
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete  

a köztemetőről és a temetkezésről szóló 19/2013.(XII.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 
évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 6.§ (4) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Pénzügyi Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
A rendelet hatálya 

1. § 
 
A rendelet hatálya Nyárlőrinc Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 
tulajdonában álló, a nyárlőrinci ingatlan-nyilvántartásban 399/1, és 399/5 helyrajzi 
számok alatt felvett temetőre terjed ki. 
 

A köztemető üzemeltetése 
2. § 

 
(1)1. Az Önkormányzat a tulajdonában álló temető fenntartásáról, üzemeltetéséről 

kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében a Himalája Blue Kft., mint 
szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) útján gondoskodik. 

 
(2) Az Önkormányzat a temető fenntartói jogosítványa keretében a temető 

rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb 
tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint utak és közcélú zöldfelületek 
karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról közszolgáltatási szerződés 
keretében gondoskodik. 

 
(3) A köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb tárgyi és 

infrastrukturális feltételeket az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 

3. § 
 

(1)1. A temetkezési hely megváltásáért, valamint újraváltásáért a 2. sz. melléklet 
szerinti ÁFA nélküli díjat kell fizetni. 

 
(2) A köztemetőkön belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre 

a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a 
hamvaknak az urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírba 
helyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos 
feladatok ellátására – a szociális temetésekre irányadó jogszabályok szerinti 
kivételekkel – az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének 
igénybevétele kötelező. 

 
(3) A temetkezési szolgáltatók a temetői létesítmények, továbbá az üzemeltető által 

biztosított szolgáltatások igénybevételéért a 3. mellékletben meghatározott 
díjakat kötelesek megfizetni. 



(4) A temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemető területén vállalkozásszerűen 
munkát végzők a 4. mellékletben meghatározott temető fenntartási 
hozzájárulást kötelesek megfizetni. 

 
(5)1. A R. 4. számú mellékletében meghatározott, temető fenntartási díjak – mely a 

vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő - a temető fenntartóját illetik 
meg. 

 
Üzemeltető feladatai 

4. § 
 

Az üzemeltető gondoskodik 
a) a köztemetők rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, 

közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a 
közcélú zöldfelületek karbantartásáról, gondozásáról, szükség szerinti 
felújításáról és pótlásáról, 

b) a hulladékgyűjtő-helyek kijelöléséről, és a hulladékgyűjtő-helyeken 
felhalmozódott hulladék kijelölt lerakóhelyre történő folyamatos 
elszállításáról vagy elszállíttatásáról, 

c) a temetőben külön képviselő-testületi döntés alapján adományozható 
díszsírhely gondozása, valamint a katonai sírok gondozása és fenntartása, 

d) a temetési helyek típusa szerint és sírhelytáblánként a védett sírjelek és a 
további temetési lehetőségek feltüntetésével a temetési helyek 
nyilvántartásáról. 

 
Temetkezési helyek 

5. § 
 

(1) A temetőt sírhelytáblákra (parcellákra), a számozott sírhelytáblákat sorokra, a 
sorokat számozott sírhelyekre kell felosztani. 

(2) A temetőben koporsós, valamint urnás temetésre van lehetőség. 

(3) A koporsós temetési hely lehet egyes vagy kettes sírhely, illetőleg sírbolt. 

(4) Az egyes sírhely szélessége 90 cm, hossza 210 cm, a kettes sírhely 
szélessége 190 cm, hossza 210 cm. 

(5) A sírbolt céljára szolgáló temetési hely - hat koporsó elhelyezésére szolgáló 
sírbolt - szélessége 300 cm, hossza 450 cm. 

(6) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye a 
koporsós temetési hely. Egy sírhelyre legfeljebb hat urna helyezhető el. 

(7) A sírhelyek között oldalirányban 50 cm, a sorok között legalább 1 m távolságot 
kell biztosítani. A sírhelytáblák között legalább 3 m széles utat kell hagyni. 

(8) A szociális temetések céljára kijelölt táblában kialakított urnasírhelyek 0,5 méter 
hosszúak és 0,5 méter szélesek. Az urnasírhelyeket egymástól 0,3 méter 
távolságra kell elhelyezni, a sorok között váltakozva 0,3 méter és 1 m 
távolságot kell tartani. 

