
 (Módosítással egységes szerkezetben!) 

 

NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

22/2016. (IX. 22.) 
 

önkormányzati rendelete 

a köztemetőkről és a temetkezési tevékenység helyi szabályairól. 
 
 
Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetke-
zési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében, továbbá 
6. § (4) bekezdésében, 16. §-ában, 40. § (1) és (3) bekezdéseiben kapott felhatal-
mazás, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a 

temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országos Fogyasztóvé-
delmi Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete véleményének kikéré-
sével – a következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § (1) E rendelet (a továbbiakban: Temr.) hatálya a Nyírmeggyes település köz-

igazgatási területén (a továbbiakban: település) lévő köztemetőkre, valamint a közte-

metőkben bármely jogcímen tartózkodókra, továbbá a köztemetőkben folytatott, a 
Temr.-ben szabályozott valamennyi – különösen fenntartási, üzemeltetési, temetke-
zési, továbbá szolgáltatási – tevékenységre terjed ki. 
(2) A település köztemetői – működő és lezárt köztemetőnként (a továbbiakban 
együtt: köztemetők) – a következők: 
a) a működő köztemető címe: Nyírmeggyes, Bajcsy-Zsilinszky utca (hrsz.: 811); 
b) a lezárt köztemető címe: Nyírmeggyes, Bajcsy-Zsilinszky utca (hrsz.: 811). 
  
2.     § (1) A köztemetők tulajdonosa, valamint fenntartója, továbbá üzemeltetője a 
Temr.-ben foglaltak figyelembe vételével ellátja a temetőkről és a temetkezési tevé-
kenységről szóló 1999. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Tv.), valamint a Tv. vég-

rehajtásáról kiadott Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) a tulajdonos, a fenntartó, 

az üzemeltető számára – e minőségben – meghatározott feladatokat.  

(2) A köztemetők fenntartásáról és üzemeltetéséről – a Tv. szerinti tulajdonosként 
és fenntartóként (a továbbiakban együtt: tulajdonos) – Nyírmeggyes Község Önkor-

mányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) saját maga gondoskodik.  

(3) A köztemetők fenntartására és üzemeltetésére az Önkormányzat – a Tv. és a 
Vhr. rendelkezéseinek figyelembe vételével, az Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) döntése alapján – kegyeleti közszolgáltatási szerző-

dést köthet. 

 

3.       § E rendelet alkalmazásában 
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a) díszsírhely: az elhalt érdemeire tekintettel – a tulajdonos külön döntésével, az 
általa meghatározott szabályok szerint – adományozott, a Temr. szerinti temetési 
hely;  

b) lezárt köztemető: az a – már nem működő – köztemető, amelyben a temető 
fenntartója a további temetkezést megtiltotta; 

c) sír (sírhely): koporsó, vagy urna földbe temetésére szolgáló meghatározott 
méretű földterület; 

d) síremlék: a sír valamennyi építményét (sírhant, sírkeret, sírjel stb.) magában 
foglaló létesítmény; 

e) sírjel: a temetési hely megjelölésére szolgáló, sírfeliratot magában foglaló jel 
(fejfa, kopjafa, kereszt stb.); 

f) üzemeltető: külön megbízás hiányában megegyezik a tulajdonossal, míg a 
tulajdonos által kötött közszolgáltatási szerződés esetén az a gazdálkodó szervezet, 
amely a Tv.-ben meghatározottak, valamint a tulajdonos rendelkezései szerint ellátja 
a számára meghatározott – a temető fenntartására, továbbá üzemeltetésére – vo-
natkozó feladatokat. 

 

4.        § A Temr. szerinti díszsírhelyre – a Temr. eltérő rendelkezése hiányában – az 
annak nem minősülő egyéb temetési helyekre vonatkozó szabályokat kell értelem-
szerű módon alkalmazni. 
 

2. A működő köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges 

létesítmények, közszolgáltatások és egyéb feltételek  

 

 

5. § (1) A működő köztemető létesítményeivel kapcsolatos feladatait úgy kell 
ellátnia a jogszabályban arra kötelezettnek, hogy a temető rendeltetésszerű haszná-
latához – a jogszabályokban előírt módon és mértékben – biztosítottak, valamint 
megfelelően felújítottak és karbantartottak, gondozottak legyenek mindazon építmé-
nyek, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, amelyek létesítése a 
Tv.-ben és a Vhr.-ben kötelező jelleggel elő van írva.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakat, valamint azon túl a következő műkö-
dési feltételeket, közszolgáltatásokat az alábbi módon kell biztosítani:  

a) a köztemetőben történő tartózkodás idejére a gépjárművek várakozására, to-
vábbá a kerékpárok, segédmotoros kerékpárok ideiglenes tárolására szolgáló helye-
ket a köztemető előtt, melyek létesítéséről, fenntartásáról, számszerű és megfelelő 
minőségben történő – szükség szerinti – fejlesztéséről a tulajdonos saját költségvise-
lése mellett gondoskodik; 

b) az a) pont alatti várakozásra és ideiglenes tárolásra szolgáló helyek, továbbá 
az utak és a közösségi használatra rendelt egyéb területek tisztántartását, hótól való 
megtakarítását, síkosság,- és jégmentesítését, melyekről a köztemető üzemeltetője 
(a továbbiakban: üzemeltető) – saját költsége terhére – köteles gondoskodni az Ön-

kormányzat erre irányadó rendeletében foglaltak szerint;  

c) a települési hulladék összegyűjtésére szolgáló megfelelő műszaki állapotú és 
esztétikai kivitelű hulladéktárolókat, melyeket – saját költsége terhére – a keletkező 
hulladék várható mennyiségének megfelelő méretben és darabszámban, legalább 
150 (egyszázötven) méterenként kell elhelyeznie az Önkormányzatnak;  

d) a b) pont alatti területeken keletkezett települési hulladékkal kapcsolatos 
rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítását, melyről az üzemeltető 
– saját költsége terhére, valamint a c) pontban meghatározottak figyelembe vételével 
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– köteles gondoskodni az Önkormányzat erre irányadó rendeletében foglaltak sze-
rint;  

e) a köztemetőben keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó rendszeres közszolgáltatás biztosítását, melyről az üzemelte-
tő – saját költsége terhére – köteles gondoskodni az Önkormányzat erre irányadó 
rendeletében foglaltak szerint; 

f) a köztemető rendeltetésnek és kegyeleti jellegének megfelelő fásítását, par-
kosítását, valamint a közcélú zöldfelületek rendszeres ápolását, karbantartását, me-
lyekről az üzemeltetőnek kell – saját költsége terhére – gondoskodnia.  

