Aszód Város képviselő-testületének
17/2020. ( VII.10.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Aszód Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja,
valamint a (2) bekezdésben, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a
továbbiakban: TeTv.)
6.§ (4) bekezdésében, 40.§ (1) és (3) bekezdésében, 41.§ (3)
bekezdésében, 42.§-ában, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1) Korm. rendelet ( továbbiakban: TeR.) 4.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli:
1. §
(1) A rendelet hatálya Aszód város közigazgatási területén lévő, működő temetőkre és a
temetkezéssel kapcsolatos tevékenységre terjed ki, amelyekben az önkormányzat a köztemető
fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségét teljesíti.
(2) Aszód Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) köztemető fenntartási
kötelezettségét az Önkormányzat tulajdonában lévő az aszódi 405/2 hrsz-en található
ravatalazó, urnafülke-fal, valamint az Aszódi Evangélikus Egyházközséggel, és az Aszódi
Római Katolikus Egyházközséggel mint az aszódi 405/1 hrsz-en nyilvántartott temetők
tulajdonosaival kötött megállapodással teljesíti. A temetők tulajdonosaival kötött megállapodás
a jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi.
(3) Az önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához az alábbi építményekkel,
közművekkel, egyéb tárgyi és infrastrukturális feltétekkel rendelkezik:
- ravatalozó
- halotthűtő berendezés
- vezetékes villanyáram
- vezetékes vízellátás
- mosdó.
(4) Az az önkormányzat tulajdonába lévő temetőrészen - 405/2 hrsz – található urnafülke-fal
urnafülkéiből Aszód Város Önkormányzata térítésmentesen két urnafülkét, a 80; 81. számút a
kolumbáriumot építtető adományozóknak tart fenn, a jobb oldali kolumbárium belső oldalának
felső sorában
(5) Az urnafülke-fal urnafülkéiből Aszód Város Önkormányzata térítésmentesen négy
urnafülkét, a 82; 83; 84; 85.számút Aszód Város Díszpolgári Címmel kitüntetett polgárainak
tart fenn, a bal oldali kolumbárium belső oldalának, a jobb oldali kolumbárium külső oldalának
felső sorában.
(6) A (4) és (5) bekezdésben foglalt jogosultság át nem ruházható.
(7) Az az önkormányzat tulajdonába lévő temetőrészen - 405/2 hrsz – található urnafülke-fal
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urnafülkéi megváltási módját jelen rendelet 4. sz. melléklet szabályozza..
(8) Az az önkormányzat tulajdonába lévő temetőrészen - 405/2 hrsz – található urnafülke-fal
urnafülkéi megváltásárét a jelen rendelet 4. sz. melléklet szerinti díjat kell fizetni.
(8) A rendelet személyi hatálya kiterjed a temetők fenntartását, üzemeltetését, továbbá a
temetkezési szolgáltatást végzőkre, a temetkezési szolgáltatások igénybevevőire, illetve
mindazokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre, akik a temetőn belül bármilyen tevékenységet végeznek, vagy a temetőkben
tartózkodnak.
2. §
(1) A temető fenntartása és üzemeltetése, az önkormányzattal kötött megállapodásban foglaltak
figyelembevételével a tulajdonosok feladata. A temető üzemeltetésének részletes szabályait a
temetőszabályzatok tartalmazzák.
(2) Az Aszódi Evangélikus Egyházközség Temetőszabályzata a jelen rendelet 2. számú
mellékletét képezi.
(3) Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség Temetőszabályzata a jelen rendelet 3. számú
mellékletét képezi.
3. §
(1) A temetők használatának, létesítmények igénybevételének szabályait a jelen rendelet 2. és
3. számú mellékletében található temetőszabályzatok tartalmazzák.
(2) A ravatalozó az önkormányzat tulajdona, használatáért a 4. sz. melléklet szerinti díjat kell
fizetni.
(3) A ravatalozó berendezési tárgyai, az ott lévő eszközök karbantartása az üzemeltető feladata.
4. §
(1)
A temető fenntartása, üzemeltetése során a TeTv. vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(2) A temető üzemeltetésekor figyelembe kell venni az üzemeltetésére vonatkozó - az 1.§ (2)
bekezdés szerinti - megállapodásban és jelen rendelet 2. és 3. mellékletében található
temetőszabályzatokban meghatározott rendelkezéseket.
(3) A temető kapujánál a közösség részére tájékoztatásul az üzemeltető köteles kifüggeszteni a
temető fenntartójának és üzemeltetőjének nevét, címét, tartózkodási helyét és ügyfélfogadási
idejét, a temető rendjére vonatkozó szabályokat.
5. §
A temetési hely gazdálkodás szabályait, valamint a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját és
megfizetésének módját a jelen rendelet 2. és 3. számú mellékletében található
temetőszabályzatok tartalmazzák.
6. §
A temetőkre vonatkozó tárgyi és infrastrukturális feltételek leírását a

TeR. 3-8.§-ai
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tartalmazzák.
7. §
A sírhelyek méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezésének
és a sírgondozásnak a szabályait jelen rendelet 2. és 3. számú mellékletében található
temetőszabályzatok tartalmazzák.
8. §
(1) A temetőbe a tulajdonos által meghatározott és kifüggesztett nyilvántartási idő tartama alatt
bárki beléphet. A nyitvatartási időn kívül a temetőben tartózkodni nem szabad, onnan a
nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyitvatartási és ügyfélfogadási időt – az egyes temetőkre
vonatkozóan – 2. és 3. számú mellékletében található temetőszabályzatok tartalmazzák.
9. §
(1) A temetőkben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és
újraváltásának díját, a temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az
üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját jelen rendelet 2. és 3. számú
mellékletében található temetőszabályzatok tartalmazzák.
(2) A temetési hely megváltásának és újraváltásának díja, a temetőfenntartási hozzájárulás díja,
illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díja a
temető tulajdonosát illeti.
10. §
A temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek
ellátásának temetői rendjét jelen rendelet 2. és 3. számú mellékletében található
temetőszabályzatok tartalmazzák.
11. §
A temetőhasználók kötelesek
a) a ravatalozót, a sírokat, a síremléket, a temető kerítését és egyéb létesítményeit, építményeit
rendeltetésüknek megfelelően használni, azok épségére ügyelni,
b) a temető tárgyaira vigyázni,
c) a temetőben keletkezett hulladékokat, a gyomot, az elszáradt virágokat és koszorút, a gyertyát
és mécsest a temetőben elhelyezett hulladékgyűjtőbe elhelyezni.
12. §
A temetőhasználó a temetőben köteles a tűzveszély keletkezését eredményező magatartástól
tartózkodni, valamint a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket, gyertyát, mécsest úgy elhelyezni,
hogy tűz ne keletkezzen.
13. §
(1) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről, és elszállításáról a
temető tulajdonosa gondoskodik jelen rendelet 2. és 3. számú melléklet szerinti
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temetőszabályzatban foglaltak szerint.
(2) ) Az önkormányzat tulajdonában lévő urnafülke-fal köztemetőben keletkezett hulladék
rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről, és elszállításáról az önkormányzat gondoskodik.
14. §
A temető fenntartója vagy üzemeltetője jogosult és köteles az engedélyköteles, de engedéllyel
nem rendelkező vagy nem az engedély szerint elhelyezett, a temető rendjét zavaró tárgyakat,
növényeket eltávolítani.
15. §
(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő ravatalozó és urnafülke-fal köztemető kizárólag rendeltetése
szerinti célra, térítés ellenében használható, polgári szertartás szerinti vagy vallási közösség által végzett
temetés, búcsúztatás során.
(2) A ravatalozó és az önkormányzati urnafülke-fal köztemető üzemeltetését az önkormányzat végzi.
(3) A ravatalozó üzemeltetője a ravatalozások alkalmával- függetlenül attól, hogy ravatalozó épületén
belül, vagy annak külső részén történik a ravatalozás - köteles ügyeletet biztosítani.
(4) A ravatalozó nyitásáról, zárásáról és takarításáról a tulajdonos önkormányzat gondoskodik.
(5) A ravatalozót legalább egy órával a temetés előtt ki kell nyitni.
(6) A ravatalozó területén ravatalozáskor a temetkezési szolgáltatók kötelesek az üzemeltető által
biztosított ravatalozói berendezéseket igénybe venni és használati díjakat előre megfizetni.
(7) Az üzemeltető köteles a ravatalozó teljes területét az igénybevevők rendelkezésére bocsátani,
függetlenül attól, hogy ravatalozói vagy külső ravatalozás történik.

