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b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, 
ideértve a temetési helyre való temetést megelő-
zően a sírhely kiásásáról (sírásás), sírhely nyitásá-
ról való gondoskodást,

c) megállapítja a látogatók kegyeletgyakorlásához 
szükséges nyitva tartási időt, 

d) biztosítja a ravatalozó és a kiszolgáló helyiségek 
karbantartását, javítását; takarítását és szükség 
szerint fertőtlenítését,

e) biztosítja a ravatalozó technikai berendezései, a 
tárolók, valamint a temető egyéb közcélú létesít-
ményei (infrastruktúra) karbantartását és mű-
ködteti azokat, 

f) halott hűtőt üzemeltet, 
g) gondoskodik a köztemetőbe kiszállított elhuny-

tak átvételéről, átadásáról és megfelelő hűtésük-
ről,

h) biztosítja a temetők nyitását, zárását,
i) számítógépes nyilvántartást vezet a temetőben 

lévő sírhelyekről és azok használati idejéről, 
j) ügyfélszolgálatán illetve a hirdetőtáblán, vala-

mint internetes honlapján tájékoztatja a temető-
látogatókat,

k) kijelöli a temetési helyeket; sírhelykiosztási tervet 
készít, amelynek alapján kiosztja az új, illetve új-
ratemetésre szánt sírhelyeket,

l) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tar-
tását, az utak karbantartását, tisztán tartását és 
síkosság mentesítését, szükség esetén a hó eltaka-
rítást; a gyomirtást és a zöldterület karbantartá-
sát, 

m) kijelöli a hulladék összegyűjtésére és tárolá-
sára szolgáló helyeket, rendszeresen összegyűjti 
és elszállítja a hulladékot, gondoskodik annak 
elhelyezéséről és kezeléséről,

n) összehangolja a temetéseket, a temetői létesítmé-
nyek, így különösen a ravatalozó használatával 
kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékeny-
ségeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a 
temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes le-
folytatását;

o) gondoskodik az ügyfélfogadásról, portaszolgálat 
működtetése útján,

p) gondoskodik a sírásásról, illetve szükség esetén 
az elhunytak exhumálásáról,

q) üzemelteti és karbantartja a temetők nyilvános 
illemhelyeit, 

r) elkészíti a köztemető térképét, melyet évenként a 
változásokkal együtt kiegészít, továbbá a térkép 

hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről gondos-
kodik,

s) biztosítja a temetkezéssel kapcsolatosan felmerü-
lő, jelen rendeletben meghatározott díjak befize-
tésének lehetőségét és az ezzel kapcsolatos ügyin-
tézést, és erről az Önkormányzattal megfelelően 
elszámol,

t) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és 
betartatásáról,

u) a rendelkezést megsértőkkel szemben eljárást 
kezdeményez.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységekkel kap-
csolatosan a jelen rendelet 3. mellékletében megha-
tározott díjazáson felül semmiféle további díj (pót-
díj, rendelkezésre állási díj, stb.) nem szedhető be.
(3) A temetőben – a kegyeleti jogok gyakorlása cél-
jából – a temetési helyekről az üzemeltetőnek nap-
rakész nyilvántartásokat kell vezetnie. A sírboltok-
ról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az 
egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántar-
tó könyv szolgál. A sírbolt könyv határozza meg a 
sírboltba történő temetés rendjét. 
(4) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urna 
elhelyezést, urnakiadást, urnakiemelést, hamvak 
szórását) időrend szerint be kell jegyezni, a követ-
kező adatokkal: 
a) folyószám, 
b) a temetés (urnaelhelyezés, hamvak szétszórásá-

nak) napja, 
c) az elhalt családi és utóneve, születési családi és 

utóneve, anyja neve, születési ideje, utolsó lakcí-
me, 

d) az elhalálozás napja, 
e) fertőző betegség okozta halál esetén ennek ténye, 
f) a sírhely tábla-, sor- és helyszáma, 
g) a temetési hely felett rendelkezni jogosult, illetve 

eltemettető személy neve és címe, 
h) a síremlékre vonatkozó információk. 
(5) A sírboltkönyvbe – a nyilvántartó könyvbe be-
jegyzendő adatokon túlmenően – fel kell még je-
gyezni a sírbolt számát, továbbá a sírbolt felett ren-
delkezésre jogosult személy rendelkezéseit is. 
(6) Az üzemeltető köteles gondoskodni a nyilván-
tartó könyv, illetve a sírbolt könyv, valamint az 
azokba bejegyzett személyes adatok őrzéséről, biz-
tonságáról. A nyilvántartó könyvbe, illetve a sírbolt-
könyvbe a rendelkezésre jogosult személy és az el-
járást lefolytató illetékes hatóság (így a temetkezési 
szolgáltatást engedélyező hatóság), illetve bíróság 
nyerhet betekintést, a halottak nevéről, a temetés 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

26/2015. (IX.29.) 
önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és 
a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § 
(4) bekezdésében, 40. § (1) és (3) bekezdésében, 41. 
§ (3) bekezdésében, valamint a 42. §-ában, kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezés-
ről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdé-
sében meghatározott feladatkörében eljáró fogyasz-
tók területileg illetékes érdek-képviseleti szerve 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
1. A rendelet célja
1. § A rendelet célja, hogy Érd Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén a helyi viszonyok figyelem-
bevételével biztosítsa a tisztességes és méltó teme-
téshez, valamint a végtisztesség megadásához való 
jogot, továbbá szabályozza a temetők működési 
rendjét és meghatározza a temető használatának 
szabályait és díjait.
2. A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet területi hatálya Érd Megyei Jogú 
Város közigazgatási területén lévő valamennyi köz-
temetőre és a temetkezéssel kapcsolatos tevékeny-
ségre terjed ki. A rendelet területi hatálya nem terjed 
ki az Érd Megyei Jogú város közigazgatási területén 
lévő vallási közösségek temetőire, ezzel kapcsolato-
san a vallási közösségek saját temetési szabályzata 
az irányadó. 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemető 
fenntartását, üzemeltetését, továbbá a temetkezési 
szolgáltatást végző személyekre, a temetkezési szol-
gáltatások igénybevevőire, illetőleg mindazokra a 
természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetekre, akik a köztemetőn 
belül bármilyen tevékenységet végeznek, vagy a köz-
temetőben tartózkodnak. 
3. Értelmező rendelkezések 
3. § E rendelet alkalmazásában: 
1. Temető: a település közigazgatási területén be-

lüli, beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt, 
építési használata szerinti zöldfelületi jellegű 
különleges terület, amely kegyeleti célokat szol-

gál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az 
elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére 
létesítettek és használnak, vagy használtak;

2. Köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő 
temető;

3. Temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési 
emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, 
urnasírhely, urnasírbolt;

4. Vallási közösség: az Országgyűlés által elismert 
egyház és a vallási tevékenységet végző szervezet, 
amely elsődlegesen vallási tevékenység céljából 
jön létre és működik, illetve saját belső szabálya, 
hitelvei és szertartási rendje szerint működik;

5. A köztemető tulajdonosa: Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata;

6. A köztemető üzemeltetője: a temető üzemeltetésé-
vel és fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellá-
tó Érdi Közterület Fenntartó Intézmény;

7. Halott vizsgálati bizonyítvány: a halál tényének és 
idejének megállapítását, a halottszemle eredmé-
nyeit magában foglaló, a halottvizsgálatot lefoly-
tató orvos által kiállított okirat;

8. Temetési hely megváltása: temetési hely feletti ha-
tározott időtartamra szóló rendelkezési jog meg-
szerzése, amely kiterjed a temetési helyre temet-
hető személyek körének meghatározására, sírem-
lék állítására és mindezek gondozására;

9. Temetési hely újraváltása: a megváltás határozott 
időtartamának lejártát követően újabb rendel-
kezési jog megszerzése azzal, hogy az újraváltás 
útján történő jogszerzés tekintetében a korábbi 
rendelkezésre jogosultnak elsőbbségi joga van;

Elhunyt hozzátartozója: az elhunyt személy közeli 
hozzátartozója, az élettársa, az egyeneságbeli ro-
konának házastársa, a házastársának egyeneságbeli 
rokona és testvére, és a testvérének házastársa. 
4. A köztemető fenntartása és üzemeltetése
4. § (1) A köztemető fenntartása a temető tulajdo-
nosának, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak (a továbbiakban: Önkormányzat) a feladata. 
(2) A köztemető fenntartási és üzemeltetési felada-
tainak ellátásáról az Önkormányzat az Érdi Köz-
terület-fenntartó Intézmény (székhely: 2030 Érd, 
Fehérvári út 69.) útján gondoskodik. 
5. Az üzemeltető kötelezettségei
5. § (1) Az üzemeltető feladatai különösen a követ-
kezők: 
a) meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a 

köztemetőben végzett egyéb vállalkozási tevé-
kenységek ellátásának temetői rendjét, 
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kapcsolódó síremlék helyreállítást erre jogosult vál-
lalkozó végezheti. 
(9) A szolgáltatást végzők tevékenységük során kö-
telesek méltó magatartást tanúsítani, a munkála-
tokat a kegyeleti igényeknek megfelelő öltözetben 
végezni.
(10) A temetkezési szolgáltató a temetés során csak 
olyan kelléket és cikkeket használhat fel, mely nem 
ütközik a törvénybe és olyan ravatalozást, illetve 
szertartást rendezhet, amely nem sérti a közízlést és 
a kegyeleti etikai normákat. 
(11) A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával 
lehet talajban lebomló anyaggal burkolni, azonban 
kifalazni, kibetonozni, azokat sírbolttá átalakítani 
nem szabad. 
(12) A halott szállítást legalább kettő, a ravatalozást 
és a sírgödörbe (sírboltba) való koporsó elhelyezést 
legalább négy főnek kell végeznie. Az urnaravatalo-
zást és elhelyezést egy fő is végezheti.
(13) Az elhunyt eltemetésére, elhamvasztására, az 
urna földbetemetésére olyan, a kegyeleti igények-
nek megfelelő koporsó, illetőleg kellék használható, 
amely lebomlik, és nem veszélyezteti a környezetet. 
Kivételt képeznek ez alól a fertőző betegségben el-
haltak, akiket kellő szilárdságú, hézagmentesített 
kettős koporsóban kell eltemetni.
(14) A sírboltba történő koporsós temetés esetén az 
elhunytat légmentesen zárt, fa, műanyag, fém vagy 
üveg koporsóba kell helyezni. Fa koporsó használa-
ta esetén belső fém vagy műanyag koporsót is alkal-
mazni kell.
(15) Temetkezési hely felületére urnát csak urna-
tartóban, kizárólag rögzített, zárt állapotban lehet 
elhelyezni.
(16) Egyes koporsós sírhelybe legfeljebb két koporsó 
és négy urna, illetőleg két urnakoporsó temethető, 
kettős koporsós sírhelybe négy koporsó és nyolc 
urna, illetőleg négy urnakoporsó helyezhető el. 
(17) Gyermek sírhelybe legfeljebb egy gyermek ko-
porsó és két urna temethető. 
(18) Az urnasírboltban annyi urna helyezhető el, 
ahány befogadására azt építették, de maximum 
négy urna.
(19) Sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temet-
hető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen túl három 
férőhelyes sírboltban további 10 urna, hat személyes 
sírboltban további 20 urna, kilenc személyes sírbolt-
ban további 30 urna helyezhető el. Az egyéb urna-
férőhelyekben annyi urna helyezhető el, ahány befo-
gadására azt építették.

8. Hamvak szórása - elhelyezése 
8. § (1) A jelen rendelet hatálya alá tartozó közteme-
tőben a hamvak szétszórása útján történő temetés 
az üzemeltető által meghatározott időpontokban, 
zárt rendszerben, száraz módon, hamvak szórásá-
ra alkalmas dísz-szórókút és az alatta elhelyezett, 
hamvak tárolására szolgáló alépítmény igénybe-
vételével történik olyan módon, hogy a hamvak a 
szórókútból, illetve az alépítményből nem kerülhet-
nek ki. 
(2) Miután az alépítmény megtelik, az Önkormány-
zat gondoskodik a felszínen emlékpark kialakításá-
ról. 
(3) A hamvak szórása útján történő temetés – an-
nak végleges, visszafordíthatatlan jellegére tekintet-
tel – az eltemetésre kötelezett személy hozzájáruló 
nyilatkozata alapján végezhető el. 
(4) A hamvak szórása útján történő temetés esetén 
az elhunyt neve, illetve születésének és halálának 
éve a szórókút melletti emlékhelyen elhelyezett – 
legfeljebb 15 centiméter szélességű és 4 centiméter 
magasságú – névtáblán feltüntethető. 
9. Vállalkozói munkára vonatkozó szabályok
9. § (1) A sírhely feletti rendelkezési jog magába fog-
lalja a temetkezési helyre helyezhető síremlék, sírjel 
állítására vonatkozó jogot. 
(2) Köztemető területén vállalkozói munkát csak 
az végezhet, aki az ahhoz szükséges hatósági enge-
délyekkel (különösen vállalkozói engedéllyel, telep-
hely-engedéllyel) rendelkezik. Az üzemeltető ezek 
meglétét ellenőrizheti. Amennyiben a vállalkozó az 
üzemeltető felhívása ellenére ezen hatósági engedé-
lyeket nem mutatja be, a vállalkozó a köztemető te-
rületén nem végezhet vállalkozói tevékenységet.
(3) A köztemetőben végzendő minden munkát – a 
látogatók részéről történő sírgondozást, a temetési 
hely növénnyel való beültetését és díszítését kivéve 
– a köztemető üzemeltetőjének be kell jelenteni és a 
munkavégzésre az üzemeltető írásbeli hozzájárulá-
sát kell kérni. Üzemeltetői hozzájárulás hiányában 
a temetőben munka nem végezhető és semmiféle 
építmény nem hozható létre (ideértve valameny-
nyi építési munkát, építési anyagok temetőbe való 
beszállítását, síremlék felállítását, bontást, áthelye-
zést, betűvésést, sírgondozást és egyéb tűzveszélyes 
munkák végzését). Az üzemeltető a hozzájárulást 
nem tagadhatja meg, ha az elvégzendő munka a je-
len rendelet és az egyéb jogszabályok előírásainak 
megfelel. Ha a vállalkozó nem a fenti előírásoknak 
megfelelően járt el, az üzemeltető írásban felszólítja 

