Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelete
a temetőkről és a temetkezésről
Tapolca Város Képviselő-testülete a köztemetők rendjének szabályozására a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 41.§ (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, valamint a 145/1999 (X.1.) Korm. rendeletben foglaltakra is figyelemmel az
alábbi rendeletet alkotja.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) Tapolca város közigazgatási területén köztemetőt fenntartani, temetkezési szolgáltatást végezni a
hatályos jogszabályok alapján, és az e rendeletben foglaltak szerint lehet.
(2) A rendelet hatálya az Önkormányzat tulajdonában lévő köztemetőkre terjed ki.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed az eltemettető(k)re, a köztemetőkben temetkezési
szolgáltatást, valamint a köztemetőkben egyéb temetői munkát (pl: síremlékállítás) végző
természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságra, illetőleg arra, akire nézve a tevékenységek során jogok keletkeznek, és
kötelezettségek hárulnak.

2. §
Tapolca város köztemetője az ún. „Régi” (helyrajzi száma: 1579/2.), az „Új” (helyrajzi száma: 3600.)
és a „Diszeli városrészi” (helyrajzi száma: 0565) temetők.
A KÖZTEMETŐK HASZNÁLATÁNAK ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI
3. §
(1) A temetőt a temetőlátogatók részére április 1-től szeptember 30-ig 6.00-21.00 óráig, október 1-től,
március 31-ig 8.00-18.00 óráig kell nyitva tartani. Ettől eltérő nyitvatartási időt a fenntartó
engedélyezhet.
(2) A temető nyitvatartásának idejét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.
4. §
(1) A köztemetőkben mindenki a hely jellegének megfelelő, a kegyeleti jogokat tiszteletben tartó
magatartást köteles tanúsítani.
(2) Tilos a köztemetők területére gépjárművel behajtani a halott és szemétszállító járművek
kivételével. Indokolt esetben a fenntartó és üzemeltető engedélyezheti a járművek behajtását (pl.
termőföld bevitele, mozgáskorlátozottak, stb.)
(3) A síremlék felállításához, felújításához, a síremlék elemeinek, sírkeret építéséhez szükséges
építőanyag gépjárművel történő helyszínre szállításához az üzemeltetőtől engedélyt kell kérni.
(1. számú melléklet)

5. §
(1)

A köztemetők területén tilos a tűzrakás. Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél fokozott
körültekintéssel kell eljárni, ügyelve arra, hogy tűz ne keletkezzen.

(2) 12 éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.
(3) A temetőben a sírokat, az azon lévő tárgyakat, a síremlékeket, fákat, bokrokat, növényzetet, a
tájékoztató táblákat, az épületeket, általában bármilyen más tárgyat megrongálni, beszennyezni,
a virágokat letépni, a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül elvinni tilos.
(4) A temetések alkalmával, vagy javítás, felújítás céljából megbontott síremléket a fagymentes
időszak kivételével 6 napon belül eredeti állapotába vissza kell állítani. A megbontott síremlék
egyes darabjait idegen sírokon tárolni tilos, elszállításáról az eltemettető és megrendelő köteles
gondoskodni.
(5) A köztemetők területén csak a sírok, sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorú, virágcsokor,
dísznövény, váza, mécses, sírlámpa stb.) szabad elhelyezni. Ezek a tárgyak (növények) a sírhely
méreteit nem haladhatják meg.
(6) A sírgondozás során keletkezett szerves hulladékot, elszáradt koszorút, virágot, szemetet csak a
kijelölt hulladékgyűjtő helyre, konténerbe szabad tenni, és az elszáradt koszorúk is csak itt
bonthatók szét. Kő, beton, továbbá egyéb nem kommunális hulladék elhelyezése tilos.
A TEMETÉSI HELY GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI
6. §
(1)

A fenntartó a temetési vállalkozóknak a temetési napokon igény szerint és bejelentési sorrend
alapján biztosítja a temetés lebonyolítását.

(2) A temetési időpontok mindhárom köztemetőben hétfőtől péntekig nyári időszakban 10.00-17.00
óráig, téli időszakban 10.00-16.00 óráig. Ettől eltérni, csak az üzemeltető előzetes írásos
hozzájárulásával lehet. Ünnepnapokon temetés nem végezhető.
(3) A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók a temetés időpontját (nap, óra), kötelesek legalább
24 órával előtte a polgármesteri hivatal temető-fenntartási ügyekkel megbízott szervezeti
egységéhez bejelenteni.
(4) A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább 1 órával ki kell nyitni.