16. §
(1) A temetőben munkáját végző vállalkozó működése során köteles betartani az alábbi
szabályokat:
a) tevékenysége ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza
az elhunyt elbúcsúztatását,
b) gondoskodjon arról, hogy a munkavégzése során a szomszédos temetési hely ne sérüljön
meg, eredeti állapota ne változzon,
c) a munka ideje alatt a temetési helyek látogatását ne akadályozza.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt előírások be nem tartása esetén a temetőben végzett
munkavégzés korlátozható, megtiltható.
17. §
A temető használat jelen rendeletben és a mellékletei szerinti temető szabályzatokban
szabályozott rendjének megsértése a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének
minősül, megsértője a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2019 (VI.21.) önkormányzati rendelet alapján
felelősségre vonható.
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18. §
(1) E rendelet 2020. augusztus 10-én napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a temetkezésről szóló
21/2004.(XI.3.) önkormányzati rendelet.
Aszód, 2020. július 9..
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

Dr. Ballagó Katalin
jegyző
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1. melléklet a 17/2020. ( VII.10.) önkormányzati rendelethez
TEMETŐ KÖZSZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről
Aszód Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
székhelye: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
képviseli: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester
törzsszáma: 730435
adóigazgatási azonosító száma: 15730435-2-13
KSH statisztikai számjele: 15730435-8411-321-13
másrészről az
Aszódi Evangélikus Egyházközség (a továbbiakban: Temetőfenntartó)
székhelye: 2170 Aszód, Szontágh lépcső 1.)
képviseli: Lőrincz Csaba lelkész
számlaszáma: OTP bank: 11742166-20101811
Aszódi Római Katolikus Egyházközség (a továbbiakban: Temetőfenntartó)
székhelye: 2170 Aszód, Szent Imre u. 17.
képviseli: Dr. Gyurkovics István plébániai kormányzó
számlaszám:
mint felekezeti temető tulajdonosa és fenntartó között az alábbiakban részletezett tartalommal:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontja alapján kötelező önkormányzati feladat a köztemető kialakítása és
fenntartása. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 3. § b) pontja
alapján köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem
önkormányzati tulajdonban lévő temető vagy temetőrész, amelyben az önkormányzat - a temető
tulajdonosával kötött megállapodás alapján - a köztemető fenntartására vonatkozó
kötelezettségét teljesíti.
Felek rögzítik, hogy az Aszód településen található temető (405/1 hrsz.) az Aszódi Evangélikus
Egyházközség és az Aszódi Római Katolikus Egyházközség tulajdonában van.
Felek rögzítik továbbá, hogy az Önkormányzat tulajdonában temető ingatlan nincs, ezért,
valamint a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján az Önkormányzat a köztemető
fenntartására vonatkozó kötelező önkormányzati feladatát a temetőben a tulajdonosokkal
(Egyházakkal) kötött megállapodás útján biztosítja.
1. Aszód város közigazgatási területén önkormányzati tulajdonában e közszolgáltatási
szerződés megkötése időpontjában urnában elhelyezett hamvak elhelyezését biztosító
(urnafülke-fal) köztemető és ravatalozó üzemel.
Cím:

2170 Aszód 405/20 hrsz.
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Helyrajzi száma:
Területe:
Tulajdonos, fenntartó neve, székhelye

Aszód 405/2 kivett temető és egyéb épület
732 m2
Aszód Város Önkormányzata
2170, Aszód, Szabadság tér 9.

2. Aszód város közigazgatási területén a megállapodásban résztvevő egyházközségek az
alábbi felekezeti temetők tulajdonosai és működtetői:
a) Evangélikus temető
Címe:
Helyrajzi száma:
Területe:
Tulajdonos 31418/42957 részben:
Tulajdonos, fenntartó neve, székhelye:
b) Katolikus temető
Címe:
Helyrajzi száma:
Területe:
Tulajdonos 11439/42957 részben :
Tulajdonos, fenntartó neve, székhelye:

2170 Aszód 405/1 hrsz
Aszód 405/1 hrsz kivett temető 4 egyéb épület
2.9669 ha
Aszódi Evangélikus Egyházközség
Aszódi Evangélikus Egyházközség
2170 Aszód, Szontágh lépcső 1.
2170 Aszód 405/1 hrsz.
Aszód 405/1 hrsz kivett temető 4 egyéb épület
2.9669 ha
Aszódi Római Katolikus Egyházközség
Aszódi Római Katolikus Egyházközség
2170 Aszód, Szent Imre u. 17.

3.
A köztemető fenntartásának biztosítása érdekében Aszód Város Önkormányzata a
sírhelyes köztemető fenntartására vonatkozó kegyeleti közszolgáltatások végzésére
megállapodást köt a 2. pontban szereplő temetők tulajdonosaival, fenntartóival és
üzemeltetőivel.
4.
Az Aszódi Evangélikus Egyházközség és az Aszódi Római Katolikus Egyházközség
kinyilvánítja, hogy a megállapodásban rögzített, az önkormányzat illetékességi területén lévő
temetőben a köztemetői jelleget biztosítják, az önkormányzat illetékességi területéről az
elhunytakat befogadják.
5.
A temetőrész üzemeltetéséről és fenntartásáról a Temetőfenntartó mint temető tulajdonos
gondoskodik. Temetőfenntartó e feladatát különös tekintettel a Ttv. §, 13.§, és 16.§-aiban
foglaltakra, valamint a Ttv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.l.) Kormányrendeletben, az
önkormányzati rendeletben valamint a Temetőfenntartó temetőszabályzatában foglaltak szerint
látja el.
6.
Felek megállapodnak, hogy az önkormányzat a temetőről és a temetkezésről szóló
rendeltének jelen megállapodás 1. mellékletét képezi. A Temetőfenntartók temetőszabályzata
jelen megállapodás 1. 2. számú mellékletét képezi.
7.
A temetőfenntartók kijelentik, hogy a fenntartásukban lévő temető üzemeltetéséről a
vonatkozó jogszabályok, a temetőszabályzatban valamint e megállapodásban foglaltak szerint
gondoskodnak.
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8.
Temetőfenntartó fenntartási is üzemeltetési feladatellátása körében - figyelemmel a jelen
megállapodás 5. pontjában foglalt rendelkezésre is:
a)
meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb
vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
b)

kijelöli a temetési helyeket, vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket;

c)

biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit;

d)
megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a temető
nyitvatartási idejét;
e)

gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;

f)

gondoskodik az ügyfélfogadásról.

9.
A temetési hely megváltásának és újraváltásának díja, a temetőfenntartási hozzájárulás
díja, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének
díja a Temetőfenntartót illeti meg. A Temetőfenntartó és az Önkormányzat megállapodnak,
hogy az őt megillető temetőfenntartási díjakat és Temetői Szabályzatot az Önkormányzat
előzetes tájékoztatása után módosítja.
10.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4)
bekezdés b) pontja szerinti, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
önkormányzati szabályozási lehetőségének megszüntetése után a Felek a temetőben keletkezett
hulladék rendszeres elhelyezéséről, és elszállításáról egyeztetnek és a megállapodást erre
vonatkozóan közös megegyezéssel módosítják.
11.
Az Önkormányzat üzemelteti a ravatalozót, igénybevételének díja az önkormányzatot
illeti, melyet azonban a Temetőfenntartó a temetési szertartások lebonyolítására térítésmentesen
veheti igénybe. A ravatalozó fenntartásáról (karbantartás, közműdíjak kifizetése) takarításáról
az Önkormányzat gondoskodik.
12.
A temetőben szükségessé váló nagyobb jelentőségű munkák elvégzése előtt a
megállapodó felek kölcsönösen egyeztetnek és döntenek a költségek és feladatok
megosztásáról.
13.
A Temetőfenntartó a köztemetésekhez szükséges sírhelyet az általa fenntartott és
üzemeltetett temetőben biztosítja. A köztemetés költségeit a szociális ellátásokról szóló törvény
és a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az Önkormányzat viseli.
14. Szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik, a megállapodás tartalmát 2
évente felülvizsgálják, és közös megegyezéssel módosíthatják.
15. Jelen megállapodást bármelyik fél a másikhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, 6 hónapos
felmondási idő kikötése mellett, indokolás nélkül felmondhatja.
16.

Jelen megállapodás megszűnésekor a Felek kötelesek egymással időarányosan elszámolni.

17.
Jelen megállapodás a temető tulajdonosok, fenntartók döntéshozó szervei (főhatóságai),
valamint az önkormányzat képviselő-testülete által történő jóváhagyást követően, a
megállapodás aláírásával lép hatályba.
18.

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ttv. és a temetőkről és a
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temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm.
rendelet, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
19.
Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket
elsősorban megegyezéssel rendezik, annak eredménytelensége esetén keresettel fordulnak a
Gödöllői Járásbírósághoz.
20.
Jelen megállapodást a felek képviselői közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, hat eredeti. példányban aláírták.
Aszód. 2020. július „…..”

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Aszód Város
Önkormányzat

Dr. Gyurkovics István
plébániai kormányzó
Aszódi Római
Katolikus Egyházközség

Lőrincz Csaba
lelkész
Aszódi
Evangélikus Egyházközség
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2. melléklet a 17/2020. ( VII.10.) önkormányzati rendelethez
Az Aszódi Evangélikus temető temetőszabályzata

ASZÓDI EVANGÉLKUS EGYHÁZKÖZSÉG
TEMETKEZÉSI RENDJÉRŐL SZÓLÓ
TEMETŐI SZABÁLYZAT
1/2009.(12.22.) sz.

