával újra lehet váltani. 
 
Engedély nélkül végezhető munkák: 
 
Minden sírgondozási munka, cserepes, vágott élő/művirág, koszorú, csokor elhelyezése, valamint 
a sírok díszítéséül szolgáló lágyszárú, a parcellára jellemző dísznövény ültetése — engedély 
nélkül végezhető. 
 

            5.  TILTOTT MUNKÁK 

Az üzemeltető/tulajdonos előzetes hozzájárulása szükséges: 
• fák áthelyezéséhez 
• az egyéb fás szárú növényzet ültetéséhez, kivágásához, áthelyezéséhez 
• síremlék-állításhoz, sírkeret, fedett sírkeret készítéséhez, urnasírhely létesítéséhez, valamint ezeken 
• maradandó anyagú díszítés (szobor, felirat) elhelyezéséhez, megváltoztatásához 
• sírgondozás vállalkozás keretében történő végzéséhez 

A fák ültetéséhez és kivágásához — az üzemeltető véleményének figyelembe vételével — a temető tulajdonosának 
engedélye szükséges. 

A temetőkben a sírok mellett padot elhelyezni nem szabad. 

A temetők területén lévő vízvételi helyekről csak a sírhelyek gondozása céljából szabad vizet vételezni. 

 

A temetőkben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával 
szabad. A sírhelyeken gyertyát, mécsest égetni csak úgy szabad, hogy a környezetre tűzveszély ne 
jelentsen. 
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6. KÖZTISZTASÁGI FELADATOK 
 

A köztemetőkben az avart, elszáradt koszorúkat illetve virágmaradványokat elégetni tilos. 
 
A sírhelyek gondozása közben keletkező hulladékot az üzemeltető által kijelölt hulladéklerakó 
helyen kell elhelyezni. A temetőkben elhelyezett hulladékgyűjtőbe háztartási hulladékot 
elhelyezni tilos. 
 
A sírokról lekerülő hulladékot és egyéb hulladékot a sírgondozónak, a munkavégzőnek az erre a 
célra kihelyezett szemétgyűjtőben kell elhelyeznie. 
 
Az építéssel, bontással, felújítással keletkező építési törmelék, hulladék, felesleges föld, valamint 
a régi sírkő, síremlék a munkák befejezését követő haladéktalan eltávolítása, elszállítása az 
építtető/kivitelező feladata. 
 
Az üzemeltető köteles gondoskodni a temető tisztántartásáról, a parkok és zöldterületek rendszeres 
gondozásáról, továbbá a hulladéktárolók ürítésének megszervezéséről. 


