Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2013 (XII.3.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőről és a temetkezések
rendjéről
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (2)-(3) bekezdéseiben és
a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nádudvari temetőről és a
temetkezések rendjéről a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
(1)
A város köztemetője a település belterületének É-i határán belül a Jókai és a Kövy
Sándor utca végén a 371/2 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el.
(2) A városi köztemető tulajdonosa Nádudvar Város Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat), fenntartója, üzemeltetője és a kegyeleti közszolgáltatás biztosítója a
Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. (továbbiakban: kegyeleti
közszolgáltató).
(3) A köztemető területének, a ravatalozónak, a temetkezési tevékenységet és a
fenntartást kiszolgáló épületnek, létesítménynek, kerítésnek a fenntartásáról a kegyeleti
közszolgáltató gondoskodik.
(4) A temető területén és kerítésén kívüli 371 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterület
biztosítja a köztemető megközelítését, a működéshez, temetkezési tevékenységhez
kapcsolódó parkolást (gépjárművek, kerékpártárolás).
A köztemető üzemeltetése, működtetése
2. §
(1)
Az Önkormányzat a köztemető működtetéséről – kegyeleti közszolgáltatási
szerződés keretében – a kegyeleti közszolgáltató útján gondoskodik. A temetőlátogatók
panaszos ügyeinek intézését a kegyeleti közszolgáltató székhelyén látja el (4181
Nádudvar, Petőfi u. 13.)
(2) A kegyeleti közszolgáltató köteles a köztemetőhöz tartozó épületek, berendezések
működéséről, a hűtőberendezés folyamatos üzembetartásáról gondoskodni. Köteles a
köztemető zöldfelületi rendszerének folyamatos gondozását, az utak, járdák parkolók
tisztántartását, hó eltakarítását, a temető területén keletkezett hulladékok
összegyűjtését, rendszeres elszállítását, a kerítések, kapuk és a közművezetékek
(elektromos hálózat, vízvezeték-hálózat) működtetését, javítását biztosítani.
(3) A kegyeleti közszolgáltató biztosítja a temető területén a parkfenntartást.
3. §
(1) A köztemető területén belül egyéb vállalkozási tevékenység (sírkő elhelyezés, síremlék
készítése, stb.) csak a köztemetők hivatalos nyitva tartási ideje alatt, a jogszabályi
feltételek betartása mellett, és az üzemeltető felé tett előzetes bejelentés és egyeztetés
alapján végezhető.
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(2) A temetkezési vállalkozók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők
minden olyan megkezdett nap után, amelyen e vállalkozási tevékenységüket végzik,
temető-fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni.
4. §
Az elhunytakat a szállításnál, ravatalozásnál és az eltemetésnél a legnagyobb gonddal,
kímélettel és a kegyeleti szabályok szigorú betartásával kell ellátni.
A köztemető rendje
5. §
(1)
A köztemető sírhelyfelosztását a parcellázási és sírhelyfelosztási terv tartalmazza.
A sírhelyek kimérése a fenntartó által meghatározott szempontok figyelembevételével a
kegyeleti közszolgáltató feladata. A sírhelyfelosztási tervet és a sírhelyek használatának
előírásait a kegyeleti közszolgáltató a köztemetőben jól látható helyen, tájékoztató táblán
állandó jelleggel közzéteszi. A sírhelytáblákat megfelelő számozással ellátott táblával kell
jelölni. A köztemetőről készült vázrajz e rendelet 1. sz. mellékletét képezi.
(2) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog használati ideje:1
