
Nagytarcsa Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005.( V.25.) sz. rendelete a 
Nagytarcsai Önkormányzat tulajdonában lévő temetőről és annak használati rendjéről. 

Egységes szerkezet 
  

Az 1990. évi LXV. Tv. 8.§.(1) bekezdése szerint „a települési önkormányzat feladata a helyi 
közszolgáltatások körében különösen: … a köztemető fenntartása …” . Ugyanezen 8.§. (4) 
bekezdése előírja, hogy „A települési önkormányzat köteles gondoskodni ... a köztemető 
fenntartásáról …”. Ezen feladat ellátásának érdekében Nagytarcsa Önkormányzat Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. Tv. 16.§.(1) 
bekezdésében megállapított jogkörét gyakorolva az önkormányzati temetőről és annak 
használati rendjéről az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§. 
 

A rendelet hatálya 
 
1. A rendelet hatálya kiterjed Nagytarcsa Önkormányzat tulajdonában álló és az ingatlan 

nyilvántartásban temetőként nyilvántartott földterületre. 
2. A rendelet előírásai vonatkoznak minden olyan természetes személyre, jogi személyre, 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki a temetőt üzemelteti, a nagytarcsai 
temetőben sírhellyel rendelkezik, hozzátartozója sírját gondozza, látogatja, vagy a 
temetővel kapcsolatos vállalkozási tevékenységet folytat. 

 
2.§. 

 
Értelmező rendelkezések 

 
E rendelet alkalmazása szempontjából: 
1. temető: a település igazgatási területén belül, beépítésre szánt, építési jellege szerint 

zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi 
rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és 
használnak. 

2. köztemető: az önkormányzat tulajdonában levő temető, ahol az önkormányzat a 
köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.  

3. temetési hely: a temetőben létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely. A temetési 
helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a földben, vagy építményben történő 
elhelyezkedése alapján különböznek egymástól. 

4. kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megőrzésére és megjelölésére létesített 
építmény, emlékmű, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla. 

5. kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába 
foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló 
önkormányzati tevékenységek összessége. 

 
3. §. 

 
1. Nagytarcsa Önkormányzata a temető üzemeltetéséről pályázati eljárást követően 

kiválasztott személlyel, szervezettel kötött közszolgáltatási szerződés alapján 
gondoskodik. 

2. Az eljárás nyertese csak a 145/1999.(X.1.) Korm rendelet előírásainak megfelelő személy, 
szervezet lehet. 
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3. A temető fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását, a közszolgáltatási 
szerződésben foglaltak betartatását, a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságának 
ellenőrzését a jegyző végzi. 

 
4. §. 

 
A temető használatának általános szabályai 

 
1. A temetőben a látogatókat zavaró, kegyeleti érzésüket sértő tevékenységet végezni, 

hangoskodni, megbotránkozást keltően viselkedni tilos! 
2. A temetőben bármilyen munkát a temető üzemeltetőjének engedélyével lehet végezni. 

Ez alól kivétel a hozzátartozók által végzett sírgondozási, díszítési munkák. 
3. A temető tisztaságának megőrzése és környezetvédelme valamennyi látogatónak 

kötelessége. Így különösen tilos a sírokat, síremlékeket, az azokon levő tárgyakat, 
burkolatokat piszkítani, rongálni, virágot letépni! 

4. Állatot a temetőbe bevinni tilos! 
5.  A parkoló kialakítása után a temetőbe gépkocsival behajtani, ott közlekedni a 

sírtulajdonosnak, fenntartónak, munkát végző vállalkozónak anyagszállítás céljából, 
valamint mozgáskorlátozott személy szállítása céljából szabad. 

6. A temetőből virágot, ültetett növényt, sírkövet, síremléket, fejfát, vagy ezek egy 
részét csak a temető üzemeltetőjének írásbeli engedélyével szabad. 

7. Az elhervadt virágot, koszorút, egyéb hulladékot csak a rendelkezésre álló 
hulladékgyűjtő edénybe (konténer) szabad elhelyezni. 

8. Temetés miatt ideiglenesen lebontott sírkövet az üzemeltető által meghatározott 
helyen és módon, a tulajdonos nevének feltüntetésével a visszaépítés idejéig szabad 
tárolni. 

9. A közlekedési utakat a feltétlenül szükséges ideig és az üzemeltető által jóváhagyott 
módon szabad elzárni (sírásás, kripta megnyitás, sírkő-építés). 

10. A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani csak olyan körültekintő gondossággal szabad, 
amellyel a tűzveszély elkerülhető. 

11. A temetőben avart, elszáradt koszorút, virágmaradványt tilos égetni 
 

5.§. 
 

Kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, telepítése 
 

1. A sírokon csak a sírhelyek területén szabad kegyeleti tárgyakat, díszítéseket 
elhelyezni, növényt telepíteni. Az utakon egyáltalán nem, a sírok között csak az 
üzemeltető engedélyével szabad padot, vagy egyéb stabil berendezést elhelyezni. 