(3) A jogszabály szerinti kötelezettnek – az előírt állagmegóváson túl – gondos-
kodnia kell arról is, hogy épületről lehulló tárgy, lezuhanó hó, vagy jég, továbbá a 
biztosított bármely közszolgáltatás se veszélyeztesse a köztemetőkbe érkezők, vagy 
már ott tartózkodók biztonságát.  

(4) A működő köztemetőben temetőgondnok alkalmazásáról – saját költsége ter-
hére – az üzemeltető gondoskodik.  
 
 

3. A lezárt köztemetőre vonatkozó különös szabályok 
 

6. § (1) A Temr. szerinti lezárt köztemetőben temetkezéssel összefüggő tevé-
kenységet – az e §-ban meghatározottak kivételével – nem lehet végezni.  

(2) A lezárt köztemetőt – a Tv.-ben, a Vhr.-ben és a Temr.-ben foglaltak szerint – 
mindaddig kegyelettel kell gondozni, amíg kiürítéséről a tulajdonos részéről döntés 
nem születik.  

(3) A lezárt köztemetőben a tulajdonos – saját költsége terhére, a Vhr.-ben előírt 
módon – biztosítani köteles a Tv.-ben a lezárt temetőre kötelező jelleggel előírt léte-
sítményeket, valamint gondoskodik a köztemető szükséges gondozásáról. Ennek 
keretében: 

a) az Önkormányzat rendeletében foglaltak alapján kell gondoskodnia a keletke-
zett települési hulladékkal kapcsolatos rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatás biztosításáról, azzal az eltéréssel, hogy a települési hulladék összegyűjtésére 
szolgáló megfelelő méretű és darabszámú hulladéktárolót a keletkező hulladék vár-
ható mennyiségének figyelembe vételével kell elhelyeznie, valamint az összegyűjtött 
hulladék elszállítását a ténylegesen keletkezett mennyiségének megfelelő szükség 
szerinti gyakorisággal kell biztosítania; 

b) szükség szerint biztosítania kell a gyommentesítést, valamint – a temetői utak 
járhatósága mellett – az egyes temetési helyek megközelíthetőségének egyéb felté-
telét is.   

(4) Amennyiben a működő köztemető esetében a tulajdonos látja el az üzemelte-
tői feladatokat, úgy a lezárt köztemetővel kapcsolatos (3) bekezdés szerinti feladatok 
ellátása is a működő köztemető temetőgondnoka útján történik.  

(5) A lezárt köztemető bármely sírjele – az érintett temetési helyek Temr.-ben 
meghatározott használati idejének lejártáig – kegyeleti okokra tekintettel nem idege-
níthető el, vagy más temetési helyre nem helyezhető át.  

(6) A lezárt köztemető kiürítése során az ott felállított bármely síremléket lebonta-
ni, vagy azzal bármilyen más módon rendelkezni csak a tulajdonosnak és az üzemel-
tetőnek történt előzetes bejelentés után szabad.  A kiürítésre tervezett temetési hely 
feletti rendelkezési jogosultságot ennek során igazolni kell. 

(7) A lezárt köztemetőre egyebekben a Tv. és a Vhr. szabályait kell alkalmazni. 
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(8) A köztemető lezárt részére a lezárt köztemetőre vonatkozó szabályokat kell – 
értelemszerű módon – alkalmazni. 
 

4. A köztemetők használatára, igénybe vételére vonatkozó közös szabályok 
 

7. § (1) A köztemetőket mindenki a Temr.-ben megállapított nyitvatartási időben 
veheti igénybe.  

(2) A köztemetők napi nyitvatartási ideje – a jogszabály szerint alkalmazott idő-
számítás szerint – 

a) nyári időszámítás esetén        06,00 órától 20,00 óráig, június-augusztus    
hónapokban 21,00 óráig  

b) téli időszámítás esetén                    08,00 órától 17,00 óráig. 
November 1-jén –, valamint az ezt megelőző és követő 3-3 (három-három) napon át 
– a köztemetők nyitvatartási ideje 22,00 óráig tart. 

(3) A köztemetőkből a nyitvatartási idő végén – erre irányuló külön felszólítás nél-
kül – mindenkinek távoznia kell. 

(4) A napi nyitvatartási idő végén a köztemetők kapuit az üzemeltetőnek – a te-
metőgondok útján – biztonságosan be kell zárnia. 
 

8. § (1) A Temr.-ben meghatározottak kivételével a köztemetőkbe – a KRESZ 
szabályai szerint minősülő – bármilyen járművel behajtani, valamint azokkal ott köz-
lekedni nem lehet.  

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik  

a) a halottat szállító járműre; 

b) a KRESZ szerint megkülönböztető jelzését jogszerűen használó gépjármű-
re; 

c) azon járműre, amelynek vezetője, vagy utasa mozgáskorlátozott és a moz-
gásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló kormányrendelet szerinti 
parkolási igazolványát az általa használt járműben jól látható módon elhelyezte; 

d) – legfeljebb a munkavégzés idejére – az indokolt járműhasználatot (pl.: szál-
lítást stb.) igénylő, a köztemetőben engedélyezett munkálatokat végzők járművére; 

e) – esetenként – a láthatóan járóképtelen (pl.: begipszelt lábú, súlyosan be-
teg, idős stb.) személyt szállító járműre.  

(3) A köztemetőkbe való behajtást, s annak lehetőségét díjmentesen kell biztosí-
tani.  

(4) A behajtásra vonatkozó szabályokat az üzemeltetőnek – figyelemmel az (1)-
(3) bekezdésekben foglaltakra – a KRESZ szabályai szerint a köztemetők bejáratá-
nál egyértelműen és jól látható módon jeleznie kell a köztemetőkbe érkezők felé. 
 

9. § (1) A jogszabályban meghatározottak kivételével a köztemetőkben történő 
minden munkavégzést a munkát végző, vagy megbízásból történő munkavégzés 
esetén az a személy, akinek a javára a munkavégzés történik köteles előzetesen az 
üzemeltető felé – a temetőgondnok útján – bejelenteni.  

(2) Az előírt bejelentés hiányában az üzemeltető a jogszabályban meghatározott 
módon járhat el. 

(3) Bármely engedélyhez kötött munkavégzés esetében az előírt engedély hiá-
nyában, valamint az attól való eltérés esetén, továbbá a temetési hely rendszeres 
gondozásának elmulasztásakor az üzemeltető 

a) a temetési hely felett rendelkezni jogosultat – írásban, igazolható módon, ha-
táridő kitűzésével – felhívja a sérelmezett állapot megszüntetésére; 
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b) a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkálatot elvégzi, vagy 
elvégezteti, és annak költségeit áthárítja a temetési hely felett rendelkezni jogosultra. 