a./ koporsós betemetés illetve rátemetés napjától 25 év
b./ sírbolt esetén 60 év,
c./ urnasírbolt esetén 20 év,
d./ egyes sírhely esetén 25 év,
e) urnafülke esetén (10 év),
f) urnasírhely esetén (25 év).
(4) A temetkezési hely feletti rendelkezési jogot másra átruházni nem lehet.
(5) A korábban előre váltott, de be nem temetett temetési helyek – amennyiben a
rendelkezési jogosult a használati időt nem kívánja újraváltani – a használati idő lejárta
után, visszakerülnek a köztemetők üzemeltetőjének rendelkezésébe és azok újra
értékesíthetők.
(6) A köztemetőben temetési helyet sírbolt kivételével, betemetés nélkül előre megváltani
nem lehet.
(7) Temetési helyek megváltási és újraváltási díját ezen rendelet 2. sz. melléklete
tartalmazza.
(8) A köztemetőben az elhunytakat az elhalálozás ideje szerinti, a sorrendben következő
temetési helyre kell temetni, kivéve a kettős sírhelyeket és sírboltokat. A temetési
napokon az elhunytak eltemetésének sorrendjét a temetkezési tevékenységet végző
(üzemeltető) határozza meg. A sorrend meghatározásánál az elhalálozás sorrendjét kell
alapul venni.
(9) Síremlékeket elhelyezni, felállítani csak a sírhelyfelosztási tervben meghatározott
sírhelyméreteken belül lehet, melyhez az üzemeltető szerv nyilatkozatot ad és
meghatározza a síremlék felállítás szempontjait. A síremlékeket, illetve a sírhelyek épített
kertjeit a sírtáblákon belül egységes méretekkel és a környező utak, járdák szintjéhez
igazodva lehet felállítani. A nem megfelelő síremlék, illetve megsüllyedt síremlékek
helyreállítására az önkormányzat szólítja fel a sírhelyet megváltót, hozzátartozót.
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Módosította a 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. április 30-tól.
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(10) A sírhelyek méreteit a 3. sz. melléklet tartalmazza.
6. §
(1)
A sírbolt fenntartásáról a rendelkezésre jogosult gondoskodik. A sírboltba csak
annyi felnőtt koporsó helyezhető, ahány férőhelyre azt építették. A sírboltba további 10
urna helyezhető el.
(2) Ha a sírbolt összeomlásától lehet tartani, a kegyeleti közszolgáltató felszólíthatja a
rendelkezésre jogosultat, hogy gondoskodjon a helyreállításról. Ha a felhívás
eredménytelen marad, a kegyeleti közszolgáltató jogosult a jogszabályi előírások
betartása mellett a sírbolt bontását kezdeményezni.
(4) A sírboltok közötti távolság 100 cm.
(5) Egyes, kettes és gyermeksírhelyek közötti távolság 100 cm.
(6) Urnasírbolt, urnasírhely közötti távolság 80 cm.
(7) Urnafülke a köztemetők erre a célra kijelölt területein kialakított sírok.
7. §
(1)
Egy egyes sírhelybe két felnőtt méretű koporsó, valamint 1 db – jogszabály szerint
exhumálható – csontvázmaradványokat tartalmazó exhumakoporsó helyezhető el, a
sírhely felett rendelkezési jogosult által meghatározott módon. Egyes sírhelybe
elhelyezhető még további 6 db hamvakat tartalmazó urna.
(2) Mellétemetéses sírhelyet csak belvizes időszakban lehet létesíteni, amikor a belvizes
időszakot a katasztrófavédelmi szervek kihirdetik.
(3) A rátemetés a sírnyitási rendelkezések betartása mellett végezhető. Rátemetés esetén
a meghosszabbított sírhely használati időre vonatkozó arányos sírhelyhasználati díjat
kell megfizetni.
(4) A lezárt egyházi temetőkből, sírhelytáblákból a holttestmaradványokat a használatban
lévő köztemetőben, sírhelytáblákba át lehet helyezni.
A temető nyitva tartása
8. §
(1)
A temetkezési tevékenység során a köztemetőben – szombat, vasárnap és
