Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése
42/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezés rendjéről
Módosította:
18/2001. (V. 18.) önkormányzati rendelet
45/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelet
63/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet
20/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelet
23/2012. (V.24) önkormányzati rendelet
53/2014 (XII.19) önkormányzati rendelete

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. törvény 6. §. (4) bekezdésében, 40 § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 41. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a
következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1.§.
(1) A rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő valamennyi
lezárt és üzemelő temetőre: köztemető, felekezeti temető, hősi temető, valamint ezek
fenntartásával és a temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységekre.

2.§.
(1) A város területén üzemelő köztemetők: Lajosvárosi temető önkormányzati tulajdonú része,
Grőber urnatemető
(2) A város területén üzemelő felekezeti temetők és temetkezési emlékhelyek: Fájdalmas Anya
(Hatvani) temető, Felnémeti temető, Kisboldogasszony (Kisasszony) temető, Lajosvárosi
temető egyházi tulajdonú része, Rozália temető, Szent Donát temető, Bazilika altemploma,
Minorita templom altemploma és a Nagyboldogasszony Plébániatemplom altemploma.
(3) A város területén található lezárt temető: Rókus temető, Rác temető, Zsidó temető,
(4) A Hősök temetőt az Önkormányzat hősi temetési helyként tartja fenn.

3. §
(1) Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén köztemető létesítése, bővítése, lezárása és
megszüntetése az Önkormányzat feladata.
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(2) A köztemetők fenntartásáról az éves költségvetési rendeletben foglalt előirányzat
figyelembevételével Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala útján
gondoskodik.
(3) A felekezeti temetők fenntartásáról és üzemeltetéséről az illetékes felekezet gondoskodik.
Értelmező rendelkezések
4.§.
hatályon kívül helyezve
A temetők tárgyi, infrastrukturális létesítményei
5.§.
(1) A temető tulajdonosa
- utat,
- ravatalozót,
- halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt,
- a temető bekerítését vagy élősövénnyel való lehatárolását,
- vízvételi lehetőséget, illemhelyet,
- a temető területének - rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő - parkosítását, az
utak sorfásítását,
- hulladéktárolót
a kormányrendeletben meghatározottak szerint köteles biztosítani.
(2) Új temető csak az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén létesíthető.

Temetési helyek és temetkezési szabályok
6.§.
(1) A halottat eltemetni, hamvasztott és exhumált halottak maradványait elhelyezni üzemelő és
lezárt temetőben szabad. Lezárt temetőben a temetési helyre csak rátemetés történhet.
(2) Lezárt temetőből és sírhely-táblából a holttest-maradványokat exhumálás útján lehet
áthelyezni a használatban lévő temetőbe, sírhely-táblába.
Az exhumálást csak az illetékes járási népegészségügyi intézet engedélye és előírásai szerint
lehet elvégezni, lezárt temetőből történő elszállításhoz az üzemeltető külön engedélye is
szükséges.

(5) Az elhunyt temetőbe történő eltemetését, elhelyezését lehetőség szerint az utolsó
bejelentett lakóhely figyelembe vételével kell biztosítani. Abban az esetben, ha az elhunyt
végakarata, illetve a temettető szándéka indokolhatóan az elhunyt egri köztemetőben
történő elhelyezésére irányult, családi kötődés, illetve Eger városához való kötődés
temetésének engedélyezése kötelező.
(6) A temetési hely feletti rendelkezésre jogosultságot az üzemeltető csak akkor köteles
vizsgálni, ha azzal kapcsolatosan okmányokkal, dokumentumukkal bizonyított kifogást
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jelentettek be. Koporsós temetés esetén a vizsgálat és a döntéshozatal időpontja nem lehet
hosszabb a halott vizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 96 óránál.
(7) Ha a temetés közköltségen történik, a temetés módját a Polgármesteri Hivatal határozza
meg.
7.§.
(1) A temetőt sírhely-táblákra, gyermeksírhely-, urnasírhely-, sírbolt táblákra, valamint hamvak
szétszórására alkalmas területekre lehet felosztani.
(2) A sírhely-táblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével szabályszerű eljárás mellett - ki lehet üríteni és temetés céljából igénybe lehet venni.
(3) A halva született, amelyek elhelyezéséről hozzátartozók nem gondoskodnak és az elvetélt
magzatok, valamint a csonkolt testrészek hamvai a Grőber urnatemetőben a Mindenki
Sírjában helyezhetők el.
(4) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal sírhelyekre kell
felosztani. A díszsírhelyeket, sírbolthelyeket külön kell megjelölni.
(5) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely-táblákban - fő szabályként - folytatólagos
sorrendben kell felhasználni a temető rendjének figyelembevételével.
(6) A betelt sírhely-táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába csak
rátemetéssel lehet temetni.