Kihirdetve: 2009. év december hó 22. napján
Hatály: 2010. év január hó 01. napjától
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AZ ASZÓDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
TEMETŐSZABÁLYZATA
1.
PREAMBULUM
Az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása a temetkezés közegészségügyi és
kegyeleti rendeltetésének érvényesítése érdekében
az A s z ó d i E v a n g é l i k u s E g y h á z k ö z s é g (székhely: H- 2170 Aszód, Szontágh
lépcső 1. képviseletében eljár. Lőrincz Csaba) / továbbiakban: Fenntartó/ temetőjének
fenntartásáról az arra felhatalmazott szerv a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló
1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi
szabályzatot alkotja és hirdeti ki:
ALAPELVEK
1.1. A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga
felekezettől függetlenül mindenkit megillet.
1.2. A végső nyughely megválasztásában és a temetés lebonyolításában az abban
közreműködők és az eltemettetők kötelesek együttműködni az Aszódi Evangélikus
Egyházközséggel.
1.3. A temetés módja lehet világi és egyházi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők
határozzák meg a temetői rend és szabályzat figyelembevételével, az abban foglaltak
maradéktalan betartásával.
1.4. A temetőben a Fenntartó vallási felekezethez való tartozásra, vagy egyéb
megkülönböztetésre való tekintet nélkül lehetővé teszi az elhunytak eltemetését.
1.5. Az elhunytak emlékének méltó megőrzése, a kegyeleti szolgáltatás kulturált színvonalon
történő ellátásának biztosítása, a halottak nyughelye előtti tiszteletadás biztosítása a
lelkiismereti meggyőződés, vagy a hitéleti tevékenységek, vallási szokások tiszteletben
tartásával történhet.
E szabályzat alkalmazásában:
temető: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti
zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi
rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és
használnak, vagy használtak;
köztemető: az Evangélikus Egyházközség tulajdonában lévő temetőnek az a része, amelyben az
önkormányzat - kölcsönösen aláírt szerződés értelmében - a köztemető fenntartására vonatkozó
kötelezettségét teljesíti;
temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke,
urnasírhely, urnasírbolt;
kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített építmény,
emlékmű, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla.
2.
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A szabályzat hatálya
2.1. Jelen szabályzat hatálya az Aszódi Evangélikus Egyházközség temetőjére, az ott
tartózkodókra, a temetkezési és temető fenntartási tevékenységre terjed ki.
2.2. Ezen szabályzatot alkalmazni kell a temető fenntartását, üzemeltetését, valamint a
temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi személyeknek illetve
azoknak, akikre nézve e tevékenységek során jogok keletkezhetnek és kötelezettségek
hárulhatnak.
3.
A Fenntartó a temető rendeltetésszerű használatához biztosítja az alábbi feltételeket:
3.1. A temető területén a bejárattól a ravatalozóhoz és a sírok megközelítéséhez szükséges
legfőbb útvonalakat.
3.2. A temetőben vízvételi lehetőséget.
3.3. A temető területének a helyi jellegnek megfelelő parkosítását.
A temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön
történő szállításával, ravatalozással, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel
történő szórásával, sírhelynyitással és visszahantolással, temetkezéshez kapcsolódó
zeneszolgáltatással és egyéb látványtechnikai szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása
kizárólag az üzemeltető eszközeinek díjköteles igénybevételével történhet (továbbiakban
üzemeltető által biztosított szolgáltatás), Ettől eltérni csak az üzemeltető előzetes írásbeli
hozzájárulásával lehet.
4.
A temető rendje, igénybevételének szabályai
4.1. A temetők nyitvatartási ideje:
a) Október 1. és március 31. között 8.00 órától este 16.00 óráig,
b) Április 1. és szeptember 30. között 8.00 órától este 19.00 óráig.
c) Halottak napján meghosszabbított nyitva tartás szerint látogatható a temető 8.00 és 21.00 óra
között.
Igénybevételének szabályai:
4.2. A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a hozzátartozók a
sírokat a nyitvatartási időn belül kötelesek gondozni.
4.3. A látogatási időn kívül a temetőben tartózkodni nem szabad, az ott tartózkodó a távozásra
felszólítható.
4.4. Egyéb időpontokban a temetőbe gépjárművel (kivéve a temetkezési vállalkozás temetéskor
használt gépjárművei), motorkerékpárral behajtani tilos. Mozgáskorlátozottak, az engedélyezett
munkákat végzők, hulladékszállítást végzők, e tiltás alól felmentést kérhetnek. A temetőben
végzett bontási, építési munkához, építőanyag temetőbe történő beviteléhez a Fenntartó előzetes
hozzájárulása szükséges.
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4.5. A temető területére állatot bevinni - vakvezető kutya kivételével - tilos.
4.6. A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell
tüntetni a temető nyitvatartási idejét, a tulajdonos és üzemeltető megnevezését, címét,
ügyfélfogadási rendjét.
4.7. A temetőben tartózkodók kötelesek másokat nem zavarva a kegyeleti hely szellemének
megfelelő magatartást tanúsítani. A temetési szertartást megzavarni nem szabad, minden
zajkeltés kerülendő. A rendzavaró a felszólításra köteles a temető területét elhagyni.
4.8. A temetőben kizárólag az ott keletkezett szemetet szabad elhelyezni, kizárólag az arra
kijelölt helyen. E rendelkezés be nem tartása szabálysértési eljárást von maga után.
4.9. A sírhelyekre csak egynyári vagy évelő lágyszárú növény telepíthető. Fás szárú növény
telepítéséhez a Fenntartó előzetes engedélye szükséges. Az engedély nélkül telepített fás szárú
növényt a Fenntartó -minden előzetes értesítés nélkül - jogosult eltávolítani.
4.10. Tilos a temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra telepített növényeket, valamint a sírok
díszítésére szolgáló tárgyakat eltulajdonítani, megrongálni vagy beszennyezni.
4.11. A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfát – vagyonvédelmi okokból – kizárólag a
Fenntartónál tett előzetes írásbeli bejelentés után szabad kivinni. A bontott sírjeleket a sírhellyel
rendelkező köteles a temetőből elszállítani.
4.12. A temetőben végzendő munkákat - kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást,
a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a Fenntartónak vagy a temető
gondnokának előzetesen be kell jelenteni.
4.13. A temetőben munkát végző vállalkozók kötelesek e szabályzatban foglaltakat betartani;
tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem
sérthetik, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.
4.14. A sírhely tulajdonosa, az eltemettető vagy a halott hozzátartozója köteles a sírhely
gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni vagy elvégeztetni, rendben tartásáról
folyamatosan gondoskodni. Amennyiben a kötelezett jelen rendelkezésben foglalt
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Fenntartó jogosult azt a tulajdonos, az eltemettető vagy
a halott hozzátartozójának költségére mással elvégeztetni. A tulajdonost, az eltemettetőt vagy a
hozzátartozót az elvégeztetett gondozás, gyomtalanítás tekintetében megtérítési kötelezettség
terheli.
4.15. Sírgondozás céljára a közkifolyó vizét bárki ingyenesen használhatja.
4.16. A temetőt látogatók, és a temetőben munkát végző vállalkozók kötelesek az ott tartózkodás
során keletkezett hulladékot (papír, elhervadt virág, koszorú, valamint a sírgondozás kapcsán
keletkezett hulladék) a kijelölt szemétlerakó helyre elhelyezni.
4.16.1. A temetőben munkát végző vállalkozók az építési törmeléket, szétbontott síremléket
kötelesek eltakarítani, az elszállításáról a munka befejezését követően gondoskodni.
4.17. A temetőben tilos gyertyagyújtáson kívül bármiféle tűzrakás, szemétégetés vagy
tűzveszélyes anyag használata, elhelyezése, vagy bármiféle anyag meggyújtása beleértve a
temetőben keletkezett bárminemű hulladékot, szemetet, növényi maradványokat.
Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzék. Jelen
rendelkezés a temetőgondnokra nem vonatkozik.
4.18. A temetőben keletkezett hulladék elhelyezésére kijelölt tárolóhelyek használata kötelező,
szemetet ill. bármiféle hulladékot elhelyezni, gyűjteni, tárolni kizárólagosan ezekben lehet.
Ezen gyűjtőhelyekben keletkezett hulladék elszállíttatása a Fenntartó gondoskodik. A Fenntartó
szükség szerint gondoskodik a lekaszált fű összeszedéséről, és azok az arra kijelölt helyeken
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történő elhelyezéséről, kezeléséről.
4.19. A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő
sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését kizárólag a Fenntartó
előzetes engedélyével lehet elvégezni illetve elvégeztetni. A Fenntartó hozzájárulása szükséges
különösen az építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, továbbá építési vagy bontási
munkáknak a temetőben való elvégzéséhez.
4.20. Síremlék építés esetén a vállalkozó köteles a síremlék építési kérelmet a fenntartó vagy a
temető gondoknak bemutatni. Amennyiben a síremlék formája eltér a temetőben megszokott
formától, annak építési tervét a vállalkozó köteles a temető tulajdonosával, és a Fenntartóval is
engedélyeztetni. Az igazolással illetve engedéllyel ellátott – jogerős - építési terv bemutatásakor
a vállalkozó köteles az Fenntartó részére s í r k ő á l l í t á s i és egyben t e m e t ő f e n n t
a r t á s i d í j a t fizetni, amely tartalmazza a behajtás, az úthasználat, és a vízhasználat,
továbbá az épülő sír környékén elhelyezett építőanyag használati díját.
A sírkőállítási és használati díj mértékét a temetői szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.
A munkálatok megkezdésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha a vállalkozó a Fenntartó által
igazolt sírépítési kérelmet, valamint a sírkőállítási és egyben használati díj megfizetéséről szóló
igazolást a gondnoknak átadta. A munkálatok megkezdését és befejezését minden esetben
jelezni kell a temetőgondnoknak.
A vállalkozó köteles a munkálatokat az engedélyezett és igazolt tervnek megfelelően végezni.
A vállalkozó felel a nem megfelelően, nem a tervben szereplő állítás szerinti károkozásból eredő
károk teljes körű megtérítéséért. A károsult a kárigényét a vállalkozóval szemben közvetlenül
érvényesítheti.
4.21. A temetőben 14 év alatti gyermek, kísérő nélkül nem tartózkodhat. A gyermek
magatartásáért a kísérő felelősséggel tartózik. A kísérő felel a gyermek által jogellenesen
okozott kár(ok) megtérítésért is.
4.22. Tilos a temetőben minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a temető látogatók,
hozzátartozók kegyeleti érzését sérti.
4.23. Ha a temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a
kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről Aszód Város Önkormányzata ( H- 2170 Aszód,
Szabadság tér 9.) gondoskodik az illetékességi területén.
4.24. A Fenntartó jogosult a temető üzemeltetésére – pályáztatás során – üzemeltetőt megbízni
külön szerződésben rögzítettek szerint. A megbízott üzemeltető jelen szabályzatban foglalt
rendelkezések betartásáért és betartatásáért egyaránt felelős. A Fenntartó - döntése szerint jogosult az üzemeltetési jog kihelyezésével egyidejűleg az üzemeltetésre kizárólagos jogot
biztosítani a pályázaton nyertes pályázónak.
5.
A temetés rendje, kommunális díj
5.1. A temetőbe halottat csak a halál bekövetkeztét megállapító szabályszerű halottvizsgálat és
anyakönyvezés után szabad eltemetni.
5.2. A földbe csak természetes úton lebomló anyag helyezhető.
5.3. A temetési szertartást elvégezni csak akkor lehet, ha a temettető a temetési hely megváltási
díj, a kommunális díj, valamint a jelen szabályzatban nevesített valamennyi jogcímen előírt díjat
maradéktalanul megfizette és azt hitelt érdemlően igazolta, továbbá a halottvizsgálati
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bizonyítványt az arra jogosultnak átadta.
5.4. A Fenntartót a temetőben lévő építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális
létesítmények használatának, valamint a temetkezés alapfeltételeinek biztosításáért továbbá a
temető rendjének fenntartására irányuló tevékenységéért k o m m u n á l i s d í j illeti meg
„halottanként”, vagyis:
új sírhely megváltása,
régi sírhely újraváltása esetén,
továbbá a megváltott sírhelybe történő temetéskor.
A kommunális díjat az eltemettető köteles viselni.
A kommunális díj mértékét a szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza.
A kommunális díj megfizetése a temetési szolgáltatást végző társaság /továbbiakban:
temetkezési szolgáltató/ útján érvényesíti a Fenntartó. A vállalkozó havonta köteles a
kommunális díj megfizetéséről elszámolni a Fenntartóval.
Amennyiben a temetési szolgáltatást végző társaság nem szedi be, vagy nem megfelelő mértékű
kommunális díjat számol fel a temettető részére, úgy a jelen szabályzatban meghatározott 2. sz.
mellékletben rögzített mértékű díj Fenntartó részére történő megtérítésére a temetkezési
szolgáltatást végző társaság felel, áll helyt a temettető helyett.
5.5. Szabványtól eltérő koporsó illetve koporsótok alkalmazására a temetkezési szolgáltatást
végző vállalkozó csak a Fenntartó engedélyével jogosult.
6.
A temetkezéssel kapcsolatos feladatok
6.1. A temetkezési szolgáltatásokról az elhalt hozzátartozóinak megbízása alapján temetkezési
tevékenységet végző társaság vagy vállalkozó gondoskodik. A társaság vagy a vállalkozó a
temetésről köteles egyeztetni a temető tulajdonosával vagy a temető Fenntartójával.
6.2. A Fenntartó a temetési szertartás előkészítésével a temetkezési szolgáltatót vagy vállalkozót
bízza meg.
6.3. Fertőző betegségben elhaltra – engedéllyel – csak egy év elteltével szabad még egy halottat
eltemetni.
6.4. Síremlék szilárd alapra és szilárd anyagokból készített építmény. Magassága az alaptól
számítva legfeljebb 5 méter lehet, azonban figyelemmel kell lenni a mindenkor hatályos
építéshatósági normákra.
6.5. A síremlék felállítását vagy felújítását a Üzemeltetőnél kell jelenteni, a felállítás vagy
felújítás szabályszerűségét az Üzemeltető ellenőrzi.
6.6. Szabálytalan, közízlést sértő vagy a temetőbe nem illő alakzatú és feliratú síremlék
felállításához az engedélyt a Fenntartó megtagadhatja. A sírok és az urnasírok kerítéssel nem
határolhatóak körül.
6.7. Megrongálódott, elavult vagy düledező síremlék helyreállítására a fenntartók a sírral
rendelkezni jogosultat felszólíthatják. Eredménytelen felszólítást követően életveszély
elhárítása érdekében a Fenntartó a sírjelet a rendelkezni jogosult költségén helyreállíttatja. A
helyreállításig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.
6.8. A temető területén a sírok kiigazítása céljából vagy egyéb más szándékból eredően földet
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kitermelni tilos.
7.
Sírhelyek és síremlékek
7.1. A temetkezés célszerű biztosítása érdekében a temető sírhelytáblákra, a sírhelytáblák
sorokra oszlanak. A sorokban sírhelyeket kell kijelölni, közöttük legalább 60 cm távolságot kell
hagyni. A sírhelytáblákat, sírsorokat, sírhelyeket számok jelölik.
7.2. A régebbi parcellákban a sorkijelölés nem alkalmazható.
8.
A sírhelyek, síremlékek méretei
a) Sírhelyek:
felnőtt egyes sírhely: 220 cm hosszú, 200 cm mély, 160 cm széles
felnőtt dupla sírhely: 220 cm hosszú, 200 cm mély, 240 cm széles
felnőtt hármas sírhely: 220 hosszú, 200 cm mély, 320 cm széles
gyermek sírhely: 130 cm hosszú, 150 cm mély, 100 cm széles
urna földbe temetésénél: 130 cm hosszú, 70 cm mély, 70 cm széles.
Koporsós rátemetés érdekében a sírokat úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata
legalább 160 cm mélyre kerüljön.
A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.
b) Síremlékek:
A sírhelyeken állított síremlékeket úgy kell kialakítani, hogy a síremlék mellett körben
minimum 60 cm szabad járófelület maradjon.
A síremlék mellett pad vagy egyéb a járásban akadályozó tárgyat kizárólag a tulajdonos vagy a
fenntartó előzetes engedélyével, hozzájárulásával létesíthető. Hozzájárulás hiányában az
engedély nélkül létesített pad vagy egyéb akadályozó tárgy eltávolítására jogosult a tulajdonos
vagy a Fenntartó.
Szabálytalan, közízlést sértő, vagy oda nem illő felírással ellátott síremléket felállítani tilos.
A síremlék gondozásáért felelős hozzátartozó köteles - szükség szerint - de évente legalább egy
alkalommal a síremlék állapotát szakemberrel is véleményeztetni, a szakvélemény ismeretében
a szükséges intézkedéseket a személyi biztonság és a vagyonvédelem érdekében haladéktalanul
megtenni.
9.
A sírbolt (kripta)
9.1. A temetőben sírbolt építését – akár föld alatt, akár föld felett – végezni az építési
engedélyezési eljárásról szóló jogszabályok rendelkezéseinek betartásával szabad. A sírbolt
alját és oldalait vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelően ki kell képezni, és szilárd
burkolattal ki kell bélelni. A fülkékkel épült sírbolt minden fülkéjét a koporsó elhelyezése után
azonnal légmentesen be kell falazni.
9.2. Sírbolt építéséhez a Fenntartó előzetes engedélye szükséges.
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9.3. Sírboltot csak műszaki terv alapján szabad építeni, és a tervet a Fenntartónak be kell
mutatni.
9.4. A sírbolt birtokosa az, aki a használati díjat megfizette, és birtokosi minőségét a temető
sírboltkönyvébe bejegyeztette.
9.5. Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett
rendelkezései az irányadók.
9.6. A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Három
férőhelyes sírboltba további 10 urna helyezhető el.
9.7. A sírboltok és síremlékek fenntartásáról és karbantartásáról azok birtokosa, illetőleg a
temetésre kötelezettek kötelesek gondoskodni.
10.
Sírhely (temetési hely) megváltás, újraváltás
10.1. Sírhelyet a Fenntartó díjfizetés ellenében biztosít. A sírhelyek megváltási és újraváltási
díját a jelen szabályzat 3. sz melléklete rögzíti. Megváltani az új parcella soron következő
sírhelyét (amit a Fenntartó határoz meg), vagy a Fenntartó által felajánlott sírhelyet lehet. A
sírhellyel – a jogszabályok és e Szabályzat keretei közt – az rendelkezhet, aki azt megváltotta.
10.2. A sírhelyek (urnasír) feletti rendelkezési jog időtartama (továbbiakban: használati idő) 25
év.
10.3. Sírbolt (kripta) használati ideje megállapodás szerint 60-100 évig terjedhet.
10.4. A temető Fenntartója a temetkezési helyek kétszeres időtartamra történő megváltását is
engedélyezheti.
10.5. A sírhely előre is megváltható, ez esetben azonban a sírhely megjelölése és gondozása
kötelező. Ennek elmulasztása esetén a Fenntartó a sírhelyet – a használati időből hátra lévő
részarányos visszatérítése mellett –visszavásárolhatja.
10.6 A Fenntartó presbiter temetése esetén eltekint a sírhely megváltási és újraváltási díjtól.
10.7. A sírhelyek feletti rendelkezési jog a használati idő eltelte után – külön tiltó rendelkezések
hiányában – a jelen szabályzat hatályba lépésének napjától kezdődően meghosszabbítható
(újraváltás), melynek időtartamára e fejezet előző pontjai irányadóak.
10.8. A temetkezési helyek használati jogát átruházni nem lehet, de a sírhelyet újra megváltó
hozzátartozó használati jogot szerez.
10.9. A temető átrendezésére, a meg nem újított megváltás esetén követendő eljárásokra az
1999. évi XLIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet szabályait
kell alkalmazni.
11.
Sírhely-táblák lezárása
11.1. Sírhely-tábla (parcella), temetkezési hely (sírhely) lezárásáról vagy kiürítéséről a
Fenntartó Presbitériuma dönt.
11. 2. Ha a rendelkezésre jogosult, illetve annak örököse a kiürítésre megjelölt időpontig a sírjel
elszállításáról nem intézkedik, a megjelölt időpontot követő 6 hónap elteltével a sírjelet a
Fenntartó értékesítheti.
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12.
Urnaelhelyezés – Urnakiadás
12.1. A hamvakat tartalmazó urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírba temetni, vagy sírhelybe,
sírboltba rátemetni egyaránt szabad.
12.2. Az eltemettető, vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát az átvétel
igazolásával ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell jegyezni.
13.
A nyilvántartás
13.1. A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urnaelhelyezést, urnakiadást) időrend szerint a
következő adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés) napja, az elhalt
neve, (leánykori neve), születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének címe, (foglalkozása),
az elhalálozás időpontja, (a halál oka), sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, az
eltemettető neve és lakcíme, a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozás neve, valamint a
síremlékre vonatkozó bejegyzések.
13.2. A sírbolt-könyv az ott elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál, és az előző bekezdésben
meghatározott adatokkal kell vezetni.
13.3. A nyilvántartó könyvekbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult
személy tekinthet be.
13.4. A síremlék és tartozékai tervét (vázrajzát) a temető Fenntartójának az elhelyezés előtt be
kell mutatni. A síremlék magassága maximum 1 méter lehet. Ennél magasabbra tervezett
síremlék létesítését az építési hatósághoz be kell jelenteni. Az építési hatóság a tervezett
síremlék magasságát – amennyiben az a kialakított temetőképbe nem illeszkedik –
korlátozhatja.
13.5. A megváltott sírhelyek helyéről a temetőgondok ad felvilágosítást.
13.6. A sírhelyek megváltási idejéről az Evangélikus Lelkészi Hivatal (H -2170 Aszód,
Szontágh lépcső 1.) ad hivatali időben felvilágosítást.
15.
Díszsírhelyek
15.1. Díszsírhely adományozásáról a Fenntartó Presbitériuma dönthet.
15.2. A díszsírhelyet megváltani nem kell, annak gondozásáról – szükség esetén – a Fenntartó
gondoskodik.
15.3. Díszsírhelyet megszüntetni nem szabad.
15.4. A Fenntartó azon elhunyt személyeknek, akik a gyülekezeti élet valamely területén
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat.
15.5. Használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.
15.6. A díszsírhelybe - a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségviselése mellett
- az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyermekek)
is eltemethetők.
15.7. A díszsírhely gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában a fenntartó köteles
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gondoskodni.
16.
Felelősség
16.1. Aki másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja,
hogy az adott helyzetben úgy járt el, ahogyan az az adott helyzetben általában elvárható.
16.2. A szabálytalanul, vagy engedély hiányában felállított, vagy a balesetveszélyes vagy azzá
vált, vagy a nem a rendeltetésének megfelelően felállított síremlék, vagy a síremlék egyes
részeinek lehullásából, hiányosságaiból másra háramló kárért, illetve engedély nélkül ültetett
fás szárú növények, egyéb balesetveszélyes létesítmények, tárgyak (pl: padok, síremlék
kerítések,..stb.) által okozott károk megtérítésére az köteles, aki az adott síremléket, létesítményt
állíttatta illetve növényt ültette, ennek hiányában a gondozására, fenntartásra köteles személy
felel az ebből eredő károk megtérítéséért.
16.2.1. A síremlékre kifüggesztett tárgyak leesésével okozott károkért a károsulttal szemben az
felel, akinek az érdekében a tárgyat kifüggesztették, ennek hiányában az felel, aki az adott
síremléket, létesítményt állíttatta illetve a síremlék gondozására, fenntartásra köteles személy
felel az ebből eredő károk megtérítéséért.
16.3. Ha a 16.2. pontban és a 16.2.1 pontban meghatározott felelős(ök) bizonyítja(k), hogy a kár
okozása vis maior, úgy mentesül(nek) a felelősség alól.
16.4. Ha többen közösen okoznak kárt, felelősségük a károsulttal szemben egyetemleges,
egymással szemben pedig magatartásuk felróhatósága arányában oszlik meg.
16.4.1. A kár a károkozók között egyenlő arányban oszlik meg, ha magatartásuk
felróhatóságának arányát nem lehet megállapítani.
17.
Szabálysértés
17.1. Aki az e szabályzatban foglaltakat megsérti, szabálysértési eljárás keretében, a
szabálysértésekre vonatkozó szabályok szerint 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