7. §
Az egy éven át gondozatlan sírhalmokat – a hirdetmény, felhívás eredménytelensége esetén – a fejfa
(feliratos rész) meghagyása mellett a temető fenntartója megszűntetheti, illetve gondozza.

8. §
(1)

A sírhelytáblákban, sírhelysorokban a temetkezést a temetőfenntartó által meghatározott
temetkezési rend szerint kell végrehajtani.

(2)

Hamvasztásos temetés esetén az urnába elhelyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke
(kolombárium), urnasírhely, urnasírbolt, hamvak szóróhelye. Az urna koporsós temetési helyre
is rátemethető, urnatartóban a sír felületén is el lehet helyezni.

(3) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés után le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba temetni,
rátemetni csak a következő nyugvási időre szóló sírhelydíj befizetése ellenében lehet.

9. §
(1)

Díszsírhely illeti meg családtagjai kívánságára Tapolca Város Díszpolgárát és Tapolca Város
Tiszteletbeli Polgárát.

(2) Kérelem esetén díszsírhely a házastárs részére is adományozható, ha a halálesetkor az életközösség
ténylegesen fennállott.
(3) Díszsírhelynek kijelölt parcellába egyéb temetkezési hely nem alakítható ki.

10. §
(1)

A sírhelyek méreteit, a sírok és sorok egymástól való távolságát a rendelet 2. sz. melléklete
tartalmazza.

(2)

A régi köztemetőben koporsósan temetkezni a korábban megváltott, illetve jogfolytonosan
újraváltott sírhelyekbe lehet, a lejárt és jeltelen sírhelyeket pedig kizárólag urnás temetés céljára
lehet értékesíteni.

(3) Az „Új” köztemetőben a temetést megrendelő a kijelölt parcellában, a temetési sorban a soron
következő sírhelyet válthatja meg.
(4) A hamvakat tartalmazó urnát urnafülkébe, urnasírba lehet elhelyezni, illetve sírhelybe, sírboltba
lehet eltemetni. Urnafülkébe 1, urnasírba 4, egyes sírhelybe 4, kettes sírhelybe 8, sírboltba 8
urnát lehet elhelyezni. Rátemetésnél az urna-elhelyezés a koporsós temetési hely használati
idejét nem hosszabbítja meg.

A TEMETÉSI HELY MEGVÁLTÁSI DÍJA, A TEMETŐFENNTARTÁSI HOZZÁJÁRULÁS,
LÉTESÍTMÉNY-HASZNÁLAT, HŰTŐHASZNÁLAT DÍJA
11. §
(1)

A köztemető fenntartási feladatok ellátásának biztosítására az eltemettetőnek temetési hely
megváltási díjat kell fizetni a temető fenntartójának.

(2)

A köztemetőkben vállalkozásszerűen munkát végző síremlékkészítő egyéni vállalkozó vagy
gazdálkodó szervezet temetőfenntartási hozzájárulási díjat fizet meg a temető fenntartónak arra
figyelemmel, hogy a megrendelt tevékenysége teljesítését a köztemető fenntartója a köztemető
területén biztosítja.

(3) A köztemetőkben temetkezési szolgáltatást végző vállalkozó köztemetői létesítmények (ravatalozó,
technikai berendezések, stb.) igénybevételéért díjat fizet meg a temető fenntartónak, arra
figyelemmel, hogy a létesítmény használatát részére biztosítja, függetlenül attól, hogy a
ravatalozás annak épületében vagy azon kívül történik.

(4)

(5)

A köztemetőkben a nem Tapolcán történő temetés esetén az elhunyt tárolásáért, „tranzit”
hűtéséért – kivéve, ha boncolás céljából szállították be az elhunytat – a temetkezési szolgáltatást
végző vállalkozó hűtőhasználati díjat fizet meg a temető fenntartójának
Az (1)-(4) bekezdés díjait, az ún. kegyeleti közszolgáltatás díjait a rendelet 4. sz. melléklete
tartalmazza.