időpontjáról és a temetkezés helyéről azonban tájé-
koztatást lehet kérni az üzemeltetőtől.
(7) A temető dokumentációkat a temető kiürítésé-
nek elrendeléséig az üzemeltetőnek tűztől védve, ri-
asztóval ellátott helyiségben kell megőriznie.
(8) Az elhunyt hamvait tartalmazó urnának a teme-
tőből történő kiadására lehetőséget biztosító nyi-
latkozatokról a temető üzemeltetője nyilvántartást 
vezet, valamint azokról igazolást ad ki. 
(9) A panaszügyintézés az üzemeltető feladata. Pa-
nasztételre írásban vagy szóban, a köztemető gond-
nokánál, az ügyfélszolgálati munkatársnál van lehe-
tőség. A panaszra a panasztétel módjának megfele-
lően (szóbeli panasz esetén szóban, írásbeli panasz 
esetén írásban) kell választ adni. 
6. Temetkezési szolgáltatási tevékenység elvei
6. § (1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást 
végezhet az üzemeltető, továbbá az, aki jogszabály 
alapján e tevékenység végzésére jogosult.
(2) A jelen rendelet hatálya alá tartozó köztemető-
ben a temetkezési szolgáltató köteles az üzemeltető 
felszólítására hatósági engedélyét bemutatni. 
(3) Az elhunyt hűtésével, a sírásással, a sírnyitással, 
exhumálással, valamint a hamvak szórásával kap-
csolatos feladatok ellátására kötelező igénybe venni 
az üzemeltető szakszemélyzetét és berendezését, 
melyért az engedéllyel rendelkező temetkezési szol-
gáltatók a jelen önkormányzati rendelet 3. mellék-
letében meghatározott díjat kötelesek megfizetni (a 
továbbiakban: üzemeltető által biztosított szolgálta-
tások).
(4) A köztemető üzemeltetője a temetési szolgál-
tatás során együttműködik a temetkezési szolgál-
tatókkal a magas színvonalú, a kegyeleti igényeket 
figyelembe vevő temetkezési szolgáltatás biztosítása 
érdekében. Ennek keretében az üzemeltető minden 
temetkezési szolgáltató részére egyenlő módon, jog-
ellenes hátrányos megkülönböztetés nélkül bizto-
sítja a temetkezési szolgáltatások ellátásához szük-
séges feltételeket.
7. A temetkezés szabályai
7. § (1) A temetkezési szolgáltató csak az eltemet-
tető által adott meghatalmazás alapján járhat el az 
egyes temetési szertartásokkal kapcsolatos temet-
kezési szolgáltatási ügyekben. A jelen pont szerinti 
meghatalmazás meglétét az üzemeltető felé igazolni 
kell. 
(2) A temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása 
során köteles az eltemettetőnek a temetési szertar-
tásra vonatkozó rendelkezését – az egyházi temeté-

sek esetén az egyházi szertartás rendjét – tisztelet-
ben tartani. 
(3) Az üzemeltető feladata összehangolni a temetői 
létesítmények, így különösen a ravatalozó használa-
tával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékeny-
ségeket, valamint elősegíteni a temetés zökkenő-
mentes lefolytatását. 
(4) A temetési időpont felvétele az üzemeltető ügy-
félszolgálati irodájában, a sírhely felett rendelkezés-
re jogosult, illetve annak igazolt meghatalmazottja 
által leadott személyes megrendelés útján történhet. 
Temetési időpont a sírhely megváltási díj egy össze-
gű megfizetését követően jegyezhető elő. 
(5) A halott vizsgálati bizonyítvány egy másolati 
példányát – az Önkormányzat megbízásából – az 
üzemeltetőnek kell megőriznie, ennek érdekében a 
temetkezési szolgáltatónak a halott vizsgálati bizo-
nyítvány másolatának egy példányát az üzemeltető 
részére át kell adnia.
(6) A sírnyitás a köztemetőben a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény vég-
rehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 
35-39. §-aiban foglaltaknak megfelelően történik. 
A szakhatóság által kiadott sírnyitási engedélyt a 
temetés előtt egy nappal kell az üzemeltető részére 
bemutatni. 
(7) A temetkezési szolgáltató, illetve a vállalkozó 
a köztemetőben keretes-fedlapos sírhelybe történő 
koporsós vagy urnás temetéskor, a balesetek elke-
rülése céljából minden esetben köteles a temetést 
megelőző napon 15 óráig – a temető gondnoka je-
lenlétében – a már meglévő síremléket a járda szint-
jéig lebontani. A lebontott síremléket a temetkezési 
szolgáltató köteles elszállítani és megőrzéséről gon-
doskodni. 
(8) A köztemetőben lehetőség van a lebontott sír-
emléket az erre kijelölt helyen a temetés napjától 
számított legfeljebb hat hónapig díjmentesen tá-
rolni. A hat hónapos időszak lejártát követően a 
díjmentes tárolóban tárolt, vissza nem helyezett 
síremlék minden előzetes figyelmeztetés nélkül 
bezúzásra kerülhet, ezzel kapcsolatban semmiféle 
igény nem érvényesíthető sem az Önkormányzattal, 
sem az üzemeltetővel szemben. A munkálatokkal 
járó, bontásból származó hulladék elszállításáról 
a temetkezési szolgáltató köteles gondoskodni, az 
ezzel kapcsolatosan keletkezett hulladék, törmelék 
nem hagyható a temető területén és nem helyezhető 
el a köztemető temetőlátogatók részére fenntartott 
hulladék gyűjtőjében sem. A szertartáshoz nem 
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(22) A sírdombok magassága legfeljebb 0,5 m lehet, 
kialakításuk azonban nem kötelező. 
10. A temetési hely
10. § (1) A jelen rendelet hatálya alá tartozó köz-
temetőben koporsó eltemetése lehetséges felnőtt, 
illetve gyermek sírhelyen, továbbá a koporsó elhe-
lyezhető sírboltban, urna eltemetése lehetséges urna 
sírhelyen, továbbá az urna elhelyezhető urnasírbolt-
ban illetve urnafülkében. 
(2) Gyermeksírba kizárólag 12 éven aluli elhunyt 
gyermeket lehet koporsóban eltemetni. A gyermek 
sírhelyet az Önkormányzat az első 25 évre díjmen-
tesen biztosítja. 
(3) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, 
a létesítőnek a sírbolt könyvbe bejegyzett rendelke-
zései az irányadók. Amennyiben a sírbolt tulajdono-
sa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben, 
vagy végrendeletben nem tett rendelkezést, úgy a 
sírboltban az elhalt hozzátartozói az elhalálozás 
sorrendjében temethetők el. 
(4) A sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltban 
elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli csont-
maradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás 
után urnában, illetőleg gyermekkoporsóban a sír-
boltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a ma-
radványok csak egy urnahelynek számítanak.
11. A temetési hely megváltása és újraváltása 
11. § (1) A temetési hely megváltásáért – a díszsír-
hely és az első 25 évre a gyermeksírhely kivételével 
– megváltási díjat kell fizetni. A megváltási díjak 
mértékét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtar-
tama (használati idő) a sírhely megváltási díjának 
megfizetésével, azaz a betemetés napjával kezdődik. 
A temetkezési hely feletti rendelkezési jog kiterjed a 
temetési helybe helyezhető személyek körének meg-
határozására, síremlékállításra, a sírjel megfelelő 
állapotáról történő gondoskodásra, a temetési hely 
gondozására és újraváltására.
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtarta-
ma (használati idő) 
a) koporsó sírhely esetén a betemetés napjától szá-