(4) Vasárnap és munkaszüneti napokon, továbbá november 1-jén – a temetési 
hely gondozását, valamint a temetkezési tevékenység végzését kivéve – a közteme-
tőkben munkát végezni tilos. 

(5) Az egyes speciális munkavégzésekre, különösen a temetkezési szolgáltatás 
ellátására, valamint a szolgáltatónak nem minősülő vállalkozók által történő munka-
végzésre – az e §-ban meghatározott általános szabályok mellett – a Temr. egyéb §-
aiban megállapított különös rendelkezéseket is alkalmazni kell. 
 

10. § (1) Az ott tartózkodók a köztemetőket és a köztemetőkben rendelkezésre 
álló építményeket, létesítményeket, működési feltételeket kegyeleti jogok gyakorlásá-
ra, továbbá azzal összefüggő munkák végzésére, tevékenységek folytatására a Tv., 
a Vhr., valamint a Temr. szabályai szerint – rendeltetésüknek megfelelően, szaba-
don, indokolt szükségletük mértékéig, kellő gondossággal, a jogszabályban megha-
tározott felelősséggel, mások zavarása és a kegyeleti jogok sérelme, valamint a (2)  
bekezdésben meghatározott kivételektől eltekintve engedély nélkül – használhatják.  

(2) Az (1) bekezdésben foglalt használatra csak az üzemeltető – használó kérel-
mére, a temetőgondnok útján adott – előzetes engedélyével kerülhet sor, ha  

a) a használat nem minősül a rendelkezési jog jogosultja által végzett temetési 
hely gondozási, ápolási tevékenységnek;  

b) a használó nem a kegyeleti jogát gyakorló temetőlátogató, továbbá a temeté-
si, vagy a kegyeleti ünnepekkel és megemlékezésekkel kapcsolatos szertartás részt-
vevője, valamint a temetőbe jogszerűen behajtó jármű vezetője, vagy utasa. 

(3) A köztemetők, a köztemetőkben rendelkezésre álló valamennyi építmény, lé-
tesítmény, valamint infrastrukturális és egyéb működési feltétel használatáért, igény-
be vételéért, továbbá a köztemetőkben biztosított bármely közszolgáltatásért – a 
Temr. szerint megállapított fizetési kötelezettségen kívül – díjat (térítést) kikötni, vagy 
kérni, továbbá elfogadni nem lehet.  

(4) A temetkezési szolgáltatás ellátása, valamint a szolgáltatónak nem minősülő 
vállalkozók által történő munkavégzés során történő (1) bekezdésben foglalt haszná-
latra – az e §-ban meghatározott általános szabályok mellett – a Temr. egyéb §-
aiban megállapított különös rendelkezéseket is alkalmazni kell. 
 

11. § (1) A köztemetőket – különösen a köztemetők rendeltetésszerű használatá-
hoz biztosított létesítményeket (pl.: épületeket, építményeket stb.), működési feltéte-
leket, valamint a köztemetőkben lévő növényeket (elsősorban a fákat, bokrokat, ül-
tetvényeket és más növényzetet, gondozott, vagy parkosított területeket) temetési 
helyeket, azok jeleit, díszítő elemeit, továbbá egyéb tárgyait – bármely módon meg-
rongálni, beszennyezni tilos. 

(2) A köztemetőkben és környékükön (pl.: parkolóban stb.) szemetelni tilos, az ott 
keletkezett települési hulladékot a Temr. szerint kihelyezett hulladékgyűjtő, valamint 
hulladéktároló edényekbe kell helyezni. Ezen edényekbe települési hulladéknak nem 
minősülő hulladék nem helyezhető el, azzal kapcsolatban az arra kötelezett az 
irányadó jogszabályokban foglaltak szerint köteles eljárni.  

(3)   Tiltott a köztemetőkben – különösen az egyes temetési helyeken, valamint 
azok között, továbbá a közlekedést, vagy a járművek várokozását, ideiglenes tárolá-
sát szolgáló területeken – az ott keletkezett, vagy oda vitt bármilyen hulladék elha-
gyása, vagy elhelyezése, tárolása, továbbá bármely módon történő megsemmisíté-
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se, ide nem értve a települési hulladék kihelyezett hulladékgyűjtő, valamint hulladék-
tároló edényekbe való összegyűjtését.  
 

12. § (1) A köztemetőkben mindenki a jogszabályokban előírt, valamint a kegyeleti 
hely méltóságának megfelelő magatartást köteles tanúsítani (pl.: el kell kerülni az 
indokolatlan és túlzott zajkeltést, valamint mások, továbbá bármely szertartás zava-
rását stb.). 

(2) Gyermek felügyeletére hivatott személy köteles gondoskodni arról, hogy 14 
(tizennégy) éven aluli gyermek a köztemetőkben felügyelet nélkül ne tartózkodjon. A 
köztemetőkben a gyermek felügyeletére hivatott személy felel a gyermekért, valamint 
a gyermek által okozott kárért. 

(3) A köztemetőkbe állatot – ide értve a vak személyt vezető, valamint a rendőr-
ségi munkakutya kivételével az ebeket is –   bevinni, vagy oda beengedni, valamint 
ott kóborolni hagyni, továbbá legeltetni tilos. 

(4) Az a felett rendelkezési joggal rendelkező kivételével, továbbá annak engedé-
lye, vagy erre irányuló megbízása nélkül tilos másnak a köztemetőben  

a) elhelyezett bármely tárgyat, növényt a helyéről elvenni, növény részét leszed-
ni, mindezeket a temetőben máshová elvinni, valamint a temetőből kivinni, különös 
tekintettel a temetési helyeket díszítő növényekre, tárgyakra, (pl.: koszorú, virágtartó, 
stb.), gyertyákra és mécsesekre, sírjelekre, továbbá a temetési helyek gondozását 
szolgáló eszközökre;  

b) temetési helyen, gondozott zöldfelületen, parkon, temetői létesítményen, vagy 
működési feltételen bármely munkálat, vagy változtatás végzése, ide nem értve a 
szükséges mértékű és azonnali beavatkozást igénylő kárelhárítást; 

c) közlekedést szolgáló területek nyomvonalának, valamint burkolatának módo-
sítása. 

(5) A köztemetőkben temetkezési tevékenység reklámját kizárólag a Temr.-ben 
meghatározott helyen – az üzemeltető előzetes engedélye alapján – lehet elhelyezni, 
ezen kívül más módon és helyen reklámtevékenység nem végezhető. 
 

