Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
11/2000. (09. 13) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről,
egységes szerkezetben a módosítására kiadott a 19/2005. (XII. 05.), 4/2009. (III. 05.),
26/2012. (XI. 27.), 23/2013. (XII. 18.), 13/2014. (XI. 26.), 14/2016. (X. 28.) és 1/2017.
(II.13.) önkormányzati rendeletekkel
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Temető tv.) 6.§ (4), valamint
41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a temetőről és a temetkezés rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §.
A rendelet hatálya az Alsónémedi 069/19 hrsz-on található, az Alsónémedi Önkormányzat
tulajdonában és fenntartásában lévő köztemetőre és létesítményeire, valamint az ottani
temetésekkel kapcsolatos temetkezési tevékenységre terjed ki.
A temető használatának és igénybevételének szabályai
2. §.
(1) A temetőben polgári és egyházi szertartással történő temetés egyaránt lefolytatható.

(2)1

3. §.
(1) A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani, tilos
minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a kegyeleti érzést sértheti.
(2) A temetőben 14 év alatti gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat.
(3) A temetőbe állatot bevinni tilos.
(4) A temető tisztántartása az üzemeltető feladata.
(5) A temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése minden
látogató kötelessége.
(6) A temetőben végzendő bármilyen munka időpontját - a sírgondozás és a sírok
beültetése kivételével - be kell jelenteni az üzemeltetőnek, építési és bontási anyagot a
temetőbe be- és kiszállítani, ilyen jellegű munkát végezni csak az üzemeltető
hozzájárulásával szabad.
(7) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak tűzvédelmi előírások
betartásával lehet, a meggyújtott gyertyákat - a zárt mécses kivételével - távozás előtt el
kell oltani. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt elégetni a temetőben tilos.
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Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (XII. 18.) sz. önkormányzati rendelet, hatálytalan 2014. 01. 01-től

A kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése
4. §.
(1) A temetőben csak a sírok, síremlékek díszítésére szolgáló, a kegyeleti jelleget nem
sértő tárgyak, növények helyezhetők el. A temető rendjét zavaró tárgyakat, növényeket a
temető üzemeltetője eltávolítja, illetőleg az elhelyezővel eltávolíttatja.
(2) Kegyeleti tárgyakat, egyéb díszítő anyagokat és növényeket bepiszkítani, rongálni,
eltávolítani tilos.
A sírgondozás szabályai
5. §.
(1) A sírhely gondozása úgy végezhető el, hogy az ne sértse más elhunyt
hozzátartozójának, illetve más látogatóknak kegyeleti érzéseit, és ne akadályozza őket a
sírgondozásban.
(2) A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, illetve búcsúztatás
alatt a munkavégzéssel okozott hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.
(3) A sírhely gondozása során keletkezett szemetet az üzemeltető által kijelölt helyre kell
vinni.
(4) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni.
Temetési hely gazdálkodás szabályai
6. §2
A temető területének áttekintő parcellatervét e rendelet 3. számú melléklete képezi.
6/A. §3
(1) A temetőt sírhelytáblákra, a sírhelytáblákat pedig számokra kell osztani. A sorokban a
temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki. A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket
számozni kell.
(2) A 10 éven aluli halott gyermekek részére külön sírhelytáblát kell kijelölni.
(3) A temetőben díszsírhely nem létesíthető, az új temetőrész megnyitása előtt az elhaltakat
ezen a területen kell eltemetni.
(4) Az elhaltakat általában az elhalálozás idejének sorrendje szerint következő sírokba kell
temetni, kivéve a kettős sírhelyeket. Indokolt esetben a Képviselő-testület e rendelkezés
alól felmentést adhat.
(5) A temető rendelkezik urnafallal. A (4) bekezdésben foglalt előírás az urnafalba történő
urnás temetésre nem vonatkozik.4
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7. §.
(1) A sírokat egymástól 0,6 méter távolságra kell elhelyezni, a sorok közötti távolságnak
0,6 - 1 méter közöttinek kell lennie. A sírhelytáblák között 4 méter széles utat kell hagyni.
(2) A gyermeksírokat egymástól 0,5 méter távolságra kell elhelyezni.
8. §.
(1)5 A temetési helyek díjait a Képviselő-testület e rendelet 1. sz. melléklete szerint
állapítja meg.
(2) 6 A temetkezési helyeket a temettetőnek meg kell váltania, aki ezzel a temetkezési hely
felett rendelkezési jogosultságot szerez.
(3) Temetkezési helyet - a kettős sírhely üresen maradó felének kivételével - megváltani
csak haláleset bekövetkezése miatt lehet.
(4) A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.
(5) A temetkezési hely használati, illetve újra megváltási díját a temettetőnek előre kell
megfizetnie az üzemeltető részére, amit az köteles a temető fenntartása és üzemeltetése
körében felmerült költségek fedezésére fordítani.
(6)7 Amennyiben a hozzátartozó a megváltási idő letelte előtt az elhunytat áttemetteti, a
megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.
(7) A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adás-vétel tárgya
nem lehet.
A sírhelyek méretezése, sírjelek alkalmazása.
9. §.
(1) A sírhelyek mérete:
a.) egyszemélyes felnőtt sírhely
210 cm X 90 cm
b.) Kettős sírhely
210 cm X 190 cm
c.) 10 év alatti gyermeksírhely
130 cm X 60 cm
d.) sírbolt
250 cm X 150 cm, mélysége 190 cm.
(2)8 A sírnyitási engedélyt a temető fekvése szerint illetékes járási népegészségügyi intézet,
a rátemettetésre vonatkozó engedélyt az üzemeltető adja ki.
(3)9 Urna földbetemetése esetén a sírhely mérete általában 60-80 cm, mélysége pedig 1
méter.
(4) A sírhelyeken sírhant felhantolása nem kötelező, de létesítése esetén a sírdomb
magassága legfeljebb 30 cm lehet.
(5) A sírgödrök mélységének legalább 200 cm-nek kell lennie, koporsós rátemetés esetén a
felülre kerülő koporsó aljzatának 160 cm mélyre kell kerülnie.
10. §.
(1) A temető beépítési előírásait a helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben kell
meghatározni.
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(2) A temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetve létesíthető. A sírjel nem
foglalhat el e rendeletben meghatározott temetési helynél nagyobb területet, magasságát a
helyi építési szabályzat szerint kell kialakítani.
(3) A síremlék és tartozékait a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni.
(4) A sírköveknek teljes egészében szétszedhetőnek kell lenniük, beleértve az alapzatot
is.10
(5) A halva született magzat sírhelyet jelzőfával kell megjelölni, amelyen a temetés napját
és a temetési hely sorszámát kell feltüntetni.
(6) Ha a halva született magzat eltemettetéséről - kérésére - közeli hozzátartozója
gondoskodott, a sírhelyen kereszt vagy fejfa is elhelyezhető és azon utónevet is fel lehet
tüntetni.
11. §.
(1) Az Önkormányzat a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a biztonságos
használatot veszélyeztető sírjel vagy a sírbolt helyreállítására köteles felhívni, az
üzemeltető ez irányú jelzését követő 8 napon belül. A felhívást – a temetési hely
megjelölésével – a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni
és a felhívás közlését a rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni.11
(2) Ha a sírjel felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja helyre és
az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni
jogosult költségére a temető tulajdonosa szünteti meg.12
(3) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem
történhet.
(4) Bármely okból feleslegessé vált sírkőmaradványokat a rendelkezésre jogosult a
feleslegessé válást követő 3 hónapon belül köteles a temető területéről elszállítani,
ellenkező esetben az (1) bekezdésben meghatározott határidő eredménytelen leteltét
követően a temető fenntartója a tulajdonos költségére e munkákat elvégezteti.
Kegyeleti közszolgáltatások feltételei
12. §.
(1) A temető fenntartásának és üzemeltetésének költségeire az önkormányzat biztosítja a
fedezetet az üzemeltető részére a sírhelyek megváltási, illetve újra megváltási díjából, a
létesítményeknek a vállalkozó részéről történő igénybevételének díjából úgy, hogy azokat
közvetlenül az üzemeltető szedi be.
(2) A kegyeleti közszolgáltatások ellátásának egyéb pénzügyi és tárgyi feltételeit a
kegyeleti közszolgáltatási szerződésben kell meghatározni.
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Temetési hely használati ideje13
13. §.
(1) A temetési hely felett annak van rendelkezési joga, aki azt megváltotta. A temetési
hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) a betemetés, illetve rátemetés
napjától számított:
a) a koporsós temetés és rátemetés esetén 25 év;
b) sírbolt esetén 60 év;
c) Urnafülke esetén 15 év;
d) urnasírhely esetén 10 év;
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog az (1) bekezdésben foglalt rendelkezési idő
lejárta után meghosszabbítható (újraváltható). A temetési hely felett rendelkezni jogosult
kérelmére az újraváltás időtartama:
a) az (1) bekezdés a) és d) pontja esetében 25 év,
b) az (1) bekezdés b) pontja esetében 60 év,
c) az (1) bekezdés c) pontja esetében 15 év,
d) az (l) bekezdés c) pontja esetében 10 év.
(3) Az urnafülkét a rendelkezni jogosult a megváltási időt megelőzően jogosult kiüríti és
egyéb más módon elhelyezni a hozzátartozók földi maradványait. Amennyiben az újra
elhelyezésre is az alsónémedi temetőben kerül sor, úgy ebben az esetben a megváltási díj
időarányosan része az új megváltási díj összegébe beszámítandó.
Temető bezárása és megszüntetése
14. §.
A temető bezárása a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 19. §. - 22. § előírásai szerint
kerülhet sor.
A létesítmények vállalkozók részéről történő
igénybevételének díja
15. §.
(1)14 A temetkezési szolgáltatók a temető létesítményeit e rendelt 2. számú mellékletében
meghatározott díjért vehetik igénybe.
(2) A bérleti igényeket az üzemeltető felé kell bejelenteni, a ravatalozó használata esetén
legalább az igénybevételt megelőző 48 órával.
(3) Az üzemeltető az igényekről nyilvántartást vezet.
(4) Az üzemeltető a létesítmény átadását az igénylőtől - más vállalkozó részéről történő
korábbi lefoglalás esetét kivéve - nem tagadhatja meg.
(5)15 A létesítmények igénybevételének indokolatlan megtagadása esetén a vállalkozó az
esetet követő 3 napon belül benyújtott írásos panasszal élhet a járási hivatalhoz, aki az
esetet haladéktalanul kivizsgálja és megteszi a szükséges intézkedéseket.
(6)16 A köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a célra
rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre
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szolgáló berendezéssel történő szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással,
sírba helyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok
ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező (az
üzemeltető által biztosított szolgáltatások).
15/A.§ 17
Vegyes rendelkezések
16. §.
(1) A temető kapujánál a közösség részére tájékoztatásul az üzemeltető köteles
kifüggeszteni a temető fenntartójának és üzemeltetőjének nevét, címét, tartózkodási helyét
és ügyfélfogadási idejét, a temető rendjére vonatkozó szabályokat, a temetőről készült és
évente aktualizált részletes temetői térképet, valamint az elhelyezhető síremlékek méretét.
(2) A temető nyitva tartása folyamatos.
(3)18 A temetkezési közszolgáltatási, üzemeltető által biztosított egyéb szolgáltatási és
létesítmény igénybevételi díjakat e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza
(4)19 Az urnafal zárólapján a feliratozás kizárólag egységes betűformában, kivitelben
jelenhet meg. A rendelkezésre jogosult egyházi jelkép feltüntetését kérheti a zárólapra.
(5)20 A zárólapon az egyházi jelképen kívül kampók, vázák és bármilyen díszítőelem
elhelyezése TILOS.
17. §.21
Záró rendelkezések
18. §.
(1) Ez a rendelet 2000. október 01-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a többször
módosított 9/1992. (06. 06.) sz. önkormányzati rendelet.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
(3) Jelen rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.22
Alsónémedi, 2000. július 17.
Dr. György Balázs sk.
polgármester