mított 25 év,
b) urnasírhely esetén 20 év, 
c) sírbolt esetén 60 év, 
d) urnafülke esetén 10 év. 
(4) Sírhelyet előre – a kettős sírhely üresen maradó 
felének kivételével – megváltani nem lehet, sírhely 
megváltására csak haláleset bekövetkezése esetén 
van lehetőség. 

(5) A használati idő lejártát követően a temetési hely 
újra megváltható. A sírhely újraváltásához az erede-
ti okmányt, illetve a sírhelyváltás befizetési igazo-
lását kell benyújtani. Az újraváltási díjak mértékét 
e rendelet 2. melléklete tartalmazza. Az újraváltás 
időtartama 
a) koporsós betemetés esetén legalább 10 év,
b) sírbolt esetén legalább 30 év, 
c) urnafülke, urnasírhely esetén legalább 5 év.
(6) Ha a temetési hely felett rendelkezésre jogosult 
a megváltási idő lejártát követő 1 éven belül az új-
raváltásról a síron elhelyezett figyelmeztető címke, 
a temetői hirdetőtáblán elhelyezett tájékoztatás, va-
lamint a helyi sajtóban történő közzététel ellenére 
nem gondoskodik, akkor az üzemeltető jogosult a 
temetési helyet újból értékesíteni.
(7) Az újraváltás nem tagadható meg, kivéve, ha:
a) a temető tulajdonosa a területet átalakítja, vagy 

más célra kívánja felhasználni, vagy 
b) a temetési hely, sírjel nem felel meg a jelen rende-

letben foglalt előírásoknak. 
12. Díszsírhelyek
12. § (1) A díszsírhely a köztemetőben kijelölt azon 
sírhely, amelyet Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata az elhunyt személy Érd közéletének va-
lamely területén végzett kimagasló tevékenységének 
elismeréséül örök temetkezési hely céljára adomá-
nyoz. A díszsírhely adományozásáról a Polgármes-
ter dönt, melyről a Közgyűlést annak soron követ-
kező ülésén tájékoztatja.
(2) Díszsírhely adományozásáról az elhunyt legkö-
zelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét 
írásban kell értesíteni. 
(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállá-
sáig tart, használata díjtalan.
(4) A díszsírhelyre a – sírnyitás és a rátemetés sza-
bályainak megtartása, költségeinek viselése mellett 
– az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő 
és lemenő hozzátartozói (szülők, gyermekek) is el-
temethetők.
(5) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hoz-
zátartozói, ezek hiányában – a díszsírhelyet ado-
mányozó önkormányzat megbízására és költségére 
– az üzemeltető köteles gondoskodni.
(6) A díszsírhelyek méretei és a járdaméret a hagyo-
mányos sírhelyek méreteivel megegyező. 
(7) A díszparcellában a koporsó földbe temetésével, 
vagy elhamvasztás után az urna urnasírba helyezé-
sével hajtható végre a temetés.

a jogellenes állapot megszüntetésére. Amennyiben 
a vállalkozó a jogellenes állapotot a felszólítás kéz-
hezvételétől számított egy héten belül nem szünteti 
meg, az üzemeltető jogosult az építményt elbontani, 
illetve a jogszerű állapotot helyreállítani. 
(4) A temetési hely megjelölésére síremlék (sírjel) lé-
tesíthető a rendelkezni jogosult hozzátartozók elha-
tározása szerint. A sírjel a temetési helynél nagyobb 
területet nem foglalhat el.
(5) A síremlék felállításához az üzemeltetőnek hoz-
zá kell járulnia. A kivitelezési munkálatok csak a 
hozzájárulást követően kezdhetőek meg. A munkát 
végző vállalkozó a munka megkezdését megelőzően 
a munkavégzés kezdési időpontját az üzemeltető-
nek köteles bejelenteni.
(6) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékosz-
lop tervét (vázrajzát) az üzemeltetőnek az elhelyezés 
előtt be kell mutatni, azokat az üzemeltető hozzá-
járulását követően lehet a temetőkben elhelyezni. 
Az üzemeltető a hozzájárulását a vázrajz egy pél-
dányának szignálásával adja meg. A vázrajz szignált 
példányát az üzemeltető a vállalkozó által fizetendő 
díj egyidejű megfizetése esetén adja ki a vállalkozó 
részére. 
(7) Az üzemeltető részére benyújtott vázrajznak 
tartalmaznia kell:
a) a munka pontos helyét (temető, parcella, sor, sír 