ünnepnapok kivételével- mindennap lehet temetni. Szombaton, vasárnap és
ünnepnapokon a temetés lehetséges hatósági elrendelés esetén.
(2) A köztemető: április 1-től november 15-ig terjedő időszakban mindennap 7 órától 20
óráig, november 16-tól március 31-ig terjedő időszakban mindennap 7,30 órától – 17
óráig tart nyitva.
(3) A nyitva tartás során biztosítani kell a lakosság, hozzátartozók látogatását.
(4) Kutyákat és egyéb állatokat a köztemetők területére bevinni tilos.
(5) A köztemető területén tüzet rakni tilos. A kegyeleti gyertyákat és mécseseket a
köztemetői záróra előtt fél órával gondosan el kell oltani.
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(6) A köztemetőben tilos hiányos öltözetben megjelenni, hangoskodni, továbbá bármely
olyan magatartást tanúsítani, amely a kegyeleti érzést sérti, vagy sértheti, és a
látogatókat megbotránkoztathatja.
(7) A köztemető üzemi épületeinek és azok tartozékainak (sírok és síremlékek, parkok és
azok növényzetének, stb.) rongálása, beszennyezése tilos.
(8) A köztemetőben 14 éven aluli gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak. Az
általuk okozott esetleges károkért, a felügyelet hiányában esetlegesen bekövetkezett
baleset következményeiért a felügyeletükre hivatott személy a Ptk. szerinti kártérítési
felelősséggel tartozik.
(9) A köztemető területén csak a temetési helyek díszítésére szolgáló tárgyak, koszorúk,
sírlámpák, virágok, cserepes virágok, stb. helyezhetők el külön engedély nélkül.
(10) A köztemetőben elhelyezett tárgyak, sírok, sírjelek, síremlékek megrongálása, illetve
eltulajdonítása esetén a károk rendezésére a Ptk. előírásai irányadóak.
(11) A köztemetőből kegyeleti tárgyakat – javítás, vagy helyreállítás céljából a köztemető
üzemeltetőjének engedélyével – csak a rendelkezésre jogosult vagy annak
meghatalmazottja viheti ki.
A köztemető működésének, fenntartásának rendje
9. §
(1)
A köztemető területén és környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a
temetkezési tevékenységet és a kegyeleti szempontokat sérti, vagy sértheti.
(2) A sírhelyek gondozásáról annak kell gondoskodnia, aki megváltotta. Amennyiben a
sírhelyt megváltó személy nem gondoskodik a sírhely gondozásáról, a kegyeleti
közszolgáltató 15 napos határidő kitűzésével hívja fel annak elvégzésére azzal, ha ennek
a kötelezettségének nem tesz eleget a sírhely megváltójának nevében és költségére
elvégezteti a szükséges és indokolt munkákat.
(3) A sírokat, síremlékeket, a köztemető létesítményeit, épületeit rongálni, beszennyezni,
arra hirdetményeket, a kegyeleti szempontokat sértő tárgyakat és feliratokat elhelyezni
tilos.
(4) A temető működése és a sírok gondozása során keletkezett hulladékokat, szemetet
csak a fenntartó által kijelölt hulladéklerakó helyen szabad lerakni.
(5) A köztemető területére gépjármű, munkagép, fogatolt jármű csak a temetkezési
tevékenységgel, a fenntartási munkákkal, síremlékek felállításával összefüggésben csak
az elvégzendő munkák időtartamára hajthat be. A köztemetőbe való behajtás díját a 6.
sz. melléklet tartalmazza. Ingyenesen a behajtás a köztemetőbe az igazolvánnyal
rendelkező súlyos mozgáskorlátozottak továbbá a tagsági igazolvánnyal rendelkező
vakokat és gyengénlátókat szállító járművek részére.
(6) A köztemető rendjéért, a kegyeleti szempontok megőrzéséért a kegyeleti közszolgáltató
felelős.
A temetkezési szolgáltatások és a temetés rendje
10. §
(1) A nádudvari köztemetőn belül kötelező az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a
temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával,
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urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, újratemetéssel és
exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és
berendezésének igénybevétele.
(2) Az engedéllyel rendelkező temetési szolgáltatók a rendelet 5. sz. mellékletében
meghatározott díjakat kötelesek megfizetni az üzemeltető által biztosított szolgáltatások,
létesítmények igénybevételéért.
11. §
(1)
A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett
nyilatkozata, ennek hiányában a temetésről /hamvasztásról/ gondoskodó személy
rendelkezése az irányadó.
(2) A rendelkezésre jogosultságot a kegyeleti közszolgáltató csak akkor köteles vizsgálni,
ha azzal kapcsolatosan okiratokkal, dokumentumokkal alátámasztott kifogást jelentettek
be. Ha a jogosultságot a kegyeleti közszolgáltató nem tudja megállapítani, akkor a
bíróság vagy a gyámhatóság döntését kell kérni. A vita lezárásáig a halott nem temethető
el.
12. §
(1)
A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára – a búcsúztatás
/szertartás/ megkezdéséig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlási, vagy
roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját.
(2) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell
felravatalozni és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek.
13. §
A kegyeleti közszolgáltató köteles a jogszabályok által előírt – de a működéshez szükséges
tartalmú – nyilvántartásokat vezetni és a temető /temetőrész/ felszámolásáig megőrizni.
14. §
(1)
Kiföldelés, exhumálás esetén a sírra állított síremléket a rendelkezésre jogosult
személy tartozik elszállítani vagy új síron felállítani.
(2) Amennyiben több halott exhumálása egyszerre történik és az igazolt hozzátartozók
által megrendelt exhumálások során visszamaradó síremlékek felállításra nem kerülnek
a visszamaradó síremlékekkel a hozzátartozók rendelkeznek.
(3) A nyugvási időn belül történő exhumálás után a temetési hellyel rendelkező az e
rendeletben foglaltaknak megfelelően rendelkezhet.
(4) A fel nem használt temetési helyet a kegyeleti közszolgáltató a nyugvási idővel arányos
használati díjért megváltja.
15. §
(1)
Amennyiben a temetési hely nyugvási ideje lejárt, és az újraváltásról – felhívás
ellenére – három éven belül nem gondoskodtak, úgy a kegyeleti közszolgáltató a temetési
helyet felszámolja – és az –e rendeletben foglaltak szerint újra hasznosítja.
(2) Amennyiben a felszámolásra kerülő temetési helyen lévő síremlékkel a rendelkezni
jogosult az (1) bekezdésben meghatározott időn belül nem intézkedik, azok a kegyeleti
közszolgáltatót illetik térítésmentesen.
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16. §
Ravatalozni és ravatalozással egybekötött szertartást végezni csak a ravatalozó teremben
vagy ahhoz közvetlen kapcsolódó nyílt, a ravatalozó épület előtt kijelölt és kiépített
területen lehet.
A szociális temetések ellátásának rendje
17. §2
18. §3
Záró rendelkezések
19. §
(1) A rendelet kihirdetését követő napon - a 17. -18. §-ok, az 5. számú és 6. számú
mellékletek kivételével - hatályba lép. A hatálybalépéssel egyidejűleg Nádudvar Város
Önkormányzat Képviselőtestülete a nádudvari temetőkről és a temetkezések rendjéről
szóló 14/2011 (IV.4.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
(2) A rendelet 5. sz. és 6. sz. melléklete 2014. január 1-én lép hatályba.4
Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Nádudvar, 2013. december 3.