18.
Egyéb rendelkezések
19.1. A Fenntartó vagy a fenntartó döntése szerint a temető gondnoka, illetve a temetési
szolgáltatást végző társaság a temetést megelőzően a temetésre kötelezett(ek)et n y i l a t k o z
a t t é t e l r e hívja fel, amelyben a temetésre kötelezett kijelenti, hogy a jelen szabályzatban
foglalt valamennyi rendelkezést megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek
ismeri el. Felelősségét a nyilatkozat érvényesen nem zárhatja ki.
A nyilatkozat megtételének hiányában a temetési szertartás nem végezhető el.
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A nyilatkozatot a jelen szabályzat 4. sz. melléklete tartalmazza.
19.
Záró rendelkezések
19.1. E szabályzat a hatályos jogszabályok alapján készült, az általa nem vagy nem kellően
szabályozott kérdésekben magasabb rendű jogszabály az irányadó.
19.2. A jelen szabályzat 2010. év január hó 01. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a már
létesített síremlékekre, a felelősségre vonatkozó fejezet szerint is alkalmazni kell.
19.3. A jelen szabályzatot az Aszódi Evangélikus Egyházközség ( H- 2170 Aszód, Szontágh
lépcső 1) Presbitériuma 2009. év december hó 22. napján megtartott ülésén fogadta el.
19.4. Jelen szabályzat kihirdetéséről az Aszódi Evangélikus Egyházközség lelkésze
gondoskodik.
Jelen szabályzat 9 ( kilenc) számozott oldalt tartalmaz.
Lőrincz Csaba

