
Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
27/2006. (XI. 1.), 24/2008. (XII. 9.) és 10/2012. (V. 16.) 

önkormányzati rendeletekkel módosított 

 

30/2005. (XII. 6.) számú rendelete 
 

a temetőkről és a temetkezésről 

(egységes szerkezetben) 
 

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 16. §-ának (1) bekezdésében, továbbá a Helyi önkormányzatok és szerveik, valamint egyes 

centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 18. §-a, valamint 

a Temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi LXIII. tv. 41. § (3) bekezdése és 42. §-ában kapott 

feladatkör és felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Értelmező rendelkezések 

 

1. § 

 

E rendelet alkalmazásában: 

 

a) temető: Szob város 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, továbbá az a nem önkormányzati 

tulajdonban lévő temető is, amelyben az Önkormányzat – a temető tulajdonosával kötött 

megállapodás alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti. 

 

c) 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. 

 

d) kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített 

építmény, emlékmű, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla. 

 

e) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló 

egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló 

önkormányzati tevékenységek összessége. 

 

Általános rendelkezések 

 

2. § 
 

Ezen rendelet hatálya a Szob város közigazgatási területén fekvő ún. „új temetőre”, az ott végzett 

temetkezési és temető-fenntartási tevékenységre terjed ki. A temető pontos címe: 2628 Szob, Mátyás 

király utca 51. 073/3 hrsz.  
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3. § 

 

(1) Szob Város Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő 

temető fenntartásáról. 

 

(2) A szabályozás célja, hogy a település területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa 

- megkülönböztetés nélkül és az elhunyt végakarata szerint - az elhunytakat megillető jogokat, a 

végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés garantálása érdekében. A rendelet 

szabályozza a temetők használatának és működésének rendjét, a temetés lebonyolításának 

zavartalanságát. 

  

4. § 
 

(1) Köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszűntetéséről az Önkormányzat 

gondoskodik. 

 

(2) Ha a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, azt a temető fenntartója jogosult 

lezárni, és ott a további temetkezést megtiltani. 

 

(3) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat a jegyző ellenőrzi. 

 

(4) A jegyző az (3) bekezdésben meghatározott jogkörében: 

a) felhív a jogszabályokban és a temető szabályzatban foglalt rendelkezések betartására, 

b) szabálysértési eljárást folytat le. 

 

A temető használatának és igénybevételének szabályai 

 

5.    § 

 

(1) A köztemetőben világi és egyházi szertartással történő temetés egyaránt lebonyolítható. 

 

(2) 1  A köztemetőben a sírhely kialakítása és a temetkezés csak a jegyző által kiadott temetési 

engedély alapján végezhető. (2. sz. melléklet) 

 

A temető infrastrukturális létesítményei 

 

6. § 
 

Az Önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételek biztosítja:  

a) ravatalozó; 

b) halottak részére szolgáló hűtő; 

c) vízhálózat 

d) szennyvízelvezetés; 

e) úthálózat; 

f) szilárd hulladék elszállítás; 

g) szükség szerinti illemhely.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Beiktatta a 27/2006. (XI. 1.) sz. Kt. rendelet, hatályos 2006. november 1. napjától 
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A temető rendje 

 

7. § 

 

(1) A köztemető nyitvatartási rendje: 

a) március 1-jétől szeptember 30-ig 8-20 óráig 

b) október 1-jétől március 1-ig 8-17 óráig 

c) október 28-tól november 4-ig 7-22 óráig 

 

(2) A temetőben csak a megjelölt nyitvatartási időben lehet tartózkodni. 

 

(3) A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.  

 

(4) A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani.   

 

(5) Tilos  

a) a temetőbe kutyát bevinni, vak vezető kutya kivételével; 

b) gépjárművel közlekedni, kivéve 

              - a súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító járművet,  

              - a temetkezési tevékenységben részt vevő járművet, 

              - a temető üzemeltetéséhez szükséges járművet. 

c) a tulajdonos előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani, 

építési vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani; 

d) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen 

lerakni; 

e) a kijelölt lerakóhelyen nem temetői (pl. háztartási) hulladékot lerakni; 

f) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben égetni; 

g) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók 

kegyeleti érzéseit megsérteni; 

h) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni; 

i) sírhelyeket bekeríteni; 

j) sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani; 

k) reklámot, vagy hirdetést elhelyezni, virágot vagy bármi mást árusítani.  