13.  § (1) A köztemetőkben – különösen az egyes temetési helyeken – a kegyele-
tet sértő, az elhunytakat diszkriminatív módon (pl.: vallási, lelkiismereti meggyőző-
dés, valamely faji csoporthoz való tartozás, nemzeti-nemzetiségi hovatartozás, a ha-
lál oka, vagy bármely más ok alapján) való bármilyen megkülönböztetés (pl.: ezt 
eredményező felirat alkalmazása, tárgy elhelyezése stb.) tilos.  

(2) Az e §-ban meghatározott kivételekkel az egyes temetési helyek ténylegesen 
csak a Temr. szerinti méretet foglalhatják el, azon túl semmilyen módon nem ter-
jeszkedhet az a felett rendelkező, továbbá a temetési hely használatához tartozó 
módon a köztemető területe egyéb módon sem vehető igénybe. 

(3) A temetési hely környezete a temetési hely méretén túl nem burkolható (beto-
nozható, térkövezhető stb.) le, ide nem értve a síremlék szilárd burkolatú alapzatá-
nak – az adott temetési hely valamennyi oldalán legfeljebb 10 cm-rel való –
létesítését. 

(4) A temetési hely a köztemetőn belül lévő kerítéssel, vagy más módon nem ha-
tárolható körül.  

(5) Az egyes sírokra, urnasírhelyekre – huzamos időre, vagy tartós jelleggel – 
nem helyezhető el olyan tárgy – ide értve a síremléket is –, amelynek magassága 
meghaladja a 150 (egyszázötven) cm-t, vagy terjedelme meghaladja az adott teme-
tési hely Temr. szerinti méreteit. 
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(6) A köztemetőkben – különösen az egyes temetetési helyek környékén – ülőal-
kalmatosságot (pl.: padot stb.) létesíteni, tartósan elhelyezni csak az üzemeltető által 
előzetesen engedélyezett módon lehet. 

(7) A köztemetőkben gyertyát, mécsest gyújtani a köztemető napi zárási idejét 
megelőző egy óráig, míg ezeket égetni úgy szabad, hogy a meggyújtott eszköz leg-
később a napi zárási ideig elégjen. Ennek során – különösen szeles időjárás esetén, 
valamint gyúlékony tárgy közelében – ügyelni kell arra, hogy a végzett tevékenység 
tűzveszélyt ne okozzon, tüzet ne idézzen elő.  

(8) A köztemetőkben – a gyertya, vagy mécses gyújtásának kivételével – tilos a 
tűzgyújtás, továbbá a tűzrakás, vagy bármely anyag égetéssel történő megsemmisí-
tése.  

(9) A köztemetőkben növények – díszítő jelleggel – elsődlegesen a sírhelyekre, 
vagy közvetlenül azok elé legfeljebb 50 cm-es sávban helyezhetők el, vagy ültethe-
tők, olyan módon, hogy az a közlekedést ne akadályozza, valamint a tábla, a sorok, 
a temetési helyek esztétikai megjelenését ne rontsa, továbbá mások érdekeit egyéb 
módon se sértse. Az egyes temetési helyek közötti, valamint mögötti, továbbá a köz-
lekedést, vagy a járművek várokozását, ideiglenes tárolását szolgáló területeken tilos 
bármilyen növényt elhelyezni, szaporítani (vetni, ültetni stb.), vagy szaporodni hagyni 

(a továbbiakban együtt: ültetni). Ezt a rendelkezést – értelemszerű módon – alkalmaz-

ni kell a tárgyak elhelyezésére is. 

(10) A köztemetőkben csak az üzemeltető előzetes engedélyével ültethető 

a) olyan fa, vagy fás szárú növény, amely kifejlett állapotában eléri, vagy megha-
ladja a 2,00 (kettő) m-es magasságot, ide nem értve a köztemetői utak sorfásítását, 
valamint a parkosítás során végzett fásítást;  

b) olyan növény, amelyik nem tartozik a köztemetőkbe ültethető – az üzemeltető 
által meghatározott – faj- és fajtacsoportba.  

(11) Az egyes sírokra, urnasírhelyekre nem ültethető olyan növény, amelynek ma-
gassága meghaladja az 1,00 (egy) métert, vagy terjedelme meghaladja az adott sír-
hely Temr. szerinti méreteit. 

(12) A temetési hely felett rendelkezni jogosult köteles annak gondozását (gyomta-
lanítás, egyéb növényápolás stb.) rendszeresen elvégezni, vagy elvégeztetni. 

(13) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunyt hozzátartozói, ezek hiányában az 
üzemeltető köteles gondoskodni. 
 

14. § (1) A köztemetőkben végzett bármely tevékenység, vagy munkálat (különö-
sen rátemetés, exhumálás, áthelyezés stb.) során talált értékről (pl.: ékszer, nemes-
fémből készült protézis stb.) a találó köteles az üzemeltetőt, majd – a talált érték egy-

idejű átadásával – Nyírmeggyes Község Önkormányzat Jegyzőjét (a továbbiakban: 
Jegyző) haladéktalanul tájékoztatni.  

(2) A találás tényéről, körülményeiről, valamint a találó személyéről, a talált és 
átadott értékről a Jegyző köteles három példányban jegyzőkönyvet készíteni, mely-
ből egy példányt megőriz, valamint egy-egy példányt átad a találónak, valamint az 
üzemeltetőnek.  

(3) A talált dolog nyilvántartásáról, biztonságos őrzéséről, a találás közzétételéről, 
valamint a találással kapcsolatos egyéb feladatok ellátásáról – a talált dolgokra vo-
natkozó más jogszabályi rendelkezések szerint – a Jegyző köteles gondoskodni. 
 

15. § (1) A köztemetők használatával és igénybevételével kapcsolatos – az üze-
meltető közreműködését igénylő – ügyeiket az érintettek az üzemeltető ügyfélfoga-
dási idejében intézhetik.  



 8 

(2) Az üzemeltető – a temetőgondnok útján – a panaszok bejelentésének lehető-
vé tétele érdekében köteles a köztemetőkben hozzáférhető, valamint az időjárástól 
védett helyen panaszkönyvet elhelyezni. 

(3) Az üzemeltető köteles a részére megküldött hatályos Temr.-t – a temetőgond-
nok útján – a köztemetőkben is hozzáférhetővé tenni, valamint a köztemetők bejára-
tánál az oda érkezőket jól látható módon tájékoztatni 

a) „Temetői Rendtartás” formájában a temetőhasználatra vonatkozó legfonto-

sabb szabályokról (pl. nyitvatartási idő, magatartási szabályok, fizetési kötelezettség 
stb.),  

b) a köztemető hirdetőtábláján a köztemetőkbe ültethető növények faj- és fajta-
csoportjáról, valamint az ügyfélfogadási helyéről és idejéről, továbbá a panaszok in-
tézésének lehetőségéről. 
Ezen tájékoztatások mellett helyezhetők el az engedélyezett reklámok is. 
 