8.§.
(1) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben
(rátemetéssel), urnasírban, urnafülkében vagy sírboltban lehet elhelyezni, illetve a hamvak
arra kijelölt helyen szétszórhatók.
(2) Hamvakat szétszórni a Lajosvárosi temető központi részében a talajba történő bemosással
lehet.
(3) Az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát - az átvétel
egyidejű igazolása mellett - ki kell adni és erről nyilvántartást kell vezetni. Ha az elhunytat
más temetőbe, temetkezési emlékhelyre helyezik el, a befogadó temető, temetkezési
emlékhely nyilatkozatát, a temetkezési emlékhelyen kívüli elhelyezés esetén az eltemetésre
kötelezett személy nyilatkozatát a nyilvántartáshoz kell csatolni.
(4) Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos a hamvasztásos temetésről
gondoskodóval, úgy az urna részére történő kiadásához a temetésről gondoskodótól,
nyilatkozatot kell beszereznie. Ilyen személy hiányában a hozzájárulást a 2013. évi V.
törvény Nyolcadik Könyv 8:1 (1) bekezdés szerinti sorrendben az elhalt közelebb álló
hozzátartozójától kell beszereznie.

9.§.
(1) A temetési helyek méretei köztemetőben:
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a.

Felnőtt sírhely:

2,20 m hosszú
2,00 m mély
1,10 m széles

b.

Dupla felnőtt sírhely:

2,50 m hosszú
2,00 m mély
2,20 m széles

c.

Gyermek sírhely:

1,30 m hosszú
2,00 m mély
0,60 m széles

d.

Urna földbe temetésénél:

e.

Sírboltok
- 3 személyes sírbolt esetén

f.

1,20 m hosszú
0,80 m széles
Az urnát az urnatartó fedlapjától számítva 50 cm földtakarással (terepszintig) kell
elhelyezni.

3,50 m hosszú
2,50 m széles

- 6 személyes sírbolt esetén

3,50 m hosszú
3,00 m széles

Urnafülke

0,30 m hosszú
0,30 m mély
0,30 m széles

(2) Köztemetőben a sírok egymástól való oldaltávolságának minimum 60 cm-nek kell lennie.
A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet. 1
(3) hatályon kívül helyezve
(4) Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább
160 cm mélységre kerüljön.2
(5) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még urnák elhelyezhetők.
(6) Köztemetőben felnőtt sírhely-díj befizetése mellett a felnőtt sírhely-táblába 10 éven aluli
gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel
azonosnak kell lenni.
(7) Köztemetőben urnasírhelybe négy darab urna helyezhető.
(8) hatályon kívül helyezve
(9) Köztemetőben a sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.
(10) Köztemetőben a sírhelyeken sírdomb kialakítása, felhantolás nem kötelező.

1
2
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(11) hatályon kívül helyezve
(12) A város területén üzemelő felekezeti temetők a temetési helyek méreteit, a temetkezési
helyek egymástól való távolságát, valamint az urnák elhelyezésének szabályait -a hatályos
jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve- Temető Szabályzatban kötelesek
megállapítani.

10.§.
(1) Sírbolt a temetőszabályzatban meghatározott feltételek figyelembevételével, a temető
tulajdonosának hozzájárulásával, a külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon
építhető.
(2) A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a használati díjat megfizette.
(3) A temető tulajdonosa – köztemető esetén az önkormányzat – a temetési hely felett
rendelkezni jogosultat a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel, vagy sírbolt
helyreállítására köteles felhívni. A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temető
hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni, és a felhívás közlését a
rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni.3
(4) Ha a sírjel felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja helyre és az
életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni
jogosult költségére a temető tulajdonosa szünteti meg.
(5) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírbolt-könyvbe bejegyzett
rendelkezései az irányadók.
(6) A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették.
Amennyiben a sírbolt felett rendelkezni jogosult személy a temetkezési jogosultságról a
sírbolt-könyvben vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhalt a
2013. évi V. törvény Nyolcadik Könyv 8:1 (1) bekezdés szerinti hozzátartozói az elhalálozás
sorrendjében temethetők el.