Rozgonyi Erik sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva 2017. február 14-én!
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1. sz. melléklete23
Temetési helyek díjai
Egyes sírhely:
Kettes sírhely:
Sírbolt:
Urnasírhely:
Urnafülke:

6.000.- Ft + ÁFA
10.000.- Ft + ÁFA
60.000.- Ft + ÁFA
4.000.- Ft + ÁFA
80.000.-Ft + ÁFA (A zárólap feliratozását is tartalmazza)

2. sz. melléklete24
Temetkezési közszolgáltatási, üzemeltető által biztosított szolgáltatási
és létesítmény igénybevételi díjak:
Temető fenntartási hozzájárulás:
Sírköves munkák alatti üzemeltetői felügyelet:
(új sírkő állítása, sírkő felújítása,
temetésre való felkészülés
sírkő szétszedése, összerakása esetén)
Létesítmény igénybevételi díj
Ravatalozás eszközeinek használati díja
Elhunyt hűtése
Elhunyt szállítása temetőn belül,
hamvak szállítása temetőn belül
Sírásás, sírhelynyitás
Gyermeksír ásása
Urnasír ásás
Hantolás
Urnasír hantolása
Ravatalozás temetőn, temetési emlékhelyen belül
Ravatalozás urnás temetésnél
Exhumálás 5 éven belül
5-15 év között
15 éven túl

23
24

4.000- Ft + ÁFA/alkalom

3.000.- Ft + ÁFA/alkalom
8.000.- Ft + ÁFA/alkalom
10.000.- Ft + ÁFA/alkalom
1.000.- Ft + ÁFA/nap
6.000.- Ft + ÁFA
14.000.- Ft + ÁFA
7.000.- Ft + ÁFA
8.000.- Ft + ÁFA
10.000.- Ft + ÁFA
6.000.- Ft + ÁFA
5.000.- Ft + ÁFA
12.000.- Ft + ÁFA
90.000.- Ft + ÁFA
70.000.- Ft + ÁFA
50.000.- Ft + ÁFA
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