5. A temetési hely gazdálkodásának szabályai 
 

16. § (1) Koporsós módon temetkezni, vagy az elhamvasztott hamvait tartalmazó 
urnákat elhelyezni, továbbá a hamvakat szétszórni csak a működő köztemetőben 
temetkezésre használatban lévő területen, az üzemeltető által kijelölt temetési helyre 
– hamvak szórása esetén a temető arra kijelölt helyén – szabad.  

(2) A működő köztemetőt a tulajdonosnak – az eltemetés módját figyelembe véve 
– az alábbiak szerint kell felosztania: 

a) koporsós temetésre szolgáló sírhelytáblákra (parcellákra), s a táblában lévő 

sorokon belül a következő temetési helyekre: 
- gyermek-sírhelytáblára, ezen belül gyermeksírokra (a 14 /tizennégy/ éven alul-

iak eltemetésére),  
- felnőtt-sírhelytáblára, ezen belül egyes és kettes felnőtt sírokra (a 14 

/tizennégy/ éven felüliek eltemetésére),  

- kripta-táblára, ezen belül sírboltokra (kriptákra).  
Ezen túl külön sírhelytáblát és sírokat kell kijelölni a halvaszületettek, az elvetélt 
magzatok, valamint a csonkolt testrészek, emberi szervek, szervmaradványok elte-
metésére. 

b) hamvasztásos temetésre szolgáló urnatáblára, s a táblában lévő sorokon 
belül a következő temetési helyekre: 
- urnafülkékre (kolumbáriumokra), 
- urnasírhelyekre, 
- urnasírboltokra.  
Ezen túl külön alkalmas földterületet kell kijelölni a hamvak szétszórására. 

(3) Mindkét eltemetési mód esetén a többi temetési helytől – lehetőség szerint 
elhelyezkedése szerint is – megkülönböztetett temetési helyeket kell kijelölni a dísz-
sírhelyek számára. Díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés előírásainak megtartá-
sával és költségeinek viselése mellett – az elhalt házastársa, vagy élettársa is elte-
methető. 

(4) A felnőtt személyként elhaltak részére kialakított sírhelytáblában lévő sírba – 
az elhunyt személlyel való közeli hozzátartozói viszony megléte esetén, valamint a 
felnőtt elhaltak sírhelyére megállapított díj megfizetése mellett – 14 (tizennégy) éven 
aluli gyermek is eltemethető.  

(5) Az egyes táblák megközelítéséhez megfelelően járható utat, míg – közös 
érintkezési szakaszai – között közlekedésre szolgáló területet kell biztosítani, leg-
alább 4,00 (négy) méter szélességben. 
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(6) Az egyes táblákon belül a sorok egymástól minimum 1,00 (egy) méter távol-
ságra lehetnek. 

(7) Az egyes temetési helyek sorokon belüli egymástól való oldaltávolságának 
sírhelyek esetében 80 (nyolcvan) cm-nek, sírboltok (kripták), urnasírboltok esetében 

90 (kilencven) cm-nek kell lennie.  

(8) A táblákat római számmal, míg a táblák sorait, valamint a sorokon belüli teme-
tési helyeket arab számmal kell megjelölni.   

(9) A temetés alatt álló területeken a temetési helyeket – fő szabályként – folyta-
tólagos sorrendben kell felhasználni.  

(10) A temetési táblák, sorok és temetési helyek létesítésére, valamint a hamvak 
szétszórására szolgáló terület kijelölésére vonatkozó szabályokat egyebekben a Tv., 
a Vhr. és a Temr. határozzák meg. 

(11) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sír-
helytáblába – az erre vonatkozó szabályok szerint – csak rátemetéssel lehet temet-
kezni.  
 

17. § (1) A temetési helyeket az e §-ban meghatározott méretek szerint kell kiala-
kítani és az arra jogot szerzett rendelkezésére bocsájtani. 

(2) A sírhelyek méretei: 

a) gyermeksír (legfeljebb két elhalt gyermekig): 180 (egyszáznyolcvan) cm hos--
szú, 80 (nyolcvan) cm széles;  

b) felnőtt egyes sír: 210 (kettőszáztíz) cm hosszú, 90 (kilencven) cm széles;  

c) felnőtt kettes sír (legfeljebb négy elhalt személyig): 210 (kettőszáztíz) cm 
hosszú, 190 (egyszázkilencven) cm széles; 

d) urnasírhely (legfeljebb négy urnáig): 80 (nyolcvan) cm hosszú, 60 (hatvan) cm 
széles; 
e) egyszemélyes, a halvaszületettek, a mesterséges, vagy spontán abortusz foly-
tán távozó magzatok, a csonkolt testrészek, az emberi szervek, szervmaradványok 
eltemetésére szolgáló sírhely: 130 (egyszázharminc) cm hosszú, 60 (hatvan) cm 
széles. 

(3) Az egyéb – a (2) bekezdésben nem szereplő – temetési helyek méretei: 

a) urnafülke (kolumbárium; egy urnáig): 40 (negyven) cm hosszú, 40 cm (negy-

ven) széles. 

b) sírbolt (kripta; legfeljebb hat személyig):  
ba) külső (felszíni) méretei: 

- kétszemélyesig, hossza 300 (háromszáz) cm, szélessége 200 (kettőszáz) cm; 
- négyszemélyesig hossza 300 (háromszáz) cm, szélessége 250 (kettőszázöt-

ven); 
- hatszemélyesig hossza 300 (háromszáz) cm, szélessége 300 (háromszáz) 

cm.  

bb) belső méretei: 
- kétszemélyesig, hossza 250 (kettőszázötven) cm, szélessége 150 (egyszázöt-

ven) cm; 
- négyszemélyesig hossza 250 (kettőszázötven) cm, szélessége 200 (kettő-

száz) cm; 
- hatszemélyesig hossza 250 (kettőszázötven) cm, szélessége 250 (kettőszáz-

ötven) cm. 

c) urnasírbolt (legfeljebb négy urnáig): 100 (egyszáz) cm x 100 (egyszáz) cm. 
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(2) Hamvakat tartalmazó legfeljebb 2 (kettő) darab urnát – rátemetéssel – a mű-
ködő köztemetőn belül lévő ugyanazon, felnőtt kettes sírban, vagy urnasírhelyben is 
el lehet helyezni.  