11.§.
(1) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere azon elhunyt személyeknek,
akik a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, köztemetőben
díszsírhelyet és dísz urnahelyet adományozhat, mely döntéséről Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlését utólag tájékoztatja.
(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.
(3) A díszsírhelybe - a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése
mellett - az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói, szülők,
gyermekek is eltemethetők.
(4) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában - Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzata megbízására és költségére - az üzemeltető köteles gondoskodni.
3
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(5) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temető
üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.

A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama köztemetőben
12.§.
(1) A temetkezési hely használatáért - a díszsírhely kivételével - a temetkezési hely felett
rendelkezésre jogosultnak, illetve örökösének díjat kell fizetni. A díj mértékét a
köztemetőkre vonatkozóan a rendelet melléklete tartalmazza.
A temetkezési hely feletti rendelkezési jogosultság a megváltás napjával kezdődik.
(2) Az egyszeri megváltás időtartama:
a) sírbolt esetén 60 év
b) sírhely esetén 25 év, rátemetésnél az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év
c) urnafülke, urnasírhely esetén 10 év
(3) Kettes sírhely esetén az utolsó beletemetéstől számított 25 évig biztosítani kell a
használatot.
(4)
a) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek - külön tiltó rendelkezés hiányában
- újabb ciklusra megválthatók, kivéve, ha a temető tulajdonosa a területet átalakítja,
más célra kívánja felhasználni, vagy a temetési hely, sírjel nem felel meg a szabályzat
előírásainak.

b) A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama a (2)
bekezdésben meghatározott használati időnél lehet rövidebb, de legalább sírbolt
esetén 30 év, sírhely esetén 10 év, urnafülke, urnasírhely esetén 5 év. Az újraváltás díja
a rendelet mellékletében szereplő újraváltási díj időarányos része.
(5) A használati idő lejártát a rendelkezésre jogosult köteles figyelemmel kísérni.
(6) Amennyiben a meghosszabbítás nem történik meg, az üzemeltető a temető hirdetőtáblájára
vagy a temetkezési helyre kihelyezett hirdetménnyel a korábbi jogosultat értesítheti.
(7) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5, a sírhelyet 3, az urnahelyet 1 éven belül
ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül
újból felhasználni.

(8) Sírhely tábla vagy az egész temető megszüntetéséről az Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése dönt, melynek kihirdetése a döntést követő napon a
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében való kifüggesztéssel valósul meg. Az
érintettek további tájékoztatása a kiürítés előtt legalább hat hónappal a temetői
hirdetőtáblán, a helyi és országos sajtóban történik.
(9) Ha a használat a (7) és (8) bekezdésben foglalt okok miatt szűnik meg, a temetkezési hely
feltárásakor a kiürített sírokból származó holttestmaradványokat, hamvakat közös
sírhelyben kell elhelyezni, amelyről az elhunyt hozzátartozói - az ő rendelkezésük hányában
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a kegyeleti szokások, valamint a közegészségügyi előírások betartása mellett az üzemeltető kötelesek gondoskodni. A temetkezési hely feltárásáról az üzemeltető
a feltárás
megkezdése előtt köteles értesíteni.
(10) A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet.
(11) Lezárt temető vagy temetőrész betemetett sírjai, sírboltjai felett létesített síremlék a
használati idő időtartama alatt - kegyeleti szempontokból - nem idegeníthető el és más
sírra, sírboltra nem helyezhető át, kivétel, ha a halott hamvai is áthelyezésre kerülnek.
(12) Kiürítés során a temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni
csak az üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés után szabad. A rendelkezési jogosultságot
a bejelentés során valószínűsíteni kell. Mindez csak a temetőrész lezárásakor gyakorolható.
(13) A temettető kívánságára történő halott - illetőleg urnaáthelyezés vagy urnakiadás folytán
megürült sírhelyek és urnafülkék számlával igazolt megváltási díjának időarányos részét a
jogosult részére vissza kell téríteni.
(13) hatályon kívül helyezve
(15) A korábban előre megváltott, üres temetkezési helyek felett a megváltási idő lejárta után az
üzemeltető jogosult rendelkezni.

Temetkezési szolgáltatások
13.§.
(1) hatályon kívül helyezve
(2) hatályon kívül helyezve
(3) A temetkezési szolgáltatást végzőknek – a temetés megrendelésenként – a rendelet
mellékletében meghatározott létesítmény igénybevételi díjat kell fizetni. 4
(4) A temetkezési szolgáltatások végzését a legnagyobb körültekintéssel, kímélettel, a kegyeleti
szokások betartásával kell végezni.