(6) A temetőfenntartó – felajánlás esetén – bármely megváltott, de igénybe nem vett, vagy exhumált
temetkezési helyet visszaveszi a visszaváltáskor érvényes áron. A használati időre eső összeg
levonásra kerül.
(7)

A sírgondozáshoz igénybevett vízért, a hulladék elhelyezéséért díj nem szedhető.

(8)

A temetési hely megváltási díját készpénzátutalási megbízáson kell befizetni Tapolca Város
Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára, a befizetést igazolni kell az Általános
Igazgatási Iroda Hatósági Csoportjánál. Ezt követően a megváltás tényét a nyilvántartásban
rögzíteni kell.

(9)

A köztemetőkben vállalkozásszerűen munkát végző síremlékkészítő egyéni vállalkozó a
temetőfenntartási hozzájárulást legalább 48 órával a tevékenység megkezdése előtt fizeti be
készpénzátutalási megbízáson Tapolca Város Önkormányzata költségvetési elszámolási
számlájára, a befizetést igazolni kell a Vagyongazdálkodási és Műszaki Irodán.

(10) A köztemetőkben temetkezési szolgáltatást végző vállalkozó a köztemetői létesítmények
(ravatalozó, hűtő, technikai berendezések, stb.) használatért a díjat – a temetésekről vezetett
temetői nyilvántartás, valamint a vállalkozókkal történő havonkénti egyeztetés alapján
számlázást követően - a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig fizeti meg Tapolca Város
Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára. A befizetés történhet készpénzátutalási
megbízáson, vagy átutalással.
(11) A hűtőhasználati díj elszámolása és számlázása a temetkezési vállalkozók felé a hűtőnapló és a
boncolási napló vezetése alapján havonta történik, a díjat a vállalkozó a tárgyhónapot követő
hónap 15. napjáig fizeti meg Tapolca Város Önkormányzata költségvetési elszámolási
számlájára, készpénz átutalási megbízáson, vagy átutalással.
A köztemetők üzemeltetése
12. §
(1)

(2)

(3)

A temető üzemeltetését a fenntartó, Tapolca Város Önkormányzata látja el. A temető
üzemeltetési feladatokat egyrészt Tapolca Város Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási
Iroda Hatósági Csoportja, másrészt a Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda végzi.
Az Általános Igazgatási Iroda Hatósági Csoportja biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés)
feltételeit, összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával
kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a
temetés, urnaelhelyezés, és a boncolások zökkenőmentes lefolytatását. A temetési helyekről, és
a sírhelyek megváltásáról manuális és számítógépes nyilvántartásokat vezet. Az újraváltás
jogosultságát, a sírhely érvényességét a nyilvántartás alapján elbírálja, és engedélyezi.
A Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda gondoskodik a temető területén lévő utak
fenntartásáról, a keletkező hulladék (szemét) elszállíttatásáról, síremlék-felállítási engedélyek
kiadásáról. Biztosítja a ravatalozó, a technikai berendezések, tárolók és hűtők, boncoló-helyiség,
a temető egyéb közcélú létesítményei esetleges karbantartását.

(4)

A „Régi” és az „Új” temetőben egy-egy temetőőr teljesít szolgálatot, akik gondoskodnak a
temetők nyitásáról, zárásáról, a temető nyitva-tartása alatt a felügyeletről, a temetők
zöldterületeinek gondozásáról, téli hónapokban a hóeltakarításról, rendőrhatósági boncolások
esetén a holttest hűtőből történő kivételéről, illetve ha szükséges, visszahelyezéséről, valamint a
helyiségek takarításáról.

(5)

A „Diszeli” városrészi temetőben a temetőőr gondoskodik a zöldterületek karbantartásáról, téli
hónapokban a hóeltakarításról.

(6)

Az üzemeltető folyamatosan gondoskodik a temetők rendjéről, tisztaságáról, különösen a
kiemelten kezelt ünnepnapok alkalmával.

(7)

A köztemetőkben a hulladék gyűjtésére szolgáló konténerekből a hulladék elszállítása az
OTTO TAPOLCA Környezetvédelmi Szolgáltató Kft-vel kötött éves szerződésben
foglaltak szerint, a temetőgondnok bejelentése alapján történik. A veszélyes hulladék
elszállítása a boncolóhelyiségből a Zöld Zóna Kft-vel kötött éves szerződésben foglaltak
szerint, a temetőgondnok bejelentése alapján történik.