(3) Az egyes temetési helyeken a koporsót, vagy az urnát a Vhr. előírásainak 
megfelelő mélységbe kell elhelyezni. 

(4) A sírhely sírdombbal való felhantolása nem kötelező, de felhantolás esetén a 
sírdomb magassága legfeljebb 50 (ötven) cm lehet. 

(5) A sírboltok, urnasírboltok magassága legfeljebb 150 (egyszázötven) cm lehet. 

(6) Ha a felnőtt személyként elhaltak eltemetésre szolgáló sírba – az erre vonat-
kozó szabályok betartása mellett – gyermek eltemetése is történik, úgy ebben az 
esetben a sírhely méreteinek a felnőtt elhaltak számára előírt sírhely méreteivel azo-
nosnak kell lennie.  
 

18. § (1)  A működő köztemetőben lévő temetési hely felett – a Tv.-ben meghatá-
rozott tartalmú – rendelkezési jogot szerezni a tulajdonostól megváltással, valamint 
újraváltással lehet.  

(2) Az egyes temetési helyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért – ide nem 
értve a jogszabályban meghatározott eseteket – az elhunyt eltemetésére kötelezett-
nek, vagy arról ténylegesen gondoskodónak (a továbbiakban: eltemettető) egyszeri 

megváltási díjat, míg újbóli – többször is ismételhető – megváltás esetén újraváltási 
díjat (a továbbiakban együtt: díj) kell fizetnie a tulajdonos számára. 

(3) A díjak mértékét a Temr. melléklete tartalmazza. 

(4) A díjak – ide értve a Temr.-ben más jogcímen megállapított egyéb díjakat is – 
bármely módon való alkalmazásakor (pl.: közzétételekor, számlázáskor stb.) a tény-

legesen fizetendő, az általános forgalmi adót (a továbbiakban: ÁFA) is tartalmazó árat 

kell feltüntetni. 

(5) A temetési helyek megváltása során a Temr. mellékletében megállapított díjat 

a) a betemethetők legmagasabb számának figyelembe vételével megváltani kí-
vánt temetési helyre – a b) pontban meghatározott kivétellel – egy összegben kell 
megfizetni; 

b) a sírok, urnasírhelyek esetében, ha 2 (kettő) feletti az adott temetési helyre 
temethető elhaltak száma, úgy első alkalommal a 2 (kettő) személyre megállapított 
díjat kell egy összegben megfizetni, majd az e szám feletti betemetés esetén a tény-
legesen eltemetettek számának megfelelően az addig teljesített díjat ki kell egészí-
teni a különbözettel. 

 

19. § (1) Egyszeri megváltás esetén az egyes temetési helyek felett megszerzett 

rendelkezési jog határozott időtartama (a továbbiakban: használati idő) – a Tv.-ben 

meghatározott eltérés esetének kivételével – a következő:  

a) egyes felnőtt, vagy gyermek sírhely esetén a betemetés – míg rátemetéskor 
az utolsó koporsós rátemetés – napjától számított 25 (huszonöt) év; 

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 (hu-
szonöt) év; 

c) sírbolt (kripta) esetén 65 (hatvanöt) év; 

d) urnafülke (kolumbárium) és urnasírhely esetén 25 (huszonöt) év; 

e) urnasírbolt esetén 30 (harminc) év. 

(2) Az üzemeltető az (1) bekezdés a)-b) és d)-e) pontjaiban meghatározott teme-
tési helyek megváltását – a megváltási díj kétszeresének megfizetése ellenében – az 
említett pontokban meghatározott használati idő kétszeresére is engedélyezheti. Ez 
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esetben azonban – a díj arányos visszatérítése mellett – jogosult arra, hogy az egy-
szeres használati idő lejártakor a Tv.-ben a használati idő meghosszabbítására 
megállapított tiltó rendelkezés bekövetkezése esetén a temetési hely feletti rendel-
kezési jogot megvonja. 

(3) Az egyes temetési helyek feletti rendelkezési jog az (1)-(2) bekezdések szerint 
megállapított használati idő eltelte után – Tv.-ben megállapított tiltó rendelkezés hiá-
nyában, ismételten történő megváltással, a Temr. szerinti újraváltási díj megfizetése 
mellett – újabb használati időre meghosszabbítható. A meghosszabbítás legrövidebb 
időtartamára – ide nem értve a Tv.-ben meghatározott eltérés esetét – az (1) bekez-
désben foglaltak az irányadók. 

(4) A rátemetés – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a haszná-
lati időt a rátemetés időpontjától kezdődően meghosszabbítja. A használati idő meg-
hosszabbodását eredményező rátemetés esetén a rendelkezési jog jogosultja köte-
les a temetési hely díjának a rátemetéssel meghosszabbodó időtartamához igazodó 
arányos részét megfizetni.  

(5) Ha a Tv.-ben biztosított lehetőség alapján a tulajdonos és az eltemettető a 
Temr.-ben meghatározott időtartamnál hosszabb használati időben állapodnak meg, 
úgy a rendelkezési jog jogosultjának meg kell fizetnie a meghosszabbítással időará-
nyos díjat. 

(6) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5 (öt), az (1) bekezdésben 
meghatározott – egyébként újból megváltható – más temetési helyeket 3 (három) 
éven belül nem váltják meg újból, úgy az üzemeltető jogosult azt a rendelkezési jog-
gal rendelkezett bármilyen jellegű további igényének kizárásával ismételten temetés-
re felhasználni. 

(7) Az egyes temetési helyek felett megszerzett rendelkezési jogot – ide nem 
éretve az elhunyt eltemetésére kötelezettek közötti átruházást – érvényesen átru-
házni nem lehet. 

6. A temetkezési szolgáltatókra vonatkozó szabályok 

 

20. § (1) A Tv. rendelkezéseinek megfelelő temetkezési szolgáltató (a továbbiak-
ban: szolgáltató) a köztemetőkben a Tv.-ben és a Vhr.-ben szabályozott temetkezési 

szolgáltatást és azzal kapcsolatos bármely munkát a Temr.-ben meghatározott álta-
lános feltételek –, valamint az e §-ban megállapított eltérő, vagy kiegészítő szabá-
lyok – szerint végezhet. 

(2) 1 Az alábbi temetői létesítmények, valamint az üzemeltető által biztosított szolgál-
tatások igénybevételéért a szolgáltatók a következő szolgáltatói díjat kötelesek az 
üzemeltető részére – előzetesen – megfizetni: 

a) halotthűtő bérleti díja – a bérleti idő hosszától függetlenül – 2.500,- Ft/elhalt + 
ÁFA; 

b) ravatalozó teljes körű használati díja – alkalmanként – 4.000,- Ft/alkalom + 
ÁFA. 