Detre Zoltán

ev.lelkész

felügyelő

K i h i r d e t v e: Aszód, 2009. év december hó 22. napján.

Lőrincz Csaba
ev.lelkész
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MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet
a sírkőállítási és használati díj mértékéről

A sírkőállítási és használati díj a sírhely méretétől függ. A sírhelyekre meghatározott
díjak, melyek vonatkoznak mind az új, mind a felújított sírkövek újraállítására a
következők:
Egyes sírhely:

16.000 Ft

Kettes sírhely:

24.000 Ft
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2. sz. melléklet
a kommunális díj mértékéről

A temetésenként meghatározott kommunális díj: 12.000 Ft
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3. sz. melléklet
a sírhely megváltási és újraváltási díjakról
A sírhelyárak a következőképpen kerültek megállapításra:
I. evangélikus, egyházfenntartói járulékot fizető gyülekezeti tagok számára:
egyszemélyes: 18.000 Ft
kétszemélyes: 36.000 Ft
urnabehelyezés: 12.000 Ft

II. más esetekben:
egyszemélyes: 45.000 Ft
kétszemélyes: 90.000 Ft
urnabehelyezés: 30.000 Ft
Urnafülke:

60.000Ft (10 év)
100.000 Ft (20év)

Dupla méretű urnafülke: 100.000Ft (10 év)
180.000Ft (20év)
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4. sz. melléklet
a temetésre kötelezett nyilatkozata

Alulírott…………………………………………… kijelentem, hogy az Aszódi Evangélikus
Egyházközség temetési rendjéről szóló temetői szabályzatban foglalt valamennyi
rendelkezést megismertem és megértettem, az abban foglaltakat magamra nézve
kötelezőnek ismerem el.
Aszód, …………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….
temetésre kötelezett
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3. melléklet a 17/2020. ( VII.10.) önkormányzati rendelethez

Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség
Képviselőtestületének szabályzata
a temetőről és a temetkezési
tevékenységről
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Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség
Képviselőtestületének szabályzata
a temetőről és a temetkezési tevékenységről
Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség képviselőtestülete a temetőkről és a
temetkezési tevékenységről szóló 1999. Évi XLIII. Tv. 41. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi szabályzatot alkotja az aszódi római katolikus temető
fenntartásával és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatosan:

Általános szabályzat
1. pont
Ezen szabályzat hatálya az aszódi Római Katolikus Egyházközség temetőjére, az ott
végzett temetkezési és temető-fenntartási tevékenységre terjed ki.

2. pont
(1) Az aszódi r.k. Egyházközség gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak
megfelelő temető fenntartásáról.
(2) A temető fenntartó feladata a temető rendeltetésszerű használatához szükséges,
valamint a közcélú zöld felületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és
gondozása.
(3) Az Egyházközség által fenntartott temetőben az egyház köteles az elhunyt
személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji
csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy
bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni a holtak
eltemetését.
(4) A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az
eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti
tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.
(5) Temető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszűntetéséről az Egyházközség
gondoskodik.
(6) Ha a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, azt a temető fenntartója
jogosult lezárni, és ott a további temetkezést megtiltani.

3. pont
(1) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat a gondnok
ellenőrzi.
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(2) A gondnok az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben:
a.) felhív a jogszabályokban foglalt rendelkezések betartására,
b.) szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

Értelmezések
4. pont
E szabályzat alkalmazásában:
a.) temető: Aszód település közigazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési
használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat
szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a
hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak.
b.) köztemető: az Önkormányzat tulajdonában lévő temető, illetőleg a temetőnek az a
része, amelyben az Önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó
kötelezettségét teljesíti.
c.) temetkezési emlékhely: a temetőn kívül, különösen templomban, altemplomban,
templomkertben, történelmi kertben, urnacsarnokházban vagy más építményben
és területen lévő, az elhunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak
szétszórására szolgál.
d.) temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt,
urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztóüzemi építmény
területén, ingatlanán létesített urnafülke, urnasírhely. A temetési helyek egyes
formái, a temetés módja, továbbá a földben vagy építményben történő
elhelyezkedése alapján különböznek egymástól.
e.) nemzeti sírkert (nemzeti panteon): a műemléki védelem alatt álló, vagy a Nemzeti
Kegyeleti Bizottság által annak minősített temető, hősi temető, hősi temetési hely,
továbbá temetkezési emlékhely, kegyeleti emlékhely, temetési helyek összessége.
f.) hősi temető, hősi temetési hely: háborúban vagy békeidőben alkotmányos
kötelezettség teljesítése közben elesettek eltemetésére, hamvaik elhelyezésére
szolgáló temető (temetőrész), temetési hely, ha nemzetközi szerződés másként nem
rendelkezik.
g.) kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített
építmény, emlékmű, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla.
h.) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába
foglaló kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésre irányuló önkormányzati
tevékenységek összessége.
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A temető
5. pont
(1) A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhunytak
felravatalozására, gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor
meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek, és lehetővé kell tennie a
temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását.
(2) A temetőt az épített és a természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell
kialakítani, és meg kell őrizni kert jellegét.
(3) A temetőbejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó
környezetét parkszerűen kell kialakítani és gondozni.
(4) A temető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást,
és ne akadályozza a közlekedést. A sírokra 1 méternél magasabbra növő fákat
bokrokat csak a temető fenntartójának hozzájárulásával lehet ültetni.
(5) A temető környezetvédelme és köztisztaságának védelmére valamennyi temető
látogatójának kötelezettsége, ezért a szerves (növényi) valamint szervetlen
hulladékot kötelesek a kijelölt hulladék lerakó helyeken lehelyezni és minden nemű
szennyeződéstől tartózkodni.
Fentiek betartásának ellenőrzése és a hulladékok rendszeres elszállításáról történő
gondoskodás a temető fenntartó feladata.
(6) A vízvételt a temetőben elhelyezett közkút útján kell megoldani.
(7) A temetőt körülkerítő kerítés állapotát a temetőgondnok félévente ellenőrzi,
amennyiben a kerítés állagának romlását észleli, gondoskodik annak kijavításáról.