A TEMETŐBEN VÉGZETT EGYÉB VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYAI
13. §
(1)

A köztemetők területére csak kész síremlék, valamint sírbolt és a sírboltkeret építéséhez
szükséges építőanyagot szabad bevinni. Az anyag tárolási helyét és módját az üzemeltető jelöli
ki.

(2)

Sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi építési
szabályzat, illetve a temető üzemeltetője korlátozhatja. A sírkeret, sírbolt méreteit a 3.sz.
melléklet tartalmazza.

(3)

A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető fenntartójának az
elhelyezés előtt be kell mutatni.

(4)

A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírhelyet
elhelyezni tilos. E tilalmat a meglévő sírjelek (síremlékek) felújításánál is alkalmazni kell.

(5)

A temetőben magánszemély síremléken kívül más létesítményt vagy padot nem állíthat, a
síremlék területén kívül növényt, fát nem ültethet, a síremlék területén belül pedig kizárólag
olyan növények, fák ültethetők, amelyek az 1,5 m magasságot soha nem haladják meg,
terebélyességük nem halad túl a sírhely méretein.

(6)

A síremléken minden esetben fel kell tüntetni az elhunyt nevét, születésének és halálának
évszámát. Amennyiben a síremlék felirata „ÉDESANYÁNK”, „SZÜLEINK” stb., a síremlék
hátoldalán fel kell tüntetni a fenti adatokat.

(7)

A síremlék felállításakor, javításakor keletkezett szemetet, törmeléket, szétbontott régi keret
anyagát stb., a kivitelező köteles munka közben, illetve a munka befejezésekor elszállítani.

(8)

A temetőben a síremlék felállítására, egyéb munkák végzésére az engedélyezett idő hétfőtőlpéntekig 7.00 órától 19.00 óráig, szombaton 7.00 órától 12.00 óráig. Vasárnap a temetőben
síremlék beszállítása, felállítása, egyéb munkák végzése tilos. A temetések ideje alatt síremlék
felállítása, felújítása tilos.

(9)

Az új temető útvonalain a munkavégzés tilos, az utakon semminemű anyagot lerakni, tárolni,
építés céljára előkészíteni tilos. Betonozáskor keverőlemez használata kötelező, vagy hozott
készbeton használható fel.

(10) A kivitelező köteles a felállítandó síremléket bemutatni és a szabványméreteket betartani, azt
megelőzően a síremlék helyének kitűzésén a Polgármesteri Hivatal temető-fenntartási ügyekkel
foglalkozó ügyintézőjével részt venni.
(11) A sírhelyre a síremlék megépítését az engedély megadásától számított 6 hónapon belül el kell
végezni. A 6 hónap lejárta után, ha nem történik meg a síremlék megépítése, az engedély
hatályát veszti.
(12) Síremléket a temető területére maximálisan 3,5 t összsúlyú gépjárművel lehet beszállítani.

NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE
14. §
(1)

A temetőben a kegyeleti jogok gyakorlása céljából az üzemeltető által vezetett nyilvántartó
könyvbe és sírboltkönyvbe minden temetést (urnaelhelyezést) időrend szerint kell bejegyezni.

(2)

Sírboltba történő temetés rendjét a sírboltkönyv határozza meg.

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
15. §
(1) Az e rendeletben foglalt szabályok ellenőrzésére a temetőfenntartó jogosult.
(2) Szabálysértést követ el, és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki:
a) ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, engedély nélkül, temetőként ki nem jelölt területen
halottat eltemet,
b) a temetőben a temetési hely gazdálkodás szabályait megszegi,
c) ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a kiadott urnát tiltott helyen helyezi el,
d) a temető nyitvatartási rendjére, továbbá a sírok (urnafülkék) díszítésére nem szolgáló tárgyak
temetőbe való bevitelére vonatkozó előírásokat megszegi,
e) olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások rendjét, a temetőlátogató közönség kegyeleti
érzéseit sérti, a kegyeleti jog gyakorlását akadályozza vagy gátolja,
f) a temető területére elrendelt gépkocsi korlátozást vagy tilalmat megszegi, illetve nem a leírtak
szerint közlekedik,
g) a temetőbe állatot visz be,
h) a tűzrakási tilalmat megszegi,
i) a temetési hely jelölésére szolgáló sírjelet (sírt, sírboltot, síremléket stb.) vagy a temetőben lévő
egyéb tárgyakat, illetve a növényzetet megrongálja, beszennyezi, továbbá a sírok díszítésére
szolgáló tárgyakat jogtalanul eltávolítja, vagy engedély nélküli tárgyat helyez el,