(2) A köztemetőkben rendelkezésre álló egyéb építmény, létesítmény, valamint 
infrastrukturális és egyéb működési feltétel használatáért, igénybe vételéért, továbbá 
a köztemetőkben biztosított bármely közszolgáltatásért az e §-ban megállapítottakon 
kívül a szolgáltató számára más jogcímen fizetési kötelezettség nem írható elő.  

                                                           
1 A 20. § (2) bekezdését 2018. június 28. napjától módosította a 13/2018. (VI. 28.) önkormányzati ren-
delet 5. §-a. 
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(3) A szolgáltató a köztemetőkben temetkezési szolgáltatást csak az üzemeltető 
felé tett bejelentését követően, az üzemeltető által előzetesen adott hozzájárulás 
alapján, továbbá az e §-ban meghatározott szolgáltatói díj megfizetése után végez-
het.  

(4) A temetkezési szolgáltatás alkalmával a kegyeletet, valamint a közízlést sértő, 
továbbá az elhunytat, annak hozzátartozóit, vagy a szolgáltatás egyéb érintettjét ne-
gatív módon érintő bármilyen megnyilvánulás (pl.: ilyen kijelentés, tárgy, felirat stb. 
használata stb.) tilos. 

(5) Az üzemeltető megtilthatja annak a szolgáltatónak a köztemetőkben történő 
temetkezési szolgáltatást, aki nem felel meg a Temr.-ben meghatározott feltéteknek, 
vagy korábban nyújtott temetkezési szolgáltatása alkalmával megsértette a szolgálta-
tóra, a temetkezési szolgáltatásra vonatkozó szabályokat és utóbbi esetben a jogsér-
tésre az üzemeltető legalább egyszer írásban, bizonyítható módon már felhívta a 
figyelmét.  

(6) A köztemetőkben nyújtott temetkezési szolgáltatással kapcsolatos panasz 
intézése a szolgáltató feladata, melyet telephelyén lát el. 

7. A szolgáltatónak nem minősülő vállalkozókra vonatkozó szabályok 

 

21. § (1) A köztemetőkben bármely vállalkozásszerű tevékenységet és azzal kap-
csolatos minden üzletszerű munkát – különösen a vállalkozó, vagy más kivitelező (a 
továbbiakban együtt: vállalkozó) részéről építési vagy bontási munka végzését, építő-

anyagnak, síremléknek a köztemetőkbe történő be-, vagy kiszállítását – a Tv.-ben és 
a Vhr.-ben, valamint a Temr.-ben meghatározott általános feltételek, valamint az e §-
ban megállapított eltérő, vagy kiegészítő szabályok – szerint végezhet. 

(2) A szolgáltatónak nem minősülő vállalkozó a köztemető fenntartását ténylege-
sen ellátó számára a következő temető-fenntartási hozzájárulási díjat köteles fizetni: 

a) – ide nem értve a b) pont alattit – az a vállalkozó, aki egy temetési hely tekin-
tetében – annak műszaki létesítésével, kialakításával kapcsolatosan bármilyen új 
termék elhelyezését, helyben történő előállítását, vagy régi felújítását, karbantartását 
végzi (pl.: kőfaragó, síremlék-készítő, kőműves stb.) – temetési helyenként, naponta 
– 800,- Ft/nap + ÁFA; 

b) az a vállalkozó, aki az a) pont alatti tevékenységet több temetési hely tekintet-
ében végzi egy helyen, ugyanazon időben (pl.: urnafülkék számára szolgáló fal kiala-
kítása stb.) – létesítésre kerülő műszaki alkotásonként, naponta – 800,- Ft/nap + 
ÁFA. 

c) az a)-b) pont alá nem tartozó vállalkozó (pl.: sírgondozó, favágó stb.) – alkal-
manként – 200,- Ft/alkalom + ÁFA. 

(3) A vállalkozó a köztemetőkben munkát csak az üzemeltető felé tett előzetes 
bejelenése, valamint az e §-ban meghatározott temető-fenntartási hozzájárulási díj 
megfizetése után végezhet.  

(4) A munkavégzés során – értelemszerű módon alkalmazni kell – a 20. § (3)-(7) 
bekezdésében foglaltakat, azzal, hogy a szolgáltató helyett vállalkozót, míg a temet-
kezési szolgáltatás helyett a vállalkozó által történő munkavégzést kell érteni. 
 

8. A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése  
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22. § (1) Aki – ide nem értve a tulajdonost, az üzemeltetőt, és ezek képviselőit – a 
7-13. §-okban, valamint 26. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott szabályokat 
megszegi, nem tartja be, az a közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti. 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak (1) bekezdés szerinti megsértő-
je a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályai szerint – a Ket.-ben a közigazgatási 

bírságként megállapítható felső összeghatárig – közigazgatási bírsággal sújtható.  

(3) Nem alkalmazhatók a Temr. közösségi együttélés alapvető szabályainak 
megsértésére vonatkozó rendelkezések 

a) ha a 7-13. §-okban foglaltak megsértése a 26. (1) bekezdésben meghatáro-
zott esetekben állna fenn,  

b) a 26. § (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség határidőben történő tel-
jesítése esetében. 

 

9. Záró rendelkezések 
 

23. §  A Temr. 2016. október 15. napján lép hatályba. 
 

24. § (1) A 20. § rendelkezéseit csak a Temr. hatályba lépését követően – a mű-
ködő köztemetőben– végzett temetések esetében lehet alkalmazni.  

(2) A 21. § rendelkezéseit a vállalkozók által a köztemetőkben a Temr. hatályba 
lépését követően megkezdett munkák esetében lehet alkalmazni.  

(3) Amennyiben a Temr. által hatályon kívül helyezett önkormányzati rendelet 
rendelkezése – vagy az annak alapján kötött megállapodás – a Temr.-ben meghatá-
rozottól hosszabb használati időt, vagy kedvezőbb használati feltételt állapított meg, 
úgy a temetkezési hely feletti rendelkezési jog szempontjából azt kell irányadónak 
tekinteni. 

 

24/A. § 2 (1) Amennyiben a Temr. 19. §-ában meghatározott más temetési helyek 
esetében a felettük való rendelkezési jogot 

a) a Temr. hatályba lépésekor már lejárt használati idő után 2018. október 15. 
napjáig nem váltották, vagy váltják meg újra, vagy 

b) a 2018. június 30. napjáig már lejárt, vagy lejáró használati időt nem váltották, 
vagy váltják meg újra a lejárattól számított 3 (három) éven belül,  
úgy arra legfeljebb – jogvesztő módon – 2021. október 15. napjáig biztosít lehetősé-
get az üzemeltető.  