 
A temetési helyek feletti rendelkezési jog 

6. § 



(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama – a (2) bekezdésben foglalt 
kivétellel – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben megállapított alsó 
határnak megfelelő időtartam. 

 
(2) Az urnasírhelyek feletti rendelkezési jog időtartama 25 év. 
 
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog díját a temetési hely megváltásakor kell 

megfizetni. 
 
(4) Temetési hely feletti rendelkezési jog előre is váltható, azonban ebben az 

esetben megjelölése és gondozása kötelező. 
 
(5) A rendelkezési jog megszűnését követően az újra meg nem váltott temetési 

helyeket fel lehet számolni, és azokat újabb temetések céljára igénybe lehet 
venni. 

 
Síremlék, sírjel állítása, gondozása 

7. § 
 

(1) A temetési helyen a síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlékek 
alapozásának méreteit minden esetben az üzemeltető állapítja meg. Az 
alapozás felső síkja az eredeti terepszintet nem haladhatja meg. (A síremlékek 
magassága legfeljebb 200 cm lehet.) 

 
(2) A síremlékek szabályszerű felállítását az üzemeltető ellenőrzi. 
 
(3) A temetőben felállított síremlék lebontását, áthelyezését az üzemeltetőnek 

előzetesen be kell jelenteni. Az üzemeltető kérésére a vállalkozó köteles 
engedélyét bemutatni, továbbá igazolni, hogy a síremlékkel kapcsolatos 
munkavégzés a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy 
megrendelésére történik. 

 
(4) A már felállított síremléket és a sír egyéb tartozékait a köztemetőből – még 

javítás céljára is – csak az üzemeltetőnek történő bejelentés után lehet 
elszállítani. 

 
(5) A sírok karbantartását, gondozását, díszítését - ezen rendeletben foglalt 

feltételek mellett - a hozzátartozók szabadon végezhetik. 
 
(6) A sírgondozási munkák elvégzésével - amennyiben azt nem maguk végzik - a 

hozzátartozók a temető kezelőjét, illetőleg más szervezetet, személyt is 
megbízhatnak. Amennyiben a munkát más szervezet, személy végzi, úgy az 
ilyen megbízást a hozzátartozóknak a temető kezelője felé be kell jelenteni. 

 
(7) Sírgondozás céljára a temetőben lévő közkifolyót, kutakat bárki térítésmentesen 

használhatja. 
 
(8) A sírgondozás során keletkező hulladékot, koszorú és virágmaradványt 

kizárólag az erre kijelölt hulladéklerakó helyen helyezhető el. 



(9) A temetési helyen legfeljebb olyan növény ültethető, amelynek fejlődése során 
gyökérzete a szomszédos temetési helyek és a sírhelyek közötti utak vagy más 
temetői létesítmény állapotát, állagát nem veszélyezteti, és növekedése során a 
temetési hely alapterületét nem haladja meg. Az 1 méternél magasabbra növő 
növények ültetése előtt az üzemeltetővel egyeztetni kell.  

 
(10) Fát, cserjét a sírhelyen kívüli területre csak az üzemeltető, vagy az általa 

megbízott személy, vagy szervezet ültethet. 
 

Szociális temetés ellátásának temetői rendje 
8. § 

 
(1) Szociális temetés csak az eltemettetésre kötelezett kifejezett kérésére 

végezhető. Amennyiben az eltemettetésre kötelezett a jogszabályban írtaknak 
nem tesz eleget, úgy a köztemetés szabályai alkalmazandók. 

 
(2) A szociális temetések során a sír kiásását legalább kettő, a ravatalozást, a 

halott szállítást és a sírgödörbe való koporsó elhelyezést legalább négy főnek 
kell végeznie. 

 
(3) Az urnaravatalozást, urnaszállítást és urnaelhelyezést egy fő is elvégezheti. 
 
(4) A sírnál történő ravatalozáshoz szükséges koporsótartó állványt, vagy urnatartó 

asztalt az üzemeltető biztosítja. 
 
(5) A szociális temetés során közreműködők kötelesek az üzemeltető utasításait 

maradéktalanul betartani. 
 
(6) A szociális temetéshez kapcsolódóan munkát csak munkanapokon a temető 

hivatalos nyitvatartási ideje alatt lehet végezni úgy, hogy az ne sértsen kegyeleti 
érdekeket, ne járjon károkozással. 