j) a sírkőmaradványok elszállítására irányuló felhívásnak nem tesz eleget,
k) 1,5 m-nél magasabbra növő fákat, bokrokat ültet ki,
l) a sírboltot a rendeletben meghatározott időben nem vagy nem az előírt módon építette meg,
vagy ha a sírboltot a temető tulajdonosának hozzájárulása nélkül építette meg,
m) az urnasírboltot tulajdonosi hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően építette meg,
n) a megváltott temetési helyen túlterjeszkedő szegélykőt, síremléket, sírboltot vagy sírjelet az
üzemeltető felszólítása ellenére a megváltott temetési helyen túlterjeszkedve helyezi el, s
ezáltal a szomszédos temetési helyeket akadályozza,
o) a közvetlen veszélyt okozó síremlék, sírjel karbantartásáról, helyreállításáról a felhívás ellenére
sem intézkedik,

(3)

p)

a megváltott temetési helyen az üzemeltető hozzájárulása nélkül kerítést, illetve a temető
területén padot helyez el, és azt az üzemeltető felszólítása ellenére sem távolítja el.

q)

síremléket engedély nélkül állít, vagy állíttat, illetve az engedélytől eltérő időpontban, vagy
nem az előírt módon építette meg a síremléket.

A szabálysértési eljárás lefolytatására a jegyző jogosult.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
16. §

(1) Ez a rendelet 2006. szeptember 01. napján lép hatályba.
(2)

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a temetőkről és temetkezésről szóló
24/2004. (V.25.) Kt. rendelet.
JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK
17. §

Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és az tagállamai között társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a
megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3.§-ával összhangban van. Az Európai Közösségek
legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Tapolca, 2006. június 16.

Ács János sk.
Polgármester

Dr. Imre László sk.
Jegyző

Kihirdetve, Tapolca, 2006. június 19.

Dr. Imre László sk.
Jegyző

1. sz. melléklet
SÍREMLÉK FELÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM
Alulírott ……………………………………(név) …………………………………. (lakóhely) kérem
Tapolca Város Önkormányzatát, hogy az alábbi temetési helyen részemre síremlékfelállítási-engedélyt
szíveskedjen adni:
Temető neve:……………., Parcella száma: ……………, Sírhely száma: ……………… Sírhely
nagysága (1. személyes, 2 személyes, 4 személyes, stb) ………………………………. Eltemetett
személy(ek)

neve,

eltemetés

éve:

…………………………………………………...

……………………………………..
Síremléket

kivitelező

vállalkozó

neve,

székhelye,

igazolvány

száma,

cégszerű

aláírása:

…………………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………….
Az építendő síremlék rövid leírása:
Nemeskő: ………………………………….Fedlapos: …………………………………
Nem nemeskő: ……………………………..
Kivitelezési mód: ……………………………………………………………………………….
…………...
Szín: ……………………………………………………………………………………………. Egyéb:
…………………………………………………………………………………………..

VÁZRAJZ MÉRETEK FELTÜNTETÉSÉVEL

Dátum: ……………………………….

………………………………………………
aláírás
NYILATKOZAT
Alulírott …………………………..……… (síreméket készítő vállalkozó) nyilatkozom, hogy a
síremlék felállításához Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a
temetkezésről szóló …………./2006. (……...) Kt. rendelete (továbbiakban: rendelet) 13.§-ában
meghatározott követelményeket tudomásul vettem.
Nyilatkozom, hogy az alapozás biztosítja a létesítendő síremlék süllyedésmentességét, valamint
időtállóságát. Az alap oly formában kerül kivitelezésre, hogy az nem akadályozza a további betemetési
lehetőséget.