2. Az engedély nélkül, valamint a temető rendjét megzavaró (jelen rendelet előírásaival 
ellentétes), az emlékezést sértő, megbotránkozást okozó tárgyak eltávolítására az 
üzemeltető felszólítás nélkül - kártérítési kötelezettség nélkül, az észlelést követően 
azonnal - jogosult.  

3. A sírokra olyan növények telepíthetők, amelyek teljes kifejlettségükben nem haladják 
meg az 1,5 m magasságot, és nem nőnek túl a temetési hely területén. A temető 
üzemeltetője által meghatározott fajtájú fa az általa meghatározott helyre telepíthető. 
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6.§. 
 

A sírgondozás szabályai 
 

1. A sírgondozási tevékenység: 
a. Nem sértheti mások kegyeleti érzéseit 
b. Nem gátolhatja mások sírgondozási tevékenységét 
c. Az utakon a közlekedést nem akadályozhatja 
d. A búcsúztatást sem mozgással, sem zajjal nem zavarhatja 

2. Tilos a sírhelyek környékét felásni, feltölteni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre 
használni.  

7.§. 
 

A temetési helyekkel történő gazdálkodás szabályai 
 
 

1. A temetőben létesíthető, temetésre használt sírhelyek a következők: 
· Egyes sírhely 
· Kettős sírhely 
· Hármas sírhely(a rendelet hatályba lépését követően megszűnik) 
· Kripta (családi sírbolt) 
· Díszsírhely 
· Urnasírhely 
· Urnahely 
· Gyermek sírhely 
2. A sírhelyek megváltási, valamint újraváltási díját és idejét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

A díj összegéről, annak esetleges változtatásáról a Településfejlesztési, valamint a 
Pénzügyi Bizottság javaslata alapján minden év december 15.-ig a Képviselő-testület 
dönt. 

3. Meglevő sír melletti üres sírhely megváltása esetén a meglevő sír feletti rendelkezési 
joggal bíró személy elővásárlási joggal rendelkezik. 

4. Elővásárlási jogosult hiányában, a parcellákban és sorokban, az elhalálozás sorrendjében 
kell a temetkezési helyeket kijelölni. 

5. A sírhelyek méretét, egymástól való távolságát jelen rendelet 2. sz. mellékletét képező 
temető térképen szereplő adatok határozzák meg.  

6. A térkép adataitól, térképi rajzától történő eltérés csak kivéterles esetben, jegyzői 
engedéllyel engedhető meg. Ebben az esetben a számítógépes temető-nyilvántartó  
program módosításának költségei a kérelmezőt terhelik. 

7. A temető üzemeltetője a sírhelyek kijelölését a tulajdonos által biztosított térkép előírásai 
szerint végezheti. Temetést a tulajdonos által adott befizetési és nyilvántartásba vételi 
igazolás alapján végezhet. 

 
8.§. 

 
Építési és sírjel állítási szabályok 

 
1. A temetési hely jelölésére sírjel (kereszt, kopjafa, tábla, stb.) használandó, illetve 

létesítendő. A sírjel nem foglalhat el nagyobb területet a temetési helynél, valamint nem 
lehet magasabb kopjafa esetén 2,2 m-nél, műkő, terméskő, vagy más anyag esetén 1,8 m-
nél. 
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2. Kripta (családi sírbolt) építése építési engedély köteles. Az építési engedélyt Nagytarcsa 
Önkormányzat építési hatósága adja ki. Az építési engedély kérelemben az 1. pontban 
meghatározottnál magasabb sírjel kivételes esetben, maximum 2,2 m magasságig 
engedélyezhető. 

3. Minden sírhelyen kötelező feltüntetni a sírjelet (parcella, sor és sírhelyszámot). A 
sírjel elhelyezése a temető üzemeltetőjének feladata. Ellenkező esetben a hatályba 
lépést követően a sírhely ismeretlennek minősül, és megszűntethetővé válik! 

4. A sírhely mellett járda jellegű keret építési engedély nélkül maximum 30 cm 
szélességben építhető, a szomszédos, meglevő sír érintése nélkül. 

5. A sírjel, vagy az azon levő felirat, ábra meg kell, hogy feleljen a kegyeleti elvárásoknak, 
nem lehet a közízlést, emlékezést sértő.   

  
9.§. 

 
A közszolgáltatást ellátó vállalkozóra vonatkozó szabályok: 

 
1. A Nagytarcsai Önkormányzat tulajdonában álló temetőben a temetkezési szolgáltatást 

jelenleg a Gray Temetkezési Betéti Társaság (2141 Csömör, Temető köz 1.) egyszerű 
Szerződés alapján látja el. A vállalkozóval kötött szerződés jelen rendelet 3. sz. 
mellékletét képezi. 

2. Az önkormányzat - a vállalkozóval jelenleg fennálló Szerződést - annak érdekében, hogy 
a temető működtetésével kapcsolatos kötelezettségét a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően lássa el, jelen rendelet hatályba lépését követően, 90 napos határidővel 
felbontja. 

3. A temető közszolgáltatási szerződés keretében történő működtetésére pályázatot ír ki. 
 

10.§. 
 