14.§.
(1) A felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára - a búcsúztatás, szertartás
megkezdéséig nyitva lehet tartani.
Nem lehet nyitva tartani az oszlási, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját.
(2) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell
felravatalozni és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek.

Nyilvántartások vezetése

4
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15.§.
(1) A temető fenntartója köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről. A
temetési rend megváltoztatása köztemetőben, sírok átminősítése csak a jegyző engedélyével
történhet, a térkép módosításával. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének
elrendeléséig az üzemeltetőnek meg kell őriznie, azt követően pedig átadni a Magyar
Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltárának .
(2) A nyilvántartó könyvbe minden temetést, urna elhelyezést a következő adatokkal kell
bejegyezni: folyószám, temetés, urnaelhelyezés, vagy hamvak szétszórásának napja, az elhalt
családi neve és utóneve, születési családi és utóneve, születési ideje, anyja neve, legutolsó
lakhelyének a címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma,
az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme,
valamint a síremlékre vonatkozó bejegyzések.5
(3) Halottat csak halott vizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A
halott vizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik.
(4) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást - a halott nevének, a temetés időpontjának és a
temetkezés helyének kivételével - csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni.
(5) A nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az urnakiadást, urnakiemelést, hamuszórást, ill. a
közös sírba (Mindenki Sírjába) helyezést.

A temetők működési rendje
16.§.
(1) Minden felekezeti temetőtulajdonos köteles a tulajdonában lévő temetőre vonatkozó
temetőszabályzatot elkészíteni a hivatkozott jogszabályok és e rendelet figyelembevételével,
és azt a temető információs táblájára, vagy a temető bejáratánál jól látható helyre
kifüggeszteni, a temetőlátogatók tájékoztatása céljából.
(2) A temetőszabályzatnak a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 41/A §-ában meghatározottakat
tartalmaznia kell.
(3) hatályon kívül helyezve

17.§.
(1) A köztemetők nyitva tartása:
November 3-tól március 31-ig:
Április 1-től november 2-ig:

08.00 - 18.00 óráig
6.00- 20.00 óráig

(2) A nyitva tartási időt a felekezeti temetők fenntartói ettől eltérően is szabályozhatják, de
minden temetőtulajdonosnak törekednie kell a temetők éjszakai bezárására.
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(3) A temetőből a nyitva tartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.
(4) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.
(5) A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles
tanúsítani.
(6) A temetőkben sírokat, sírboltokat, síremlékeket, kegyeleti tárgyakat, a síremlékeket a
sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat
beszennyezni tilos.
(7) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.
(8) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.
(9) A temetőkben gyertya és mécses használata során a tűzveszélyre tekintettel fokozott
figyelemmel kell eljárni.
(10) A temetők területére kutyát bevinni - a vakvezető kutyák kivételével - tilos.
(11) A kolumbáriumfülkék előrészén a közízlést sértő virágtartókat, díszítéseket vagy feliratokat
a temető tulajdonosa előzetes felszólítást követően eltávolíthatja.
A kolumbáriumfülkék előrészén köztemetőben csak a hivatal által jóváhagyott típusú
virágtartók, díszítések helyezhetők el.

18.§.
(1) A temetési hely felett rendelkezni jogosult által végezhető munkák:
a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,
b) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése,
c) temetési hely díszítése.
(2) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.

19.§.

(1)

a) A temetőben végzendő munkát a sírgondozás, a temetési hely egynyári vagy
évelő növénnyel való beültetése és díszítése kivételével az üzemeltetőnek be kell
jelenteni. Az üzemeltető a bejelentésekről nyilvántartást köteles vezetni, amely
tartalmazza a bejelentés és a munka megkezdésének időpontját, a munka helyét,
megnevezését, az építtető és kivitelező nevét, címét.