Vincze András
jegyző

Hatályon kívül helyezte az 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelet hatályos 2015. január 17-től.
Hatályon kívül helyezte az 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelet hatályos 2015. január 17-től.
4
Módosította a 34/2013 (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályos 2014. január 1-től.
2
3
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1.sz. melléklet a 26/2013. (XII.3.) önkormányzati rendelethez5

Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző
2. sz. melléklet a 26/2013. (XII.3.) önkormányzati rendelethez6
Sírhelydíjak
2015. január 1-től

Kétszemélyes kripta sírhelye
Háromszemélyes kripta sírhelye
Rátemetéses sírhely (90 cm széles)
Családi sírhely (180 cm széles)
Mellétemetéses sírhely (160 cm széles)
Urna sírhely
Urnahely
5
6

71.626
95.504
19.099
74.011
28.652
21.492
11.419

Módosította az 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. január 17-től.
Módosította a 30/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. január 1-től.
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Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Újra megváltási díjtételek:
Kétszemélyes kripta sírhelye (60 év után)
Háromszemélyes kripta (60 év után)
Sírhely (25 év után)
Családi sírhely (az utolsó rátemetéstől számított 25 év)
Urnafülke (10 év után)
Urnasírhely (25 év után)

166.079 Ft
192.699 Ft
22.818 Ft
149.599 Ft
11.419 Ft
40.408 Ft

A díjak az Áfát nem tartalmazzák.
Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző
3. sz. melléklet a 26/2013. (XII.3.) önkormányzati rendelethez

A SÍRHELYEK MÉRETEI
a.) egyes felnőtt sírhely: 210 cm hosszú, 90 cm széles, 200 cm mély
b.) rátemetés sírhely:
210 cm hosszú, 90 cm széles 200 cm mély
A koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata
legalább 160 cm mélységbe kerüljön
c.) családi sírhely (4 fő): 210 cm hosszú, 180 cm széles, 200 cm. mély
d.) kettős sírhely:
210 cm hosszú, 90 cm. széles, 160 cm. mély
egyszemélyes sírhely, amely mellett legalább 50 cm oldalirányú biztonsági védő falat kell
hagyni és mellette hasonló méretű egyszemélyes sírhelyet kell a házastárs részére
biztosítani belvizes időszakban
e.) gyermeksírhely: 150 cm hosszú, 90 cm széles
f.) sírbolt:
220 cm hosszú, 150 cm széles
g.) síremlék méretei:
a.) családi sírhely esetén: 250 cm hosszú, 230 cm széles
b.) egyes felnőtt sírhely esetén: 250 cm hosszú, 125 cm széles
Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző
4. számú melléklet a 26/2013. (XII.3.) önkormányzati rendelethez

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető fenntartási hozzájárulási díja:7
Temetőben alkalomszerűen vállalkozói munkát végzők temetői fenntartási
hozzájárulási díja minden megkezdett nap után (építőipari, síremlék építési, stb.)
3.057.- Ft/nap.
Beke Imre sk.
polgármester

7

Vincze András sk.
jegyző

Módosította a 30/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. január 1-től.
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5. számú melléklet a 26/2013. (XII.3.) önkormányzati rendelethez8
Gyászautó használat
(temetéskor)
Sírnyitás-hantolás, sírbahelyezés (sírásás, sírnyitás)
Kripta megnyitás-zárás
Urna sírnyitása
Kazettás urnahely nyitás-zárás
Teljeskörű exhumálási díj
(régi sír-új sír ásása, hantolás, elhunyt áthelyezése)
Exhuma áthelyezés
Egy sírásással járó exhumálási díj
(egy sírásás-hantolás+áthelyezés)
Újratemetés
Ravatalozás
Hűtés 4 nap
4. nap utáni hűtés
Ravatalozással összefüggő (energia, takarítás,stb.)
létesítmény igénybevételi díj
Ravatalozó előtti fedett előtér igénybevételi díja

3.178 Ft
48.239 Ft
11.302 Ft
17.013 Ft
2.331 Ft
99.388 Ft
23.304 Ft
49.639 Ft
23.304 Ft
1.749 Ft
19.467 Ft
2.163 Ft/nap
27.038 Ft
5.826 Ft

A díjak az Áfát nem tartalmazzák.
Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző
6. számú melléklet a 26/2013. (XII.3.) önkormányzati rendelethez
A temetőbe való behajtás díja

Megnevezés
Személygépjármű
Személygépjármű és utánfutó,
tehergépjármű

Díj/alkalom
200 Ft
300 Ft

A díjak az Áfát nem tartalmazzák.
Beke Imre sk.
polgármester

8

Vincze András sk.
jegyző

Módosította a 30/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. január 1-től.
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