Felelősséget vállalok arra, hogy az építés során az állítandó síremlék környékén a magánszemélyek
létesítményeit, valamint a temető parkjait, berendezéseit sértetlenül hagyom.
A temetőfenntartási hozzájárulást a temetőüzemeltetési szabályzatban meghatározott módon
megfizetem.
Kötelezem magam, hogy a rendeletben meghatározott sírhely méreteket, előírásokat a kivitelezés
során betartom. Tudomásul veszem, hogy amennyiben attól eltérően, illetve engedély nélkül
építkezem, vagy a közízlést sértő, oda nem illő tárgyat, tárgyakat helyeznék el, úgy azt a költségemre a
temető üzemeltetője megszűnteti, a rendelet megszegőivel szemben szabálysértési eljárást
kezdeményez.

Dátum: ………………………………….

…………………………………………..
kivitelező vállalkozó

A befizetést igazoló bizonylat száma: ………………………………………….

ZÁRADÉK:
A síremlék felállításához szükséges engedélyt a rendelkezésre álló adatok alapján megadom.
Dátum: ……………………………….
Ács János sk.
polgármester
Kiadmány hiteléül: ………………………………….

2. sz. melléklet
Sírhelyek méretei
Hosszúság
(cm)

Szélesség
(cm)

Mélység
(cm)

1-es sírhely

210

90

160-200

2-es sírhely

210

190

160-200

gyermeksírhely

130

90

160

hant nélküli 1-es
sírhely
hant nélküli 2-es
sírhely
családi sírhely
(4 személyes)
urnasírhely

210

100

160-200

210

200

160-200

210

400

160-200

80

65

60-100

Sírok közötti távolság

60-100 cm

Sorok közötti távolság

100-150 cm

Hant nélküli sírok esetében a sírtávolság

60-100 cm

Hant nélküli sírok esetében a sortávolság

100-150 cm

Urnasíroknál a sírtávolság

80 cm

Urnasíroknál a sorok közötti távolság

100-120 cm

Gyermeksírok sírtávolsága

80 cm

Gyermeksíroknál a sorok közötti távolság

100-120 cm

3. sz. melléklet

Sírkeretek megengedett méretei

1-es sírhely

Szélesség
(cm)
90-120

2-es sírhely

190-220

Hosszúság
(cm)
210-230
(helyi alappal)
210-230

Gyermeksírhely

60-90

130-150

Urnasírhely

65-90

80-100

400

210-230

Családi sírhely

Sírbolt megengedett méretei

1 személyes
2 személyes
egymás fölé temetéssel
2 személyes
egymás mellé temetéssel
4 személyes

belső méret
felszíni méret
belső méret
felszíni méret
belső méret
felszíni méret
belső méret
felszíni méret

Szélesség
(cm)

Hosszúság
(cm)

Mélység
(cm)

90
130

230
270

190
-

90
130

230
270

220
-

190
230

230
270

190
-

280
320

230
270

220
-

4. számú melléklet
A) Temetési helyek megváltási díjai (Ft/sírhely)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

Egyes sírhely az új temetőben
Földcsere
Kettes sírhely az új temetőben
Földcsere
Hármas sírhely az új temetőben
Földcsere
Négyes sírhely az új temetőben
Földcsere
Urnafülke (kolombárium fülke)
Egyes
Keszonos urnasírhely (négyes)
Gyermeksírhely (földcserével)
Sírboltok
1-es sírhely váltása a diszeli és
újraváltása a régi és a diszeli
temetőben
2-es sírhely váltása a diszeli és
újraváltása a régi és a diszeli
temetőben
3-as sírhely váltása a diszeli és
újraváltása a régi és a diszeli
temetőben
Urnasírhely váltása a régi temetőben
Gyermeksírhely váltása a régi és a
diszeli temetőben

Alapdíj

Használat
időtartama

8.000.15.000.16.000.30.000.24.000.45.000.32.000.60.000.8.000.-

25 év

Temetőfenntartási
hozzájárulási
díj
síremlék készítése
esetén
1.150.-

23 év

2.300.-

25 év

3.450.-

25 év

4.600.-

20 év

-

40.000.6.000.35.000./férőhely

25 év
25 év
100 év

300.1.750.-/sírhely

8.000.-

25 év

400.-

16.000.-

25 év

800.-

24.000.-

25 év

1.200.-

12.000.1.500.-

25 év
25 év

600.-

B) Köztemetői létesítmények használati díja: 15.000.-Ft
C) Hűtőhasználati díj:

2.500.-Ft/nap/fő.

A díjak áfát nem tartalmaznak. Számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg
kell növelni.