b) A temetési hely környezetében, a rendelet 9. §. (1) bekezdésében meghatározott
temetési hely méretein kívüli beavatkozás, a járda, térburkolat, gyöngykavics
burkolat, virág és koszorú tartó építmények, padok létesítése és növény ültetése csak
a temető tulajdonosának engedélyével lehetséges.
(2) A felállítandó síremlék, emlékoszlop tervét, vázrajzát az elhelyezés előtt az üzemeltetőnek
be kell mutatni és ezt nyilvántartásba kell venni.
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(3) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott
síremléket elhelyezni nem szabad.
(4) Az előírt engedély hiánya vagy attól való eltérés, valamint a 18. §. (2) bekezdésének és a 19.
§. (2) és (3) bekezdésének elmulasztása esetén az üzemeltető:
- a sírhely birtokosát határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére,
- a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi, elvégezteti és annak
költségét áthárítja a sírhely birtokosára.
(5) A síremlék köré szilárd burkolatú kísérőjárda építhető a sírhely határain belül.
(6) Síremlék állítás esetén az igényelt területre és időtartamra a köztemető üzemeltetője a
rendelet mellékletében meghatározott díjat számít fel.
(7) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak a temető
üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.
(8) A temetőben engedély nélkül elhelyezett és a temető rendjét zavaró tárgyakat a temető
tulajdonosa, üzemeltetője jogosult eltávolítani.

20.§.
(1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző köteles betartani az e rendeletben és a
Temető Szabályzatban meghatározott feltételeket.
(2) A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, az eredeti állapot nem
változhat meg. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

21.§.
(1) A temetőbe gépjárművel, segédmotor kerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottak szállítására, temetkezési
szolgáltatást és engedélyezett munkálatokat végzőkre és - esetenként - a láthatóan idős
betegek szállítására nem vonatkozik.
(3) Tilos a temetőben szemetelni. Az elhervadt virágokat, koszorúkat, az elhasznált csomagoló
anyagot és minden más hulladékot kizárólag ezek gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtőbe
szabad elhelyezni.
A temetőben lévő hulladékgyűjtőbe a temetőn kívül keletkezett hulladékot elhelyezni tilos!
(4) Tilos a temetőben lévő vízvételi helyet a temetőben található növényzet locsolásán túl más
célra igénybe venni.
22.§.
(1) A temetőt látogatók panaszaikat a Panaszkönyvbe bejegyezhetik. A temetőfenntartó a
panaszokat köteles kivizsgálni, a vizsgálat eredményéről a panasztevőt tájékoztatni.
(2) A temető üzemeltetője gondoskodik a temető tisztántartásáról, a hulladékgyűjtő edények
tartalmának elszállításáról.
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(3) A temető üzemeltetőjének feladata a meglévő fás növényzet maximális védelme és
fenntartása.

23.§.
(1) Temetőüzemeltetést az a gazdálkodó szervezet
kormányrendeletben meghatározott feltételeknek.

láthat

el,

amely

megfelel

a

24.§.
(1) 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.
25.§
hatályon kívül helyezve

Szabálysértési rendelkezések
26.§.

(1) Hatályon kívül helyezve 2012. május 31. napjával
(2) Hatályon kívül helyezve 2012. május 31. napjával.

Vegyes rendelkezések
27.§.
(1) A temetői munkák során, így : rátemetés, exhumálás, áthelyezés, talált értékekről: ékszer,
nemesfémből készült protézis, és a találás körülményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A talált
érték biztonságos megőrzéséről a temető üzemeltetőjének gondoskodnia kell a jogosultnak
történő átadásig.

Záró rendelkezések
28.§.
(1) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Nagy Imre sk.
polgármester

dr. Estefán Géza sk.
jegyző
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1. Melléklet a 42/2000.(IX. 15.) önkormányzati rendelethez

Temetési helyek használati díjai Eger város köztemetőiben6

I. Eger, Lajosvárosi temető
1. Felnőtt sírhely (25 évre)
2. Dupla felnőtt sírhely (25 évre)
3. Gyermek sírhely (25 évre)
4. Urnasírhely (10 évre)
5. Sírbolt (60 évre)
6. Urnafalban 1 db urna használata (10 évre)
7. Urnafalban 1 db ikerurnahely használata (10 évre)
6. 8. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők
által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulási díj

10.100,- Ft + ÁFA = 12.827,- Ft
20.200,- Ft + ÁFA = 25.654,- Ft
7500,- Ft + ÁFA = 9525,- Ft
6.500,- Ft + ÁFA = 8255,- Ft
80.000,- Ft + ÁFA = 101.600,- Ft
14.000,- Ft + ÁFA = 17 780,- Ft
22.500,- Ft + ÁFA = 28.575,- Ft
800,- Ft + ÁFA = 1016,- Ft

II. Eger, Grőber urnatemető
1. I-XVI. urnafalakban 1 db urnahely használata (10 évre)
Új (Szociálisan rászorultak részére, melynek feltétele, hogy az
urnahely felett rendelkezésre jogosult havi keresete nem
haladhatja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét.)