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések 
 
1. Jelen rendelet 8.§. 3. pontja 2005 november 30.-án lép hatályba. 
2. E rendelet kihirdetésérő, a pályázat kiírásáról a jegyző intézkedik. 
 
 
Nagytarcsa 2005. május 25. 
 
 
 Csielkáné Tóth Lenke       Vad Istvánné 
       polgármester             jegyző 
 
Záradék 
 
A rendelet kihirdetve 2005. május 25 
 
 
 
 
Vad Istvánné 
Jegyző 
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1. sz. melléklet Nagytarcsa Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005.(V.25.) sz. 
rendeletéhez 

 
 
1234A Nagytarcsai Önkormányzat működtetésében álló temetőben alkalmazandó sírhely 
megváltási díjak a következők: 
          
      
Egyes sírhely (25 évre):          47.000.- Ft 
Kettős sírhely (25 évre):      78.500.- Ft 
Kripta (családi sírbolt) (60-100 évre)      190.000 – 315.000.-Ft 
Díszsírhely (örökös)                          630.000.- Ft 
Urnahely (10 év)                             47.000.- Ft 
Gyermek sírhely (10 éves korig, 25 évre)                                 díjtalan 
 
 
Az újraváltási díjak az újraváltás idején érvényben levő megváltási díjjal azonosak. 
 
A megállapított díjak a 25%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
 
 
3. sz. melléklet Nagytarcsa Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005.(V.25.) sz. 

rendeletéhez 
 

Térképmelléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Módosította 17/2010.(XI.30.) számú Képviselő-testületi rendelete. Hatályba lép: 2011. január 1. 
2 Módosította 29/2009.(XI.30.) számú Képviselő-testületi rendelete. Hatályba lép: 2010. január 1. 
3 Módosította 17/2006. (XII.11.) számú Képviselő-testületi rendelete. Hatályba lép 2007. január 1. 
4 Módosította 30/2008. (XII.15.) számú Képviselő-testületi rendelete. Hatályba lép 2009. január 1. 
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4. sz. melléklet Nagytarcsa Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005.(V.25.) sz. 
rendeletéhez 

 
SZERZŐDÉS 

 
Amely létrejött Nagytarcsa Önkormányzata képviseli: Csielkáné Tóth Lenke polgármester, 
másrészről GRAY Temetkezési Betéti Társaság (2141 Csömör, Temető köz 1.) képviseli: 
John M. Gray ügyvezető között az alábbi helyen, időben és feltételek szerint: 
1./ Az Önkormányzat biztosítja a Gray Bt. részére, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 
községi temetőben kizárólagossággal végezheti a temetkezési tevékenységet. A temetkezési 
tevékenység kizárólagossága nem vonatkozik az egyéb kegyeleti szolgáltatások körére (halott 
szállítás, temetkezési dísztárgyak, kísérő rendezvény, stb.) 
2./ A sírhely kiválasztása továbbra is a Polgármesteri Hivatalban történik, a sírhely 
megváltásáért járó ellenérték teljes egészében az Önkormányzatot illeti meg. 
3./ A Gray Bt. az 1. pontban meghatározott kizárólagosság biztosításának fejében vállalja: 
 - a temetkezési tevékenységgel kapcsolatosan felmerült teljes körű közüzemi költségeket (a 
konténer bérleti díját 2005 április 1-től) 
 - a temető területének karbantartását (fűnyírás, utak rendben tartása, fák gallyazása, stb.) és 
tisztántartását és járhatóságát. 
 - a ravatalozó épületének karbantartását és a szükséges berendezési tárgyak biztosítását. 
 - az üzemeltető vállalja a szemetes konténer valamint a kis szemetesek és környékének 
rendszeres tisztántartását. 
 - az üzemeltető vállalja a temető hátsó részében található úgynevezett régi szeméttároló teljes 
megszüntetését 2005. május 15.-i határidővel. 
4./ Az Önkormányzat kiköti, hogy a Gray Bt. által végzett temetkezési tevékenység díja nem 
haladhatja meg a Pest Megyei Temetkezési Vállalat díjszabásában meghatározott összeget. 
A Gray Bt. ezt tudomásul veszi és teljesítését vállalja. 
5./ A Gray Bt. az általa végzett temetkezési és kegyeleti szolgáltatás körében köteles a 
legnagyobb körültekintéssel, gondossággal és az emberek kegyeleti érzésének tiszteletben 
tartásával eljárni. 
 6./ Tudomásul veszi, hogy a megrongálódott temető kapu helyreállítási kötelezettsége az 
üzemeltetőt terheli, valamint a Sztehlo G. utca felől található nagykapu zárva tartásáról 
gondoskodik olyan formában, hogy a nagykapu csak temetés alkalmával lehet nyitva. 
7./ Jelen szerződés megszűnésekor az üzemeltető kötelessége a ravatalozót rendeltetés szerinti 
állapotban a tulajdonos Önkormányzatnak átadni. 
8./  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a P.T.K. szabályai az irányadók. 
 
Nagytarcsa 2005 január 07. 
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Csielkáné Tóth Lenke        John M. Gray 
         polgármester          ügyvezető   