 

(6) A temetőben kiskorú gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Az általa okozott kárért a 

törvényes képviselő tartozik felelősséggel.  

 

(7) A vakvezető kutya kivételével a temetőbe állatot bevinni tilos. 

 

(8) A temető rendjét, nyitvatartási idejét, az elhelyezhető síremlékek méretét szabályozó 

hirdetményeket és a temető térképét a temető bejáratánál jól látható helyen ki kell kifüggeszteni.  

 

8. § 

 

(1) A temető tisztántartása az önkormányzat feladata. 

 

(2) A temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése, minden látogató 

kötelessége.  

 

(3) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési és bontási munkát megkezdeni, vagy bontási 

anyagot elszállítani csak a tulajdonos hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot 

keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani.  
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9. § 

 

(1) A temetőben elhelyezett tárgyakért, valamint a sírok és síremlékek esetleges megrongálásáért az 

önkormányzatot anyagi felelősség nem terheli.  

 

(2) A temetőbejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét 

parkszerűen kell kialakítani és gondozni. 

 

A temetői nyilvántartások vezetése 

 

 10. § 

 

(1) A temető tulajdonosa köteles nyilvántartó- és sírboltkönyv vezetéséről gondoskodni. 

 

(2) A nyilvántartókönyvnek a kötelező adatokon kívül tartalmaznia kell az elhalálozás helyét is. 

 

11. § 

 

(1) A temetői nyilvántartásokba az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy 

betekinthet, részükre az adatszolgáltatás ingyenes.  

 

(2) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urnaelhelyezést, urnakiadást, urnakiemelést, 

hamuszórást) időrend szerint kell bejegyezni. 

 

(3) Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság nevét, 

az eljárás ügyszámát. 

 

A kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése 

 

 12. § 

 

(1) A temetőben csak a sírok, síremlékek, urnahelyek díszítésére szolgáló, a kegyeleti jelleget nem 

sértő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, vagy a temető rendjét zavaró 

tárgyakat, növényeket a temető üzemeltetője eltávolítja, illetőleg az elhelyezővel eltávolíttatja. 

 

(2) Fát, cserjét a köztemető területén magánszemély nem ültethet.  Ez alól kivételt képez – de az 

üzemeltetőnek be kell jelenteni – a sírra ültetett azon örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem 

magasabb 1,5 m-nél és átmérője nem több 0,6 m-nél. 

 

(3) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat bepiszkítani, rongálni, eltávolítani 

és a temetőben szemetelni tilos.  

 

A sírgondozás szabályai 

  

13. § 

 

(1) A sírhely gondozása úgy végezhető, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, illetve a 

látogatóknak kegyeleti érzéseit és ne akadályozza azokat a sírgondozásban. 

 

(2) A sírhely gondozása során keletkező szemetet a kijelölt helyre kell vinni. 
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Temetési hely 

 

14. § 

 

(1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani.  

 

(2) A temetőben alkalmazott temetési helyek szélességi és hosszúsági méretét és az egymástól való 

távolságát e rendelet mellékletét képező szabályzatban kell előírni. 

 

15. § 

 

(1) Temetkezésre használt helyek: 

         - egyes sírhelyek 

         - kettős sírhelyek, 

         - közös (sírok) sírhelyek 

         - gyermeksírhelyek, 

         - urnasírhelyek, 

         - urnafülkék.  

 

(2) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. Az egyes 

sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó 

befogadására alkalmas sírgödör. 

 

(3) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. 

 

(4) A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre 

kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt természetes - a talajban 

lebomló - anyaggal burkolni lehet. 

 

(5) Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni. 

 

(6) 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 jelöli ki. A tulajdonosnak a hozzájárulást meg kell adnia, ha az 

építtető a sírbolt helyét megváltotta. 

 

16. § 

 

(1) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke 

(kolumbárium), urnasírhely, urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre rátemethető. 

 

(2) Az urnafülke (kolumbárium) és az urnasírbolt építésügyi hatósági engedéllyel építhető. 

 

(3) Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret 30x30 cm lehet. Urnafülke építmények 

kialakításánál a temető tulajdonosa előírhatja a természetes anyagok és művészi formák 

alkalmazását. Az urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható 

legyen. 

 

(4) A hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére urnasírhely és urnasírbolt alakítható ki, amelyek 

a rendelkezési jogosultság időtartamában (használati idő) különböznek egymástól. 