Újraváltás
2. „B” és „D” tipusú urnafalakban 1 db ikerurnahely használata
(10 évre)
Új
Újraváltás
3. „A” tipusú urnafalakban 1 db urnahely használata (10 évre)
Új
Újraváltás
4. „K” tipusú és CS/IX urnafalakban 1 db urnahely használata
(10 évre)
Új
Újraváltás
5. „K” tipusú és CS/IX urnafalakban 1 db ikerurnahely
használata (10 évre)
Új
Újraváltás
6. „CS” jelű urnatoronyban 1 db urnahely használata (10 évre)
Új
Újraváltás
7. „CS” jelű urnatoronyban 1 db ikerurnahely használata (10
évre)
Új
Újraváltás
8. „CS” jelű urnatoronyban 1 db urnahely (3 urna
elhelyezésére) használata
(10 évre)
Új
6

Megállapította: 63/2007. (XI.30.) számú rendelet

2.500,- Ft + ÁFA = 3175,- Ft
2.500,- Ft + ÁFA =3175,- Ft

5.000,- Ft + ÁFA = 6350,- Ft
5.000,- Ft + ÁFA = 6350,- Ft
9000,- Ft + ÁFA = 11430,- Ft
4.000,- Ft + ÁFA = 5080,- Ft

14.000,- Ft + ÁFA = 17.780,- Ft
4.000,- Ft + ÁFA = 5080,- Ft

22.500,- Ft + ÁFA = 28.575,- Ft
8.000,- Ft + ÁFA = 10.160,- Ft
9000,- Ft + ÁFA = 11.430,- Ft
4.000,- Ft + ÁFA = 5080,- Ft

17.500,- Ft + ÁFA = 22.225,- Ft
8.000,- Ft + ÁFA = 10.160,- Ft

25.500,- Ft + ÁFA = 32.385,- Ft
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Újraváltás
9. 1 db egyedülálló urnafülke (2 db urna elhelyezésére)
használata (10 évre)
Új
Újraváltás
10. 1 db urnasírhely (4 db urna elhelyezésére) használata
(10 évre) beton és műkőkeret felépítménnyel
Új
Újraváltás
11. Felújított Zsanéta kriptában 1 db urnahely használata
(10 évre)
Új
Újraváltás
12. Felújított Zsanéta kriptában 1 db ikerurnahely használata 10
évre
Új
Újraváltás
13. Felújított Zsanéta kriptában 1 db családi urnahely
használata (6-8 db urnahely elhelyezésére) 10 évre
Új
Újraváltás
14. Sírhely újraváltási díja (25 évre)
15. Duplasírhely újraváltási díja (25 évre)
16. Sírbolt újraváltási díja (60 évre):
17. A temetőkert hátsó falában 1 db urnahely használata (10
évre) szociálisan rászorultak részére (Feltétel: az urnahely
felett rendelkezésre jogosult havi keresete nem haladhatja
meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét.)
Új
Újraváltás
18. Létesítmény igénybevétel
(temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj):
19. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által
fizetendő temető fenntartási hozzájárulási díj:

10.000,- Ft + ÁFA = 12.700,- Ft
28.000,- Ft + ÁFA = 35.560,- Ft
8.000,- Ft + ÁFA = 10.160,- Ft

26.000,- Ft + ÁFA = 33.020,- Ft
12.000,- Ft + ÁFA = 15.240,- Ft
14.000,- Ft + ÁFA = 17.780,- Ft
4.000,- Ft + ÁFA = 5080,- Ft

22.500,- Ft + ÁFA = 28.575,- Ft
8.000,- Ft + ÁFA = 10.160,- Ft

83.000,-Ft + ÁFA = 105.410,- Ft
20.000,- Ft + ÁFA = 25.400,- Ft
10.100,- Ft + ÁFA = 12.827,- Ft
20.200,- Ft + ÁFA = 25.654,- Ft
40.000,- Ft + ÁFA = 50.800,- Ft

4.900,- Ft + ÁFA = 6223,- Ft
4.000,- Ft + ÁFA = 5080,- Ft
500,- Ft + ÁFA = 635,- Ft
800,- Ft + ÁFA = 1016,- Ft

Az Egyház tulajdonában lévő temetőkben a díjakat az Egyház határozza meg a temető
szabályzatában.
Az ÁFA a mindenkor érvényes ÁFA törvény alapján kerül megállapításra.