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakról az üzemeltető 2018. július 31. napjáig írásban 
köteles minden újraváltással érintettet tájékoztatni és egyben felhívni a figyelmüket a 
mulasztásuknak a Temr. 19. §-ában meghatározott jogkövetkezményére. 

 

25. § (1) A működő köztemető rendeltetésszerű használatához a 3. § szerint léte-
sítendő, de még hiányzó létesítmények, közszolgáltatások és egyéb feltételek meg-
teremtéséről a Temr. hatályba lépését követően  

a) a hiányzó utak esetében legkésőbb 5 éven belül, 

b) az utak sorfásítása esetében legkésőbb 3 éven belül 
kell gondoskodnia az arra kötelezettnek. 

                                                           
2  A 24/A. §-t 2018. június 28. napjától beiktatta a 13/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a. 
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(2) A működő köztemetőben a hamvasztásos temetésre szolgáló urnatáblát, s a 
táblában lévő sorokat az üzemeltetőnek 2016. december 31. napjáig ki kell jelölnie, 
valamint az urnafülkék számára szolgáló un. urnafalat a tulajdonosnak mielőbb – 
legkésőbb 2018. december 31. napjáig – létre kell hoznia.  

(3) 3 Az üzemeltető a Temr. 15. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott 
kötelezettségének 2018. július 31. napjáig köteles eleget tenni. 

 

26. § (1) A Temr. hatályba lépéséig már használatba vett, de a Temr.-ben megha-
tározott feltételnek, vagy bármely méreteknek meg nem felelő temetési helyet, vala-
mint az egyes temetési helyek egymástól való távolságát, az egyes temetési helyek 
méretén túl leburkolt területet, köztemetőn belül meglévő kerítést, továbbá utat, sírje-
let, ültetett évelő növényt, tartósan kihelyezett tárgyat – a rendelkezési joggal rendel-
kező akaratából végrehajtandó első megváltoztatásukig – a Temr. szempontjából 
megfelelőnek kell tekinteni. 

(2) A Temr. hatályba lépésekor a köztemetőkben már 

a) elhelyezett reklámra,  

b) alkalmazott diszkriminatív megkülönböztetésre,  

c) a közlekedést bármilyen módon akadályozó növényre, vagy tárgyra  
is alkalmazni kell a Temr. vonatkozó tiltó rendelkezését, úgy, hogy az azzal jogsze-
rűen rendelkező a Temr. hatályba lépését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 
napon – az a) pont esetében 1 (egy) éven – belül köteles a Temr.-ben megállapított 
szabállyal ellentétes helyzetet megszüntetni. 

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerint végrehajtandó állapotváltoztatás során a Temr. 
szabályai szerint kell eljárni. 

 

27. §  A Temr. hatályba lépését követően 

a) köztemetőnek a Larix Kft. által 1994. évben készített parcellázási terve (a to-
vábbiakban: terv) I-V. pontjai (a temető használatára vonatkozó szöveges rendelkezé-

sei) helyett a Temr. vonatkozó rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni; 

b) a terv rajzi munkarészeit – a Temr. és a kialakult állapot szerint – mielőbb felül 
kell vizsgálni, vagy vizsgáltatni, s szükség szerint el kell végezni annak módosítását;  

c) a b) pont szerinti felülvizsgálat elvégzéséig a terv rajzi munkarészeit kell irány-
adónak tekinteni, azzal, hogy a hármas sírhelyül szolgáló parcellákat a Temr. szerinti 
kettes – de a Temr. alapján számszerűleg több betemetést lehetővé tevő – sírhelyek 
számára szolgáló parcellaként kell kialakítani, valamint hasznosítani a Temr.-ben 
meghatározott sírhelyméretek figyelembe vételével. 
 

28. § A Temr. a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést is szolgálja. 
 

29. § Hatályát veszti Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 5/2006. (III. 23.) önkormányzati 
rendelete. 
 
Szőkéné Vadon Edit sk.                                                         Lipták József sk.  
polgármester                                                                      jegyző 

                                                           
3  A 25. § (3) bekezdését 2018. június 28. napjától beiktatta a 13/2018. (VI. 28.) önkormányzati rende-
let 7. §-a. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Záradék: 

 

A rendelet 2016. szeptember 22. napján kihirdetésre került. 

 

Nyírmeggyes, 2016. szeptember 22. 

 

         Lipták József sk. 

              jegyző 
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Melléklet a köztemetőkről és a temetkezési tevékenység helyi szabályairól szóló 
22/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez. 
 

A temetési hely megváltási és újraváltási díjai 
 
 

1) A temetési helyek (egyszeri) megváltási díjai: 
 

A) Sírok díjai 

a) gyermek sír esetében         3.000,- Ft. + ÁFA  

b) felnőtt egyes sír esetében         5.000,- Ft. + ÁFA 

c) felnőtt kettes sír  
- két személyig                   6.000,- Ft. + ÁFA 
- három személy esetében                 8.000,- Ft. + ÁFA 
- négy személy esetében                       10.000,- Ft. + ÁFA 

 

B) Urnasírhely díja          
- két személyig                   5.000,- Ft. + ÁFA 
- három személy esetében                 8.000,- Ft. + ÁFA 
- négy személy esetében                          10.000,- Ft. + ÁFA 

 

C) a halvaszületettek, a mesterséges, vagy spontán  
abortusz folytán távozó magzatok, a csonkolt  
testrészek, az emberi szervek, szervmaradványok  
eltemetésére szolgáló sírhely díja    3.000,- Ft. + ÁFA 
 

D) Urnafülke (kolombárium) díja           5.000,- Ft. + ÁFA 

 

E) Sírbolthely (kripta) díja           
- két személyig                  25.000,- Ft. + ÁFA 
- három személy esetében                30.000,- Ft. + ÁFA 
- négy személy esetében                35.000,- Ft. + ÁFA 
- öt személy esetében                40.000,- Ft. + ÁFA 
- hat személy esetében                45.000,- Ft. + ÁFA 

 
   

C) Urnasírbolt díja 
- két személyig                   10.000,- Ft. + ÁFA 
- három személy esetében                 20.000,- Ft. + ÁFA 
- négy személy esetében                  30.000,- Ft. + ÁFA 

 

2) A temetési helyek újraváltási díjai: 
 

Az újraváltási díjak megegyeznek az 1) pont szerint megállapított megváltási dí-
jakkal.                           

 