 

 

 

 



A temetőkről és a temetkezésről szóló 30/2005. (XII. 6.) Kt. sz. rendelet                                                                     

 6 

17. § 

 

(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. 

 

18. § 

 

(1) A sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására a temető tulajdonosa a temetési hely felett 

rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és a biztonságos 

használatot veszélyeztető állapot (a továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása estén 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. 

 

19. § 

 

(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 bejáratánál a közönség részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a nyitva tartás idejéről, a 

temető rendjéről. 

 

(3) A temető részletes térképét annak bejáratánál ki kell függeszteni, és a változásokkal legalább 

évente ki kell egészíteni.  

 

A temetési hely lezárása 

 

20. § 

 

(1) A temető, temetőrész, sírhelytábla (parcella), temetési hely lezárását 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) Lezárt sírhelytáblába koporsós temetés csak sírboltba vagy kettős sírhelybe engedélyezhető. 

 

21. § 

 

(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 hat hónap elteltével a sírjelet a 

temető tulajdonosa értékesítheti. 
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A temetés feltételei 

 

22. § 

 

(1) A halottat koporsós temetés esetén – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a halottvizsgálati 

bizonyítvány kiállításától számított 96 órán belül el kell temetni, kivéve, ha 

 

a) a halottvizsgálatot végző orvos a halottvizsgálatra vonatkozó rendelkezések alapján 

ettől eltérő engedélyt adott, 

b) a temetésre az eltemettető kívánsága szerint 8 napon belül kerül sor, feltéve, hogy a 

holttest hűtése folyamatosan biztosított, 

c) a temetésre az eltemettető kívánsága szerint – a temetés helye szerint illetékes intézet 

engedélyével – 15 napon belüli időpontban kerül sor, feltéve, hogy a holttestnek az 

eltemetésig történő hűtése folyamatosan biztosított. 

 

(2) A halottat – hamvasztásos temetés esetén – a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 

15 napon belül el kell hamvasztani. A holttestet a hamvasztásig hűteni kell.  

 

23. § 

 

(1) Temetni – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – hagyományos módon 

koporsóban (koporsós temetés), hamvasztás esetén az urnába helyezett hamvak eltemetése, 

illetve elhelyezése, szétszórása útján lehet. 

 

(2) A koporsót temetés előtt véglegesen le kell zárni. 

 

24. § 
 

Azt, aki törvény alapján a temetésre kötelezett és a kötelezettségét nem teljesíti, a jegyző felszólítja 

kötelezettsége 15 napon belüli teljesítésére. Ha a kötelezett a felszólításnak nem tesz eleget, az 

elhunytat közköltségen kell eltemetni. 

 

25. § 

 

Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga 

– az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni, kivéve, ha a 

szabályzat másként rendelkezik. 

 

Urnaelhelyezés 

 

26. § 
 

(1) A hamvakat tartalmazó urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírba temetni vagy sírhelybe, sírboltba 

rátemetni egyaránt szabad. Az urnát a talaj szintjétől legalább 0,5 méter mélységbe kell 

elhelyezni. Rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja 

meg. 

 

(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. 
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27. § 

 

(1) A koporsós temetésre szolgáló egyes sírhelyre sírnyitási engedéllyel – a sír megfelelő 

mélyítésével – további, legfeljebb kettő elhalt vagy 25 évnél régebben elhunyt 

holttestmaradvány rátemethető. 

 

(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. 

 

28. § 
 

Ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az eltemetés módja tekintetében nincs 

megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet. 

 

A temetési helyek feletti rendelkezési jog 

 

29. § 
 

(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. 

 

A temetési helyek használati díja 

 

30. § 

 

(1) A temetkezési szolgáltatások és temetési helyek megváltási, újra megváltási díjait az 1. számú 

függeléke tartalmazza. A díjakat a Képviselő-testület évente felülvizsgálja.  

 

(2) A temetési hely használati, illetve újra történő megváltási díját a temettetőnek, a temetési hely 

felett rendelkezőnek előre kell megfizetnie a tulajdonos részére. 

 

(3) Az egyes temetkezési helyeket az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemettetőnek meg kell 

váltania (egyszeri megváltás) és ezzel a temetési hely felett rendelkezési jogosultságot szerez. 

 

(4) Temetkezési helyet – a kettős sírhely üresen maradó felének kivételével – megváltani csak 

haláleset bekövetkezése miatt lehet. 