A temető üzemeltetése
6. pont
A temető üzemeltetését a vonatkozó jogszabályokban, a temető-szabályzatban, illetve
kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint kell ellátni.

7. pont
(1) A temető üzemeltetője:
a.) meghatározza a temetési szolgáltatás (temetésfelvétel, sírok rendezése,
exhumálás, újratemetés), illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási
tevékenység ellátásának temetői rendjét;
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b.) biztosítja az eltemetés feltételeit;
c.) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a
nyitvatartási időt;
d.) biztosítja a temető nyitását, zárását;
e.) megőrzi és vezeti a nyilvántartó könyveket;
f.) kijelöli a temetési helyeket;
g.) elvégzi a temető tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság
mentesítését és a hó-eltakarítást;
h.) összegyűjti és elszállítja a hulladékot;
i.) összehangolja a temetéseket;
j.) gondoskodik az ügyfélfogadásról.

8. pont
A temető üzemeltetője a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést
nem alkalmaznak.

9. pont
(1) A temetőben az üzemeltető:
a.) nyilvántartó könyvet
b.) sírbolt könyvet vezet.
(2) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urnaelhelyezést,
urnakiemelést, hamuszórást) időrend szerint kell bejegyezni.

urnakiadást,

(3) A holttestmaradványok közös sírba helyezése esetén a temetőben vezetett
nyilvántartó könyv rovatába a közös sírba történő helyezést, időpontjának és a
közös sírnak a megjelölésével be kell jegyezni.
(4) Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró
hatóság nevét, az eljárás ügyszámát.
(5) A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett
rendelkezni jogosult tekinthet be.
(6) Az üzemeltető a nyilvántartó könyv, illetve a sírbolt könyv adatai alapján a temető
nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési
helye iránt érdeklődőknek.

Temetési hely
10. pont
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(1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), azokat pedig sorokra kell osztani. A sorokban
a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki. A temetési helyek a temető
területének max. 65 %-át foglalhatják el.
(2) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek
nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását
a helyszínen is fel kell tüntetni.
(3) A temetőben alkalmazott temetési helyek méretei
Sírhelyek méretei:
Felnőtt egyes
220 x 160 cm
Kettős sírhely
220 x 240 cm
Gyermek sírhely 130 x 100 cm
Urnasírhely
60 x 80 cm
A sírhely méretei azok a méretek, amelyre a sírhelyet megváltó személy
rendelkezési jogot gyakorol. Ezen méretek csak az új parcellázású helyekre
vonatkoznak. A régi sírhelyeknél a rendelkezésre álló hely méretei a
mérvadóak.

Sírgödör méretek:

Felnőtt egyes
Kettős sírhely
Gyermek sírhely
Urnasírhely

210 x 80 cm
210 x 220 cm
130 x 60 cm
60 x 60 cm

A sírgödrök közti távolság 80 cm. A kettős sírhely két sírgödre közti biztonsági
védőtávolság 60 cm. A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén a
mélység 240 cm. A felülre kerülő koporsó felett legalább 100 cm záró
földrétegnek kell lennie a talaj szintjéig. Az egymásra kerülő két koporsó között
minimum 30 cm záró rétegnek kell lennie. A sírgödröt az üzemeltető
hozzájárulásával természetes - a talajban lebomló - anyaggal burkolni lehet.
A sírok közötti távolság 80 cm (gyermek 30 cm). Sorok közötti távolság 60-150
cm (gyermek 30-60 cm).

11. pont
(1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt.
Az egyes sírhely alapméret egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás
melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör.
(2) A koporsós egy holttest elhelyezését szolgálja.
(3) A sírgödör mélysége 200 cm. A koporsó rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy
a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt az
üzemeltető hozzájárulásával természetes - a talajban lebomló - anyaggal burkolni
lehet.
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(4) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből
álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg.
Sírbolt a temető tulajdonosának hozzájárulásával, építési engedéllyel építhető. A
sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető tulajdonosa (üzemeltetője) jelöli ki. A
tulajdonosnak a hozzájárulást meg kell adnia, ha az építtető a sírbolt helyét
megváltotta.
(5) A sírboltok, a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek részére az egységes gondozás
céljából külön táblát vagy sorokat lehet kijelölni.

12. pont
(1) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet
urnafülke (kolumbárium), urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre
rátemethető.
(2) Az urnafülke (kolumbárium) és az urnasírbolt építésügyi hatósági engedéllyel
építhető.
(3) A hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére urnasírhely (10 év) és urnasírbolt
(20-60 év megállapodás szerint) alakítható ki, amelyek a rendelkezési jogosultság
időtartamában (használati idő) különböznek egymástól.
(4) A temető tulajdonosa (üzemeltető) a mesterséges vagy spontán abortusz folytán
távozó magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésre külön
sírhelytáblát jelöl ki.

13. pont
(1) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető.
(2) A sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi
építési szabályzat, ennek hiányában az építésügyi hatóság korlátozhatja.
(3) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető
üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni.

14. pont
(1) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott
sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is
alkalmazni kell.
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(2) Ha a halva született magzat eltemetéséről - kérésre - közeli hozzátartozója
gondoskodott, a sírhelyen kereszt vagy fejfa is elhelyezhető és azon utónevet is fel
lehet tüntetni.

15. pont
(1) A sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására a temető tulajdonosa
(üzemeltetője) a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az
állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot (a
továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása esetén köteles felhívni. A felhívást - a
temetési hely megjelölésével - a temető kapuján (hirdetőtábláján) és a parcella
sarkán 90 napra ki kell függeszteni.
(2) A közvetlen veszély fennállása esetén az építési engedély köteles sírjel
helyreállítását a temető tulajdonosának kérelmére az építésügyi hatóság elrendeli,
illetve a kötelezés nem teljesítése esetén a veszélyhelyzetet hatósági úton - a temető
tulajdonosának közreműködésével - megszünteti.
(3) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem
történhet.

16. pont
(1) A temető fenntartójának (kezelőjének) a temetőről térképet (vázrajzot) kell
készíteni, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen temetési
helyek céljára vannak fenntartva.
(2) A temető részletes térképét annak bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokat
legalább évenként ki kell egészíteni.
(3) A temető bejáratánál a közönség részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a nyitva
tartás idejéről, a temető rendjéről.

A lezárás és a megszüntetés
17. pont
(1) A temető, temetőrész, sírhelytábla (parcella), temetési hely lezárást hirdetményben
kell közölni. A hirdetményt a lezárás időtartamáról a tájékoztató táblán, szükség
szerint a temetőkapun, ravatalozón és az érintett temetőrésznél is ki kell
függeszteni.
(2) Ha a lezárástól számított 25 éves sírhelyhasználati, illetőleg 10 éves urnasírhely
használati idő eltelt, a temető tulajdonosa (üzemeltetője) az újbóli temetések
lehetővé tétele céljából a lezárt temetőt, temetőrészt, sírhelytáblát, temetési helyet
megszüntetheti. A megszüntetést megelőzően hirdetményben, továbbá három
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alkalommal legalább egy országos és egy területi napilapban és a helyben szokásos
módon közhírré kell tenni úgy, hogy a hirdetmény kifüggesztése és az első
közzététel a megszüntetés előtt legalább hat hónappal, a továbbiak pedig
kéthavonként történjenek.
(3) Ha a lezárt temetőt, temetőrészt, sírhelytáblát, temetési helyet újra betemetés vagy
kegyeleti park céljára kívánják használatba venni, a használatbavétel előtt a
területet legalább 30 cm vastag földréteggel kell feltölteni.

18. pont
(1) Temetőt vagy temetőrészt a terület más célú felhasználása esetén a temetési helyek
kiürítésével lehet megszüntetni.
(2) A lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről a temető tulajdonosa
(üzemeltetője) gondoskodik.
(3) Azoknak a temetési helyeknek az áthelyezéséről, amelynek a használati ideje még
nem járt le, a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött megállapodás
alapján, a temető tulajdonosa (üzemeltetője) gondoskodik. Az áthelyezett temetési
hely használati ideje az eredetileg megváltott temetési hely használati idejéhez
képest nem változik.
(4) Ha a lejárt használati idejű temetési helyen lévő holttestmaradványokat az elhunyt
hozzátartozója máshol el kívánja temetni, erről a kiürítésre megjelölt időpontig kell
gondoskodnia. Ennek hiányában a holttestmaradványokat (az urnákat) a kiürítésre
megjelölt időpontot követő 6 hónap elteltével - az ÁNTSZ-nek a temető fekvése
szerint illetékes városi, fővárosi kerületi intézete (a továbbiakban: intézet)
jelenlétében - közös sírhelyben kell elhelyezni, illetve a hamvak az arra kijelölt
helyen szétszórhatóak.