számát),
b) munka megkezdésének és befejezésének napját,
c) anyagszállítást végző gépkocsi forgalmi rendszá-

mát,
d) az építtető nevét, lakcímét, kivitelező nevét, cí-

mét, telephelyét és engedélyének számát.
(8) A temetési helyen túlterjeszkedő, a közízlést sér-
tő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelek nem 
helyezhetők el. Az üzemeltető az ilyen sírjeleket 
előzetes felszólítás nélkül jogosult elbontani. A sza-
bályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni 
kell. 
(9) A síremlék, sírjel körül a feltöltés magassága a 
talajszinttől maximum 6 cm lehet. Az urnasírbolt 
köré járdát építeni nem szabad.
(10) Az üzemeltető jogosult az építés, átalakítás 
alatt álló és a már meglévő síremlékek állapotát fo-
lyamatosan ellenőrizni. 
(11) Az üzemeltető jogosult minden munkánál a 
munka elvégzésére jogosító hozzájárulás bemutatá-
sát kérni. Hozzájárulás hiányában a munkavégzést 
az üzemeltető leállíthatja és felhívja a kivitelezőt az 
eredeti állapot visszaállítására.

(12) Síremlék állításakor okozott kárért elsősorban 
a károkozó tartozik felelősséggel, ismeretlensége 
esetén a síremlék tulajdonosa felelős. 
(13) A temetési helyen történő építés, felújítás, 
bontás során feleslegessé váló anyagokat a munkát 
végző vállalkozó köteles elszállítani, az építkezéssel 
kapcsolatban keletkező hulladékot, törmeléket nem 
lehet a köztemető temetőlátogatók részére létesített 
hulladék gyűjtőiben elhelyezni.
(14) A köztemető területéről síremléket, keresztet, 
fejfát – vagyonvédelmi okból – csak a köztemető 
üzemeltetőjével történt előzetes egyeztetést, beje-
lentést követően szabad a köztemetőből kivinni.
(15) Síremlékkel, sírbolttal kapcsolatos vállalkozói 
kivitelezői munkák hétköznap 08:00 órától 16:00 
óráig végezhetők a temetőben, ilyen munka szom-
baton, vasárnap és munkaszüneti napokon nem vé-
gezhető.
(16) Az üzemeltető jogosult a temető területén épí-
tési, bontási és egyéb tevékenységet végző vállalko-
zókat ellenőrizni, az adott tevékenységre vonatkozó 
jogszabályokat betartatni, a jogszabályok megsérté-
se miatti jogkövetkezményeket velük szemben kez-
deményezni. 
(17) A köztemetőben munka csak úgy végezhető, 
hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók 
kegyeleti érzéseit, kegyeletgyakorlását, ne akadá-
lyozza a temetkezési szertartást illetve az elhunyt 
elbúcsúztatását.
(18) Temetési szertartás alatt munkavégzéssel ke-
letkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a 
búcsúztatást. A temetési helyek látogatását csak 
rendkívüli esetben – pl. fakivágás, utak készítése, 
exhumálás – és csak a munkavégzés idejéig lehet 
korlátozni.
(19) A sírhely használati ideje alatt a síremlékről a 
halott nevét törölni tilos.
(20) A sírhelyekre építhető felépítmények méretei: 

Sírhely Keret méretei
Hossz Szélesség

Egyes koporsós sírhely 2,2 m 1,2 m
Kettős koporsós 
sírhely

2,2 m 2,2 m

Gyermek sírhely 1,5 m 0,8 m
Urnasírhely 1 m 0,8 m

(21) A sírhelyek köré betonjárda nem építhető, illet-
ve térkő-burkolat nem fektethető le. 
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mélyre kerüljön. A sírmélységet a talajfelszín síkjá-
tól kell mérni. 
(3) Urnafülkék méretei: 
a) Szabványos urnafülke: 0,3. m méter magas, 0,3 m 

méter széles, 0,3 m mély
b) A temető fenntartója ettől eltérő urnafülkék léte-

sítését is engedélyezheti.
(4) A jelen rendelet hatálybalépését követően létesí-
tett sírhelyek egymástól való oldaltávolsága 0,6 m, a 
sorok közötti távolság 1 m. 
15. Sírgondozás szabályai
15. § Kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezésére, 
sírgondozásra vonatkozó előírásokat az e rendelet 
1. mellékletében található Temetőszabályzat tartal-
mazza.
16. Temető-fenntartási hozzájárulás
16. § A köztemetőben – a temetkezési szolgáltatók 
kivételével – vállalkozásszerűen munkát végzők 
temető-fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni, 
melynek mértékét jelen rendelet 3. melléklete tartal-
mazza. 
17. Létesítmények igénybevételi díja
17. § Az Önkormányzatot a köztemetőben lévő 
létesítmények használatáért igénybevételi díj illeti 
meg. A díjazás mértékét jelen rendelet 3. melléklete 
tartalmazza. 

18. Záró rendelkezések
18. § (1) A rendelet 2015. október 1-jén lép hatály-
ba.
(2) Hatályát veszti a köztemetők fenntartásáról, 
rendjéről és üzemeltetéséről szóló 31/1999. (XI. 
29.) önkormányzati rendelet. 
(3) Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkö-
vetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) önkormány-
zati rendelet 7. alcíme.
 Mecsériné  T. Mészáros
 dr. Szilágyi Erzsébet András  
 jegyző polgármester
     
  távollétében
     
  dr. Bács István
  alpolgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2015. szeptember 24-ei ülésén.
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2015. szeptember 29.
  Mecsériné 
  dr. Szilágyi Erzsébet
   jegyző