 
Temetési hely, sírbolt felnyitása 

9. § 
 

Sírhely, sírbolt felnyitását legalább kettő főnek kell végeznie. Temetési hely, sírbolt 
felnyitását úgy kell végezni, hogy az ne sértsen kegyeleti érdekeket, ne járjon 
károkozással. 
 

A köztemetők rendje 
10. § 

 
(1) A temető nyitvatartási ideje április 1. napjától szeptember 30. napjáig 06.00-

órától 21.00-óráig, október 1. napjától március 31. napjáig 08.00-órától 17.00-
óráig. 

(2) A nyitva tartás rendjét a temetők bejáratánál ki kell függeszteni. 
 
(3) A Halottak Napjához kötődően az üzemeltető a temető nyitva tartását 

meghosszabbíthatja. 
 



11. § 
 
(1) A temetőlátogatók kegyeletüket a köztemetők nyitvatartási idején belül róhatják 

le úgy, hogy e közben nem zavarhatják a köztemetőkben folyó temetési 
szertartások végzését. A temetőkben 12 éven aluli gyermek csak felnőtt 
személy felügyelete mellett tartózkodhat. 

 
(2) A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő 

magatartást köteles tanúsítani. 
 
(3) A temetőkbe állatot – a vakvezető és az őrzési feladatot ellátó eb kivételével – 

bevinni tilos. 
 
(4) A temetőbe járművel behajtani, azzal közlekedni - a mozgásukban 

korlátozottakat szállító járművek kivételével - csak az üzemeltető előzetes 
írásos engedélyével szabad. 

 
12. § 

Záró rendelkezés 
 

(1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2014. január 1. napján lép 
hatályba. 

(2) E rendelet 5. § (8) bekezdése és a 8. § 2015. január 1. napján lép hatályba. 

(3) Hatályát veszti 
a) Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének 14/2000. (XII. 18.) 

Önkormányzati Rendelete, 
b) Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének 17/2006. (XII. 5.) 

Önkormányzati Rendelete, 
c) Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének 7/2009. (VII. 27.) 

Önkormányzati Rendelete, 
d) Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének 11/2009. (XI. 2.) Önkormányzati 

Rendelete, 
e) Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének 3/2012. (IV. 27.) Önkormányzati 

Rendelete. 
 
 
Nyárlőrinc, 2013. december 19. 
 
 
 
 Pap Sándor sk. Zayzon Jenőné sk. 
 polgármester jegyző 
 
A rendelet kihirdetése: 2013. december 30. 
 
 
 Zayzon Jenőné sk. 
 jegyző 



1. számú melléklet 
 
 

A temető infrastrukturális létesítményei 
 
 
 
1. A temető infrastrukturális létesítményei: 
 

1.1. Ravatalozó épület 
1.2. Iroda épület 
1.3. Kerítés 
1.4. Földterület 
1.5. Kellékek 

 
 
2. A temető rendeltetésszerű használatához biztosított közművek: villany és 

vízközmű. 
 
 
 
 

 
2.1. számú melléklet 

 
 

Temetési helyért fizetendő díjak 
 
 

1. Egyes sírhelyek: 4.000,- Ft/25év 
2. Kettős sírhely: 8.000,- Ft/25év 
3. Gyermeksírhely: 2.000,- Ft/25év 
4. Sírbolthely (6 elhunyt): 24.000,- Ft/25év 
 
 
 
 
 

3. számú melléklet 
 
 
 
 

A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által 
fizetendő díj mértéke 

 
 

Díj: 8000,- Ft + ÁFA 
 
 



4. számú melléklet 
 

 
 

Köztemetőben – a temetkezési szolgáltatók kivételével – vállalkozásszerűen 
munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja 

 
 
 

 Megnevezés Díj/db 

1. új síremlék felállítása  3.000,- Ft + ÁFA  

2. régi síremlék felállítása  1.500,- Ft + ÁFA  

3. egyéb munka (tisztítás, 
vésés)  

   500,- Ft + ÁFA  

 
4.  

sírtisztítás nagynyomású 
mosóberendezéssel  

 
1.500,- Ft + ÁFA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: 
 
1 Módosította a 2/2016.(II.19.) Önkormányzati rendelet. 
  Hatályba lépett 2016. II.20. 

 