19. pont
(1) A sírjellel az rendelkezik, aki a temetési hellyel rendelkezik.
(2) Ha a rendelkezésre jogosult, illetőleg annak örököse a kiürítésre megjelölt
időpontig a sírjel elszállításáról nem intézkedik, a megjelölt időpontot követő 6
hónap elteltével a sírjelet a temető tulajdonosa értékesítheti.
(3) Sírbolt és át nem helyezhető síremlék esetében a tulajdonos a létesítőt köteles
kártalanítani. A kártalanítás módjára és mértékére, valamint érvényesítésére a
Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályait kell értelemszerűen
alkalmazni.

20. pont
Az elhalttal eltemetett és a sír felnyitásakor előkerült - értékeket képező - dolgokra
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hagyatéki eljárás lefolytatása céljából a temető üzemeltetője értesíti a külön
jogszabályban meghatározott hatóságot.

Temetői munkák
21. pont
(1) A temetőben végzendő minden munkát - kivéve a hozzátartozók részéről történő
sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését - a temető
üzemeltetőjének be kell jelenteni.
(2) Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti
érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a
szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti
állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet
akadályozni.
(3) Sírok kiásását, betemetését és az ezzel együttműködő munkákat - térítés ellenében
- a temetkezési szolgáltató végzi. Ha a szolgáltató a munkák végzését biztosítani
nem tudja, azokat a hozzátartozók végzik, vagy végeztetik el.

A temetés feltételei
22. pont
(1) A halottat koporsós temetés esetén - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a
halottvizsgálati bizonyítvány kiállításártól számított 72 órán túl, de 96 órán belül
el kell temetnie, kivéve, ha
a.) a halottvizsgálatot végző orvos a halottvizsgálatra vonatkozó rendelkezések
alapján ettől eltérő engedélyt adott,
b.) a holttestnek az eltemetésig történő hűtése biztosított, ebben az esetben a
temetést 8 napon belül kell elvégezni.
(2) A halottat - hamvasztásos temetés esetén - a halottvizsgálati bizonyítvány
kiállításától számított 15 napon belül el kell hamvasztani. A holttestet a
hamvasztásig hűteni kell.

23. pont
(1) Az eltemetendő halott azonosságának megállapítása céljából a hozzátartozója
köteles a halottvizsgálati bizonyítványt vagy a halotti anyakönyvet a temető
gondnoknak bemutatni.

24. pont
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(1) Temetni - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik -

hagyományos módon koporsóban (koporsós temetés), hamvasztás esetén az
urnába helyezett hamvak eltemetése, illetve elhelyezése útján lehet.
(2) A koporsót temetés előtt véglegesen le kell zárni.

25. pont
(1) Az elhalt földbe temetéséhez az eltemettetőnek jól zárható, környezetbarát
anyagból készült, résmentes koporsóról kell gondoskodnia. Földbe temetéshez - a
(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - fémből, üvegből, műanyagból készült
termék nem használható.
(2) Földbetemetéshez olyan koporsóanyag vagy kegyeleti termék nem használható,
amely - alapanyagként vagy adalékanyagként külön jogszabályban szereplő
összetevők bármelyikét tartalmazza - veszélyezteti a környezetet. Ha az elhunyt
szállításhoz műanyag (pvc, polietilén fóliát) vagy más, földben le nem bomló
anyagot használtak, azt az eltemetés során földbe helyezni nem szabad. A halottal
érintkező, nem lebomló anyagokat egészségügyi veszélyes hulladékként kell
kezelni.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók a fertőző betegségben elhunytak,
valamint a külföldről szállított holttestek szállításánál felhasznált anyagokra.

26. pont
A kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban, kiütéses tífuszban, takonykórban,
AIDS-ben, vírusos hemorrhagiás lázban elhunytak holttestét kellő szilárdságú,
hézagmentesített, kettős koporsóban kell eltemetni.

27. pont
(1) A közköltségen történő temetés esetén a temetésre kötelezett személyt a temetés
helyéről és idejéről értesíteni kell.
(2) Az elhunytat a kötelezett kérelmére az általa megjelölt temetési helyre kell temetni,
ha a elhalálozás helye szerinti település temetőjében megjelölt temetési hely felett a
kérelmezőnek rendelkezési joga van.

28. pont
(1) Az elhunytat - ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti
rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési
helyre kell temetni.
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(2) Sírboltba történő temetés rendjét a sírboltkönyv határozza meg.

Urnaelhelyezés, - kiadás, hamvak szórása
29. pont
(1) A hamvakat tartalmazó urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírba temetni vagy

sírhelybe, sírboltba rátemetni egyaránt szabad. Az urnát a talaj szintjétől legalább
fél méter mélységbe kell elhelyezni.
(2) Az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát az
átvétel igazolásával ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell
jegyezni.

Sírnyitás
30. pont
(1) A sír vagy sírbolt felnyitását (a továbbiakban: sírnyitás) a temető fekvése szerint
illetékes intézet engedélyezheti. Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre
használt temetési helynek urna elhelyezése céljából történő megbontása.
(2) A sírnyitáshoz a temetési hely felett rendelkezni jogosult hozzájárulása szükséges.
Nem kell hozzájárulás a nyomozó hatóság részéről kezdeményezett sírnyitáshoz,
de az eljárásról a temetési hely felett rendelkezni jogosultat értesíteni kell.

31. pont
(1) A koporsós temetésre szolgáló egyes sírhelyre - a sír megfelelő mélyítésével további, legfeljebb kettő elhalt vagy 25 évnél régebben elhunyt holttestmaradvány
rátemethető. Fertőző betegségben elhunyt sírhelyére csak az illetékes intézet
előzetes engedélye alapján lehet rátemetni. Ez esetben a rátemethető elhaltak
számát a temető fekvése szerint illetékes intézet korlátozhatja. Rátemetés esetén az exhumált maradvány kivételével - biztosítani kell a temetési hely 25 éves
használatát.
(2) Az elhalálozástól számított öt éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély ,
hamvasztás, más temetőbe való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó
hatóság rendelkezésére adható.

Temetés
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32. pont
(1) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül
történik, egyházi vagy világi szertartás mellett.
(2) Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az
irányadó, amennyiben ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy
terhet.
(3) Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az
határozza meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne, de a
temetésről más szerv vagy személy úgy gondoskodik, mintha az elhunyt a saját
halottja volna.
(4) Ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az eltemetés módja
tekintetében nincs megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet.

33. pont
Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a
kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az Önkormányzat gondoskodik - illetékességi
területén belül.

34. pont
(1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.
(2) A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének
meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.
(3) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig
a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.

35. pont
(1) Halottat csak külön jogszabályban előírt orvosi vizsgálat és az erről szóló
halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A
halottvizsgálati bizonyítványt a temetés előtt kell az üzemeltető részére átadni. Az
elhunyt elhamvasztásához a halottvizsgálati bizonyítványra minden esetben fel
kell jegyezni az elhamvaszthatóságot.
(2) Ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági eljárás indult, (rendkívüli halál)
az elhunyt eltemetéséhez, illetve elhamvasztásához a halottvizsgálati bizonyítvány
mellett az eljáró hatóság engedélye is szükséges.
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(3) Az elhunyt eltemetésére, elhamvasztására, az urna földbe temetésére - a sírboltba
temetés és az urna kivételével - olyan, a kegyeleti igényeknek megfelelő koporsó,
illetőleg kellék használható, amely lebomlik, és nem veszélyezteti a környezetet.

Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama
36. pont
(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):
a.) Egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától
számított 25 év.
b.) Kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év.
c.) Sírbolt esetén megállapodástól függően 60 vagy 100 év.
d.) Az urnafülke és urnasírhely esetén 10 év.
(2) A temetési hely feletti rendelkezés jog (3) bekezdésben foglalt kivétellel
meghosszabbítható (újraváltható). A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az
(1) bekezdésben foglaltak az irányadóak.
(3) A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha a temető tulajdonosa
bizonyítja, hogy a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a
temetési hely felett rendelkezni jogosul nyilatkozatot kérhet.
(4) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás
hiányában lejár, illetve, ha a temetési hely megszűnik.
(5) A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyről kikerült holttest új
temetési helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik,
kivéve, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.
(6) Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési
helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét
vissza kell téríteni.

37. pont
(1) Tilos a temetőben minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a temető
látogatók kegyeleti érzését sérti.
(2) A temetőben 14 éven aluli gyermek, kísérő nélkül nem tartózkodhat.
(3) A temetőbe állatot bevinni tilos.
(4) A temetőben a temető létesítményeit, a sírokat az azokon lévő síremlékek
növényzetét táblákat és bármi más tárgyat beszennyezni, rongálni, virágok ágait
letépni, fát, bokrot kivágni, sírok díszítésére szolgáló tárgyakat elvenni, illetve
eltávolítani a temetőből, jogosulatlanul kivinni tilos.
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38. pont
A temetési helyek megváltási és újraváltási díját, valamint a temető fenntartási
hozzájárulási díját a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

A szabálysértés
39. pont
Aki az e szabályzatban foglaltakat megsérti, szabálysértési eljárás keretében, a
szabálysértésre vonatkozó szabályok szerint 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható.

Záró szabályozás
40. pont
(1) Ezen szabályzatot alkalmaznia kell a temetők fenntartását, üzemeltetését, valamint
temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi személyeknek,
illetőleg azoknak, akikre nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek, és
kötelezettségek hárulnak.
(2) Ezen szabályzat 2004. április 1. napján lép hatályba. A szabályzat kihirdetéséről az
egyháztanács gondoskodik a helyben szokásos módon.

Aszód, 2004. március 21.