13. Védett síremlékek
13. § (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd 
Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő ön-
kormányzati tulajdonú temetőben a sírjel művészeti 
értéke miatt, illetve az elhunyt személy iránti tisz-
telet kifejezése érdekében a sírjelet, temetési helyet 
védetté nyilváníthatja (továbbiakban együtt: védett 
síremlék).
(2) A védett sírhely használati ideje a temető fennál-
lásáig tart, használata díjtalan.
(3) A védettség alá helyezést – az alábbiak figyelem-
bevételével – bárki kezdeményezheti. 
(4) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a) a védendő síremlék megnevezését, 
b) a temetési hely pontos megjelölését (temető, 
parcella, sor, szám),
c) a védendő síremlék rövid leírását, fényképes 
dokumentációját,
d) a kezdeményezés – következő pont szerinti 
– indoklását.
(5) Védetté nyilvánítható az a nem díszparcellában 
lévő temetési hely
a) amelyben olyan néhai személy nyugszik, aki 
aa) Érd Megyei Jogú Város vezetésében kiemel-
kedő szerepet töltött be,
ab) Érd Megyei Jogú Város díszpolgára volt,
ac) életműve (tudományos, kulturális, művé-
szeti, vallási, sport tevékenysége) alapján erre méltó,
ad) nehéz történelmi helyzetben példamutató-
an helytállt,
b) amelyen kiemelkedő, vagy egyedi képzőmű-
vészeti értéket képviselő síremlék található.
(6) A javaslatokról Érd Megyei Jogú Város Közgyű-
lése dönt.
(7) A védelem megszüntetéséről úgyszintén Érd 
Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt. 
(8) A védettség alá helyezési, illetve annak meg-
szüntetésére irányuló eljárás megindításáról, majd a 
döntésről értesíteni kell 
a) a temető üzemeltetőjét,
b) a temetési hely felett rendelkezni jogosult 
személyt.
(9) A védelem alá helyezést, illetve megszüntetésé-
nek tényét a temető nyilvántartó könyvébe és sírbolt 
könyvébe be kell jegyezni. A bejegyzésről az üze-
meltető gondoskodik.
(10) A védett síremlék – a védettség tényét és okát, 
valamint a védettséggel összefüggő egyéb informá-
ciót tartalmazó – táblával megjelölhető. 

(11) A védettség megszűnése esetén az ezzel járó 
kedvezmények a továbbiakban nem illetik meg a te-
metési hely felett rendelkezni jogosult személy(eke)
t.
(12) A védett sírhelybe – a sírnyitás és rátemetés 
szabályainak megtartása, költségeinek viselése mel-
lett – az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen fel-
menő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyermekek) 
is eltemethetők, kivéve, ha a sírhelyen kiemelkedő, 
vagy egyedi képzőművészeti értéket képviselő sír-
emlék található, ez esetben további temetés a sírhe-
lyen nem végezhető. 
(13) A védett síremlékek esetében is a temetési hely 
felett rendelkezni jogosult határozza meg a temetési 
helyre helyezhető személyek körét, illetve jogosult a 
védett síremlék gondozására. A temetési hely felett 
rendelkezni jogosult személyében bekövetkezett 
változást 60 napon belül be kell jelenteni a temető 
üzemeltetőjének.
(14) A védett síremlékek esetében a védetté nyilvá-
nítástól kezdődően a temetési hely feletti rendelke-
zési jog –a temető fennállásáig – határozatlan ide-
jűvé válik. 
(15) Védett síremlékek esetében a temetési hellyel 
rendelkező személy mentesül a megváltási (újravál-
tási) díj megfizetése alól, a korábban megfizetett díj 
azonban nem követelhető vissza.
(16) A temetési hely felett rendelkező személy a sír-
jelet – a temetési helyre a védetté nyilvánítást kö-
vetően temetett személyek nevének, adatainak fel-
tüntetése kivételével – csak Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének hozzájárulásával változtathatja meg.
(17) A védett síremlék gondozásával, karbantartásá-
val, felújításával kapcsolatos feladatokat a temetési 
hely felett rendelkezni jogosult személy hiányában a 
temető üzemeltetője látja el.
14. A sírhely méretezése
14. § (1) A sírhelyek (sírgödrök) belső méretei:
Sírhely Hossz Szélesség Mélység
Egyes koporsós 
sírhely

2 m 0,95 m 2 m 

Kettős koporsós 
sírhely

2 m 1,9 m 2 m 

Gyermek sírhely 1,3 m 0,65 m 2 m
Urnasírhely 0,8 m 0,6 m 0,5 m

(2) Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, 
hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,6 m 

4
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5. Köztemetőben gyertyát, vagy mécsest gyújtó személy köteles a tűzveszély elkerülése érdekében a szük-
séges intézkedések megtételéről gondoskodni. Avar, elszáradt koszorú és virágmaradvány égetése tilos. 

6. Növényt ültetni csak a nyitott síremlék belsejébe, illetve zárt síremlék esetén a fedlapon elhelyezett 
virágtartóban szabad. A rendelkezésre jogosult egynyári vagy évelő, lágyszárú dísznövényeket és törpe 
jelzővel ellátott örökzöldeket ültethet, cserepes, vágott, illetve művirágot-koszorút helyezhet el. Tilos 
ültetni kúszó növényeket, lombhullató fákat és cserjéket, tűlevelű örökzöldeket és tarackkal terjedő 
növényeket. 

Az üzemeltető a temető hirdetőtábláján teszi közzé a temetőbe ültethető, engedélyezett növényfajták jegy-
zékét. 

7. A temetkezési helyeket tilos kerítéssel körbevenni. 
8. Urnafalak köré semmilyen építmény nem építhető, növény nem ültethető.
9. Az urnafülkéket tartalmazó falon biztosítani kell az urnatáblák egyöntetűségét, méretazonosságát, a 

szöveg- és betűvésés szakszerűségét. A fülketáblán elhelyezhető egy darab örökmécses és egy koszorú-
tartó kampó.

10. A gondozatlan állapotban lévő sír (olyan sír, amelyen a gyomnövények számottevően túlnövik a kultúrnö-
vényeket, vagy a kultúrnövények számottevően túlnövik a sírhelyet) rendbetételét, esetleges gyomirtását az 
üzemeltető előzetes értesítés nélkül elvégezheti a kegyeleti igények tiszteletben tartása érdekében. 

11. Köztemetőben csak az üzemeltető hozzájárulásával, az általa engedélyezett helyen és formában, a köz-
lekedés és a szomszédos sír megközelítésének akadályozása nélkül létesíthető ülőhely, helyezhető el pad. 

12. Az engedély nélkül ültetett növényeket, valamint a szabálytalanul létesített ülőhelyeket, szabályta-
lanul elhelyezett padokat és kerítéseket az üzemeltető – az érintett növény, illetve pad, ülőhely, kerítés 
mellett elhelyezett, 30 napos határidőt tartalmazó – felszólítására az elhelyező köteles eltávolítani. A 
felszólításnak tartalmaznia kell az arra vonatkozó figyelmeztetést is, hogy ha a felszólítás ellenére az 
eltávolítás nem történik meg az előírt határidőben, úgy üzemeltetőnek joga van azok eltávolítására. 

5. Rongálás tilalma
1. A köztemetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, a köztemetőben lévő épületeket, 

egyéb tárgyakat, fákat, cserjéket és valamennyi növényzetet beszennyezni, megrongálni vagy eltávolítani 
tilos. A köztemetőben elhelyezett tárgyak eltulajdonításáért, síremlékek megrongálásáért az üzemelte-
tő nem vonható felelősségre.

