
Aszód Város  Önkormányzat Képviselő-testületének  

21/2004.(XI.3.) önkormányzati  rendelete a temetkezésről 

( egységes szerkezetben ) 

 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, élve a temetőkről 

és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 40. § (1) 

bekezdésében és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel a Tv. 

végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 

szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Általános rendelkezések 

 

1.§ (1) A rendelet hatálya az önkormányzat tulajdonába lévő temetőrészre 405/2 hrsz. 732m2 

nagyságú területre vonatkozik 

(2)
1
 Az önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt temetőre vonatkozó fenntartási és 

üzemeltetési kötelezettségét az Aszódi Polgármesteri Hivatal Aszód, Szabadság tér 9. útján 

teljesíti. 

 

Temetési helyek és szabályok 

 

2. §
2
  (1) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye: 

Urnafülke (kolumbárium) 

(2) Az urnafülkékből Aszód Város Önkormányzata  térítésmentesen két urnafülkét, a 80; 81. 

számút  a kolumbáriumot építtető  adományozóknak tart fenn, a jobb oldali kolumbárium belső 

oldalának felső sorában  

(3) Az urnafülkékből 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. 

(4) A (3) bekezdésben foglalt jogosultság át nem ruházható. 

  

3.§ (1) A temetés időpontjáról az eltemettető és az üzemeltető közösen állapodnak meg. 

      (2) Az elhunytat az eltemettetésre kötelezett kérelmére az általa megjelölt temetési helyre 

kell temetni.  

 

4.§ A ravatalozót legalább egy órával a temetés előtt ki kell nyitni. 

 

5.§ A temettetőknek a kegyeleti közszolgáltatásokért a rendelet 1.sz. melléklete szerinti 

díjakat kell fizetni az üzemeltető részére. 

 

6.§ Az elhaltak szállítását, ravatalozását, eltemetését a legnagyobb körültekintéssel, 

kímélettel, a kegyeleti szokások megtartásával kell végezni. 

 

7.§ A működő temető infrastruktúrális létesítményei, ravatalozó, halottak részére szolgáló 

hűtő üzemeltetését szolgáló épület. 

 

A temetkezési helyek használati ideje, használati díjak 
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 Megállapította 15/2013. ( VII.05.) rendelet 1. §-a, hatályos 2013. VIII. 1-től. 

2
 Megállapította 15/2013. ( VII.05.) rendelet 2. §-a, hatályos 2013. VIII. 1-től. 



8.§ (1) Az egyes temetési helyeket az eltemettetést végző(k)nek illetve hozzátartozóiknak 

meg kell váltaniuk (egyszeri megváltás) és ezzel a temetési hely felett rendelkezési 

jogosultságot szereznek. Az eltemettetők a megváltást a halotti bizonyítvány bemutatásával 

intézhetik. Ezzel egyidejűleg lehetősége van+1 urnahely megváltására. 

(2) A rendelkezési jogosultság kezdő napja a megváltás napja. 

(3) Az egyszeri megváltás időtartama 

 - urnafülke( kolumbárium) esetén a) 10 év 

      b) 30 év 

(4) A rendelkezési jog a (3) bekezdés szerinti időtartammal meghosszabbítható (újraváltható) 

akkor, ha a temető vagy az urnafülke nem kerül bezárásra vagy átrendezésre. 

(5) A használati idő korlátozása esetén, továbbá akkor, ha a rendelkezésre jogosult a holttest 

hamvait más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos 

részét vissza kell téríteni. 

 

9.§ (1) 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). 

 (2) 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. 

 

10.§ A temetési helyek használati joga nem elidegeníthető, az nem örökölhető. 

 

11.§ A megváltási díjakat jelen rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. A díjakat a 

temettetőknek előre kell megfizetni. 

 

Temetkezési szolgáltatások 

 

12.§ (1) A működő köztemetőben a temetkezési szolgáltatásokról az üzemeltető gondoskodik 

az azok végzésére engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatóval vagy szolgáltatókkal 

(2) A temetkezési szolgáltatást végzőknek a rendelet mellékletében meghatározott ravatalozó 

fenntartási, hozzájárulási díjat kell fizetni az üzemeltetőnek. 

 

Záró rendelkezések 

 

13.§ Ez a rendelet  2004. december 1-jén lép hatályba. 

 

14. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács 

2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
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Aszód, 2004. november 3. 

 

Kissné Kulybus Gizella                                                           Bagyin József 

                jegyző                                                                       polgármester 
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 Beiktatta a 32/2008. ( (XXII. 15. ) rendelet 1. §-a, hatályos 2008. december 15-től. 



Kihirdetve: 2004. november 30. 



 
1. melléklet  

4
  

5
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 Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének  a temetkezésről szól  

21/2004.(XI.03.) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

1.) Temetési hely (urnafülke)       
Megváltási díja:    10 évre 30.000.- Ft  

       30 évre 75.000.- Ft  

Újraváltás díja:    10 évre 30.000.- Ft  

 

 

 

2.) Kegyeleti közszolgáltatási díjak 

 

a.  halott hűtési díj      3.000.- Ft/minden megkezdett nap 

          
b.  ravatalozó használati díj     7.000.- Ft   

(ravatalozást szolgáló eszközök) 

 

 

3.) Temetkezési szolgáltatást végzők által fizetendő ravatalozó fenntartási, 

hozzájárulási díja: 

 

  8.000.- Ft/elh    
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  Módosította a 7/2008. ( IV. 1. ) rendelet 1. §-a, hatályos volt 2008. április 1-től. 

5
  Módosította a 27/2009. ( XII. 31. ) rendelet 1. §-a, hatályos volt 2010. január 1-től. 

6
  Módosította a 15/2013. ( VII. 5. ) rendelet 3. §-a, hatályos 2013. augusztus 1-től. 