Buzgán József
Plébános

Tolmácsi Miklós
Világi elnök
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1. sz. melléklet

Az aszódi Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő temető,
valamint kegyeleti emlékhely
1. Az aszódi temető hrsz.: 405/1.
A megadott helyrajzi számú temető területnek 3 tulajdonosa van. A
ravatalozó és hozzátartozó terület önkormányzati tulajdon.
A temető területe a Római Katolikus Egyház és az Evangélikus Egyház
osztatlan közös tulajdona, a hagyomány szerinti megosztással.
Ezen szabályzat csak a Római Katolikus Egyház által használt temető
területre vonatkozik.
2. A Római Katolikus templom falán lévő I. világháborús emléktábla
A Római Katolikus templom hrsz.: 314
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2. sz. melléklet

Az aszódi Római Katolikus Egyházközség által fenntartott temetőben
alkalmazandó díjak
1. A temetési helyek megváltási díja:
Az Egyházközség Képviselő Testületének döntése alapján a sírhelyárak 2006.
február 1-től a következők:
1 férőhelyes:
5000,- Ft
2 férőhelyes:
10000,- Ft
Urnás:
2500,- Ft
Sírbolt (keszonos és téglázott is):
min. 20000,- Ft (méretei alapján)
A Képviselő Testület azoknak, akik nem tagjai az Egyházközségnek vagy nem
segítik rendszeresen az Egyházközség zavartalan működését, a következő sírhelyárat
szabja meg:
1 férőhelyes:
10000,- Ft
2 férőhelyes:
20000,- Ft
Urnás:
5000,- Ft
Sírbolt (keszonos és téglázott is):
min. 40000,- Ft (méretei alapján)
Díszsírhely: Mindenkori sírhelyár kétszerese.
Díszsírhelyet csak az egyháztanács jóváhagyásával lehet
megváltani.
Ingyenes a sírhelyet adományoz a Képviselő Testület azoknak a híveknek, akik
életük folyamán kimagasló tevékenységükkel segítették az Egyházközség működését.

2. A temetési helyek újraváltási díja
A temetési helyek újraváltási díja megegyezik a kategóriájának megfelelő
megváltási díjjal.

3. Egyszeri temető fenntartási díj
A Képviselő Testület 2010. évi döntése alapján minden temetéskor egyszeri
temető fenntartási díj fizetendő.

4. Sírkőletételi díj
A Képviselő Testület 2010. évi döntése alapján minden új síremlék
elhelyezésekor a síremlék készítője köteles síremlék elhelyezési díjat fizetni. A
régi szétbontott sírkő elviteléről a sírkövesnek kell gondoskodnia.

5. A díjszabások felülvizsgálata
A díjszabások felülvizsgálatáról, módosításáról, a Képviselő Testület minden
év februárjában dönt.
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3. sz. melléklet

Az aszódi Római Katolikus Egyházközség által fenntartott temetőben a
síremlékek elhelyezéséről és díjfizetésének szabályozásáról
Az Rk. Egyházközség temetőszabályzatának a képviselő Testület által
módosított 2010. évi 2. sz. melléklete tartalmazza a temetőben elhelyezett síremlékek
elhelyezésének feltételeit. E szerint síremlék elhelyezése esetén a síremléket készítő
vállalkozó köteles sírkőlerakási díjat fizetni. Az általa szétbontott régi síremlék
elszállításáról gondoskodni, vagy a hozzátartozóval való megbeszélés alapján annak
elviteléről megegyezni. Illetve az új síremlék környezetét az eredeti állapotba
visszaállítani.
A síremlék felállításakor a szomszédos sírkövekben okozott esetleges
sérülésekért a síremléket készítő vállalkozó teljes anyagi felelősséggel tartozik. A
síremlék állítására vonatkozó rendelkezéseket a Temető Szabályzat 13. és 14. pontja
tartalmazza az alábbiak szerint:
13. pont
(1) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető.
(2) A sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi
építési szabályzat, ennek hiányában az építésügyi hatóság korlátozhatja.
(3) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető
üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni.
14. pont
(1) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal
ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál
is alkalmazni kell.
(2) Ha a halva született magzat eltemetéséről - kérésre - közeli hozzátartozója
gondoskodott, a sírhelyen kereszt vagy fejfa is elhelyezhető és azon utónevet is
fel lehet tüntetni.
A síremléket készítő vállalkozó köteles előre jelezni a temetőgondnoknak a
síremlék állításának időpontját. A síremlék letételét abban az esetben végezheti el, ha
felmutatja a temetőgondnoknak a befizetett számlát. A fizetésmódja: Római Katolikus
Plébánián a síremléket készítő vállalkozó nevére kiállított számlán, mely tartalmazza
az adott síremlékre vonatkozó adatokat.
Nem kell sírkőletételi díjat fizetni abban az esetben, ha csak egyes elemek cseréje
történik (pl. fedlap, fejrész, vázák).
Amennyiben a sírkő készítője megszegi a temetőszabályzat ezen rendelkezéseit
szabálysértést
követ
el,
aminek
következtében
szabálysértési
eljárást
kezdeményezünk.
Temetőben további síremlék elhelyezése részére nem lesz engedélyezve.
Aktuális sírkőletételi díjak:
Egyes sírkő: 12.000,Kettes sírkő: 18.000,Úrna sírkő: 8.000,A temetőgondnok elérhetősége: Bubencsok Józsefné 06-70-299-2451
Ezen melléklet 2015. március 1-től lép hatályba.
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4. sz. melléklet

Az aszódi Római Katolikus Egyházközség által fenntartott temetőben
alkalmazandó díjak
1. A temetési helyek megváltási díja:
Az Egyházközség Képviselő Testületének döntése alapján a sírhelyárak 2018.
július
1-től a következők:
1 férőhelyes:
45.000,- Ft
2 férőhelyes:
90.000,- Ft
Urnás:
30.000,- Ft
Sírbolt (keszonos és téglázott is): 180.000,- Ft (méretei alapján)

A Képviselő Testület azoknak a személyeknek akik rendszeresen támogatják
az Egyházközség zavartalan működését, kedvezményes sírhelyárat szab meg,
melynek összege:
1 férőhelyes:
18.000,- Ft
2 férőhelyes:
36.000,- Ft
Urnás:
12.000,- Ft
Sírbolt (keszonos és téglázott is):
72.000,- Ft (méretei alapján)

Díszsírhely:
Díszsírhelyet csak az egyháztanács jóváhagyásával lehet megváltani.
Ingyenes sírhelyet adományoz a Képviselő Testület azoknak a híveknek, akik
életük folyamán kimagasló tevékenységükkel segítették az Egyházközség működését.

2. A temetési helyek újraváltási díja
A temetési helyek újraváltási díja megegyezik a kategóriájának megfelelő
megváltási díjjal.

1. Egyszeri temető fenntartási díj
A Képviselő Testület 2010. évi döntése alapján minden temetéskor és sírhely
újraváltáskor egyszeri temető fenntartási díj fizetendő. 2018 július 1-től:
12.000,- Ft

2. Sírkőletételi díj
A Képviselő Testület 2010. évi döntése alapján minden új síremlék
elhelyezésekor a síremlék készítője köteles síremlék elhelyezési díjat fizetni. A
régi szétbontott sírkő elviteléről a sírkövesnek kell gondoskodnia.
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Sírkőletételi díj 2018 július 1-től:
1 férőhelyes:
16.000,- Ft
2 férőhelyes:
24.000,- Ft
Urnás:
8.000,- Ft
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4. melléklet a 17/2020. ( VII.10.) önkormányzati rendelethez
I. Az urnafülkék megváltása és díja az önkormányzat tulajdonában lévő urnatemetőben
1.1 Az önkormányzati urnatemető üzemeltetője Aszód Város Önkormányzat Aszód, Szabadság
tér 9. Az egyes temetési helyeket az eltemettetést végző(k)nek illetve hozzátartozóiknak meg
kell váltaniuk (egszeri megváltás) és ezzel a temetési hely felett rendelkezési jogosultságot
szereznek. Az eltemettetők a megváltást a halotti bizonyítvány bemutatásával intézhetik. Ezzel
egyidejűleg lehetősége van további egy urnahely megváltására.
1.2 A rendelkezési jogosultság kezdő napja a megváltás napja.
1.3 Az egyszeri megváltás időtartama:
a) 10 év
b) 20 év
1.4 A rendelkezési jog a (3) pont szerinti időtartammal meghosszabbítható (újraváltható) akkor,
ha a temető vagy az urnafülke nem kerül bezárásra vagy átrendezésre.
1.5 A használati idő korlátozása esetén, valamint, ha a rendelkezésre jogosult a holttest hamvait
más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét
vissza kell téríteni.
1.6 Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha
a) a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár
b) a temetési hely megszűnik
c) a holttest hamvait új temetési helyre történő áthelyezésével (áttemetés).
1.7 A megváltott, de fel nem használt temetkezési hely megváltáskori díját – a megváltástól
számított egy éven belül – a kezelési költség levonásával az ügyfél kérelmére vissza kell téríteni.
1.8 A temetési helyek használati joga nem elidegeníthető, az nem örökölhető.
2.. A temetési helyek megváltási díjai az önkormányzat tulajdonában lévő urnatemetőben
Temetési hely (urnafülke)
Megváltási díja:
Újraváltás díja:

10 évre
20 évre
10 évre

60.000.- Ft
100.000.- Ft
50.000.- Ft

A temetésenként meghatározott kommunális díj: 12.000.- Ft
II. Az önkormányzat tulajdonában lévő ravatalozó használatának díjai
1. Kegyeleti közszolgáltatási díjak
a) halott hűtési díj
3.000.- Ft/minden megkezdett nap
b) ravatalozó használati díj 7.000.- Ft
(ravatalozást szolgáló eszközök)
2. . Temetkezési szolgáltatást végzők által fizetendő ravatalozó fenntartási, hozzájárulási díja:
8.000.- Ft/elhunyt
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