6. Hulladékgyűjtés rendje
1. Köztemetőben az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyen található hulladékgyűjtő konténerbe, kizárólag a 

sírhely gondozás során keletkező hulladék helyezhető el. A hulladékot a sírhelyek között tárolni tilos. 
2. A hulladékgyűjtők ürítéséről és rendszeres, folyamatos elszállításáról az üzemeltető – közszolgáltató 

útján – köteles gondoskodni. A hulladékgyűjtő konténerek környékének tisztán tartása az üzemeltető 
feladata. 

3. Eljárás biztonságos használatot veszélyeztető síremlék, illetve gondozatlan sír esetében:
Amennyiben az üzemeltető düledező, a biztonságos használatot veszélyeztető síremléket, sírboltot észlel, 

akkor határidő és az elvégzendő munka megjelölésével felhívja a rendelkezésre jogosultat a fentiek sze-
rinti állapot megszüntetésére. 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. Ha a felhívásban megjelölt határidő eredménytelenül telik el, és életet 
fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor az üzemeltető – a rendelkezni jogosult költségére – maga 
gondoskodik a szükséges munkák elvégzéséről. A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre 
további temetkezés nem történhet.

7. Vállalkozói reklám, kereskedelem a temetőben
1. A köztemető területén a hirdetőtáblák kivételével tilos vállalkozói reklám, hirdetés elhelyezése. 
2. A köztemető területén kizárólag a temetéshez szükséges kellékek forgalmazhatóak. 
8. Eljárás talált tárgy esetén
1. A köztemetőben talált dolgok tekintetében a Ptk. 5:54-64. §-ai a mérvadóak, melyek szerint a közteme-

tőben talált dolgot az üzemeltetőnek le kell adni, a dolog tulajdonjogára nem tarthat igényt a találó. Az 

1. melléklet a 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

TEMETŐSZABÁLYZAT

1. Nyitva tartás, ügyfélfogadás rendje 
1. A köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátásáról az Önkormányzat az Érdi Közterület-

fenntartó Intézmény (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 69.) gondoskodik.
2. Az érdi köztemető címe: 2030 Érd, Ercsi út 23301 hrsz.
3. Temetkezéssel kapcsolatos ügyfélszolgálati iroda 
Címe: 2030 Érd, Júlia utca 8.
Telefonszáma: 06 23 365 144
Ügyfélfogadás ideje: hétköznap 08:00 órától 15:30 óráig
4. A működő köztemető nyitva tartása: 
Téli nyitva tartás (október 1-től március 31-ig) 
gyalogosan a hét minden napján 07:00 órától 19:00 óráig 
gépjárművel a hét minden napján 08:00 órától 17:00 óráig
Nyári nyitva tartás (április 1-től szeptember 30-ig) 
gyalogosan a hét minden napján 07:00 órától 20:00 óráig 
gépjárművel a hét minden napján 08:00 órától 18:00 óráig 
A köztemetőt a záróra előtt minden felszólítás nélkül a látogatónak el kell hagyni.
5. Az üzemeltető a temető bejáratainál, a hirdetőtáblán kifüggeszti a temető nyitvatartási idejéről szóló 

tájékoztatót, a jelen rendelet 1. mellékletét képező Temetőszabályzatot és a temető térképét. 
6. Halottak napján, illetve az azzal érintett időszakban az üzemeltető hosszabb nyitvatartási időt ren-

delhet el. Az üzemeltető a temető bejáratainál a hosszabb nyitvatartásról tájékoztatót köteles kifüg-
geszteni. 

2. A temető látogatóira vonatkozó magatartási szabályok 
1. A köztemetőben mindenkinek a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást kötelező tanúsí-

tani. A látogató a hangos és oda nem illő beszédtől illetve öltözéktől tartózkodni köteles.
2. A köztemető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. A 12 éven 

aluli gyermek által okozott károkért az őt felügyelő felnőtt tartozik felelősséggel.
3. A köztemető területére állatot bevinni – vakvezető kutya kivételével – tilos.
3. A temetőbe gépkocsival történő behajtás szabályai
1. A köztemetőbe gépkocsival behajtani behajtási díj megfizetése ellenében lehet, a mozgáskorlátozott iga-

zolvánnyal rendelkező személyek szállításának kivételével. A behajtási díj mértékét e rendelet 3. mellék-
lete tartalmazza. 

2. A ravatalozás helyszínére gépkocsival temetkezési tevékenység céljából az elhunytat, illetve az elhunyt 
hamvait tartalmazó urnát, a koszorúkat, csokrokat szállító jármű vezetője jogosult behajtani a szüksé-
ges időtartamig.

3. A temetőben gépjárművel történő közlekedés esetén a megengedett maximális sebesség 5 km/óra. 
4. A temető területén a KRESZ szabályai alkalmazandóak. 
4. A sírhely karbantartása, gondozása, díszítése, ülőhely létesítése
1. A sírhely feletti rendelkezési jog magába foglalja a temetési hely, síremlék, sírjel együttes karbantartá-

sára, gondozására vonatkozó kötelezettséget is. A sírhely feletti rendelkezésre jogosult köteles a sírhely 
gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni, rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni. 

2. A sírhely gondozása úgy végezhető, hogy más elhunyt hozzátartozójának, illetve más látogatónak ke-
gyeleti érzéseit ne sértse, őt a sírgondozásban ne akadályozza. 

3. A köztemető látogatója – sírgondozás céljára – a vizet ingyenesen használhatja. 
4. Köztemetőben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló, a közízlést és a kegyeleti normá-

kat nem sértő tárgyak –koszorúk, vázák, mécsesek, gyertyák – helyezhetők el.
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2. melléklet a 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelethez 

A temetési hely megváltási díja

Megnevezés Használati idő Díj 
nettó

Díj 
bruttó

1� Egyes felnőtt sírhely  25 év 40�000,- Ft 50�800,- Ft

3� Kettes felnőtt sírhely 25 év 72�000,- Ft 91�440,- Ft

3� Gyermeksírhely 25 év díjmentes díjmentes

4� Urnasírhely 20 év 33�000,- Ft 41�910,- Ft

5� Egyes urnafülke 10 év 20�000,- Ft 25�400,- Ft

6� Kettes urnafülke 10 év 30�000,- Ft 38�100,- Ft

7�Urnaoszlop (két férőhelyes) 10 év 32�000,- Ft 40�640,- Ft

8�Szórókútban hamvak elhelyezése
(április 1-november 14� között)

örökös 32�000,- Ft 40�640,- Ft

9� Szórókútban hamvak elhelyezése
(november 15� - március 31� között)

örökös 38�000,- Ft 48�260,- Ft

10� Szórókút mellett emléktábla felhelyezése 25 évre 2�500,- Ft 3�175,- Ft

A temetési hely újraváltási díja

Megnevezés Használati idő és díja
5 évre 10 évre 15 évre 20 évre 25 évre

nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó
1� Egyes koporsós 

sírhely

26�000,- Ft

14�000,- Ft

14�000,- Ft 17�780,- Ft 21�000,- Ft 26�670,- Ft 28�000,- Ft 35�560,- Ft 35�000,- Ft 44�450,- Ft

2� Kettes koporsós 

sírhely

33�020,- Ft 39�000,- Ft 49�530,- Ft 52�000,- Ft 66�040,- Ft 65�000,- Ft 82�550,- Ft

3� Gyermek sírhely 17�780,- Ft 21�000,- Ft 26�670,- Ft 28�000,- Ft 35�560,- Ft 35�000,- Ft 44�450,- Ft
4� Urnasírhely 7�500,- Ft 9�525,- Ft 15�000,- Ft 19�050,- Ft 22�500,- Ft 28�575,- Ft 30�000,- Ft 38�100,- Ft
5� Egyes urnafülke 10�000,- Ft 12�700,- 20�000,- Ft 25�400,- Ft
6� Kettes Urnafülke 15�000,- Ft 19�050,- Ft 30�000,- Ft 38�100,- Ft
7� Urnaoszlop 16�000,- Ft 20�320,- Ft 32�000,- Ft 40�640,- Ft

A sírbolt újraváltási díja

Megnevezés Használati idő és díja

30 évre 40 évre 50 évre 60 évre

nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó

Sírbolt 90�000,- Ft 114�300,- Ft 120�000,- Ft 152�400,- Ft 150�000,- Ft 190�500,- Ft 180�000,- Ft 228�600,- Ft

üzemeltető köteles értesíteni a dolog megtalálásáról a tulajdonost, amennyiben annak személye megál-
lapítható. 

9. Az elhunytak átadásának és átvételének feltételei
1. Az elhunytak átadásának, illetve átvételének helye az Ercsi úti köztemető halotthűtőjének bejárata
2. Az elhunytak átadása hétköznapokon 8-16 h-ig történhet. Az elhunytak átvétele folyamatosan biztosí-

tott.
3. Az elhunyt átvételét az üzemeltető kijelölt munkavállalói végzik. Átadáskor, illetve átvételkor az üze-

meltető igazolást állít ki, melyet az átadó, illetve átvevő felek aláírásukkal és bélyegzővel látnak el.
4. Az elhunyt átadásának igényét az üzemeltető felé előzetesen jelezni kell, legalább egy nappal korábban 

telefonon vagy személyesen. 
5. Átadáskor be kell mutatni a halottvizsgálati bizonyítványt vagy másolatát, illetve az eltemettető megha-

talmazását. Meghatalmazás hiányában az elhunyt nem adható ki.
6. Az elhunyt hűtésével kapcsolatos költségeket a meghatalmazott vállalkozónak az üzemeltető ügyfél-

szolgálati irodájában számla ellenében be kell fizetnie. Az elhunyt átvételekor vagy átadásakor az átadó-
nak vagy átvevőnek be kell mutatni a befizetést igazoló számlát.

7. Az elhunyt átadásakor, átvételekor a védőkesztyű használata és fertőtlenítő kézmosás kötelező. Fertő-
zött betegségben elhunyt esetén egyszer használatos védőruhát kell alkalmazni. Az átadó-átvevő helyi-
séget (bonctermet) ilyen esetben azonnal fertőtleníteni kell.

10. Az urna átadásának és átvételének feltételei
1. Az urna átadásának, illetve átvételének helye: a köztemető ügyfélszolgálati irodája
2. Az urnák átadása az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási idejében történhet.
3. Az átadás-átvételt az üzemeltető végzi, melyről igazolást állít ki. Az igazolást az átadó, illetve átvevő 

felek aláírással és bélyegzővel látják el.
4. Átadáskor be kell mutatni a halotti anyakönyvi kivonatot vagy a halottvizsgálati bizonyítványt.
5. Az urna átadásakor az igazoláson fel kell tüntetni, hogy az arra jogosult hol helyezi el az urnát.
11. Köztemető őrzése, biztonsági feladatok
1. A köztemető őrzése az üzemeltető feladata. 
2. A köztemető kerítéseit folyamatosan karban kell tartani. Amennyiben egységüket megbontják, helyre-

állításukról haladéktalanul gondoskodni kell. 
3. A temetői létesítményekkel kapcsolatos rongálást, eltulajdonításokat az üzemeltető – az önkormányzat 

egyidejű értesítése mellett – haladéktalanul jelzi az illetékes hatóság (rendőrség) felé. 
A károkozásról az üzemeltető jegyzőkönyvet, fényképfelvételt készít.
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3. melléklet a 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Temetői díjak
Megnevezés Díj (Ft.)

nettó
Díj (Ft.)

bruttó

1. A temetkezési szolgáltatók által fizetendő üzemeltetői díj 
temetésenként

10�500,- Ft 13�335,- Ft

     1.1. Szombati temetés felára szolgáltatók részére 
temetésenként

10�500,- Ft 13�335,- Ft

2. Vállalkozók által fizetendő temető
fenntartási hozzájárulás:

     2.1. Síremlék állítása, bontása 1�875,- Ft /síremlék 2�380,- Ft

     2.2. Fejfára vésés (név és évszám) 500,- Ft/fejfa 635,- Ft

     2.3. Sírkő tisztítása 1�500,- Ft/síremlék 1�905,- Ft

3. Egyéb üzemeltetői díjak:

     3.1. Ravatalozó használati díja 28�000,- Ft/alkalom 
maximum 120 perc

35�560,- Ft/alkalom 
maximum 120 perc

     3.2. Sírásás díjai

- sírásás 21�000,- Ft 26�670,- Ft

- gyermeksírhely 12�000,- Ft 15�240,- Ft

- urnasírhely 5�000,- Ft 6�350,- Ft

     3.3 Sírnyitás díjai

       - felnőtt sírhely 17�000,- Ft 21�590,- Ft

       - urnasírhely 5�000,- Ft 6�350,- Ft

     3.4. Exhumálás díja (sírnyitással)

          3.4.1. 1-7 éven belüli elhunyt esetén 70�000,- Ft 88�900,- Ft

          3.4.2. 7-25 éven belüli elhunyt esetén 50�000,- Ft 63�500,- Ft

          3.4.3. 25 éven túl elhunyt esetén 20�000,- Ft 25�400,- Ft

     3.5. A halott hűtő bérleti díja (Ft/nap) 3�000,- Ft 3�810,- Ft

4. Temetőbe való behajtás díja 118,- Ft/alkalom 150,- Ft/alkalom
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