 

(5) A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.  

 

 

(6) A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere, vagy adásvétel tárgya nem lehet. 

 

(7) A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető, vagy a sírtábla nem 

kerül lezárásra, vagy átrendezésre. A használati idő korlátozása esetén a díj arányos részét kell 

megfizetni. 

 

(8) A megváltási idő letelte előtt az elhunytat áttemettető hozzátartozónak a megváltási díjból 

visszatérítés nem jár. 
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31. § 

 

Az elhunytakat az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell temetni, kivéve 

a kettős sírhelyeket. Indokolt esetben a temető üzemeltetője ettől eltérhet. 

 

A rátemetés 

 

32. § 
 

(1) Rátemetés csak a sírnyitásra vonatkozó szabályok betartása mellett végezhető. Ha a rátemetés 

miatt a sírhely használati ideje meghosszabbodik, az új használati díjnak megfelelő összeget kell 

fizetni.  

 

(2) Sírhelyre maximum 4 urna helyezhető. 

 

Temetési hely használati ideje, a használati díjak 

 

 33. §   
 

(1) A temetési helyek használati idejét a megváltás napjától kell számítani. Lejárat után a temetési 

hely használati ideje az újraváltás időpontjában érvényben lévő díj kifizetése ellenében 

meghosszabbítható, kivéve, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja vagy 

más célra kívánja felhasználni.  

 

(2) Az egyszeri megváltás időtartama:  

a) sírhely (egyes, kettős) esetén 25 év 

b) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év 

c) sírbolt esetén 60 év 

d) urnasírbolt esetén 25 év 

 

(3) 2Kettős sírhely használati ideje az első temetés napjától számított 25 év. 

 

(4) Kettős sírhelynél, ha az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem 

történik, a használati jog megszűnik, kivéve, ha az arra jogosult a használati jogot ismételten 

megváltja. 

 

(5) Az elhagyott, 25 éve gondozatlan sírok esetében az üzemeltető a sírokat újra értékesítheti, ha azt 

a hirdetmény közzétételét követően - jogszabályban meghatározottak szerint - nem váltják meg 

újra.  

 

Temető fenntartási hozzájárulás díja 

  

34. § 

 

(1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző (kőfaragó, sírgondozást végző, temetői 

szolgáltatást végző, stb.) a temető használata után az 1. számú függelék szerinti temető 

fenntartási hozzájárulást köteles fizetni a temető tulajdonosának.  

 

(2) A vállalkozó a (1) bekezdés szerinti díjat minden olyan megkezdett nap után köteles a temető 

tulajdonosának megfizetni, amelyen vállalkozási tevékenységet folytat.  

 

(3) A temetőben vállalkozási tevékenység csak munkanapokon engedélyezhető, kivéve a 

halottszállítással összefüggő szolgáltatást. 

                                                           
2 Módosította a 27/2006. (XI. 1.) sz. Kt. rendelet, hatályos 2006. november 1. napjától 
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Záró rendelkezések 

 

 35. § 

 

(1) 3 

 

(2) 4 

 

(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 

LXIII. törvény, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet az 

irányadó.  

 

36. § 

 

 Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 

veszti Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésekről szóló 

8/2004. (III. 5.) Kt. sz. és 27/2001. (XII. 18.) Kt. sz. rendeletével módosított 19/2000. (IX. 5.) Kt. sz. 

rendelete. 

 

Szob, 2005. december 5.  

 

Ph. 

 

 

     R e m i t z k y Zoltán s.k.                             K e m p f n é Dudás Hilda s.k. 

            polgármester                    jegyző 

 

 

A rendelet 2005. december 6. napján kihirdetésre került.  

 

 

 

Ph. 

 

 

                                                                                       K e m p f n é Dudás Hilda s.k. 

                                                                                                       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Hatályon kívül helyezte a 10/2012. (V. 16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. május 17. napjától 
4 Hatályon kívül helyezte a 10/2012. (V. 16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. május 17. napjától 
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1. számú melléklet5 

 

A TEMETŐBEN ALKALMAZOTT DÍJAK MÉRTÉKE 

 

2006. november 1-jétől 

 

I. 

Sírhely megváltási díjak 

 

Sírhely típusa Használati idő 
Sírhely megváltási 

díj 

1 férőhelyes sírhely  25 év 10. 000 

2 férőhelyes sírhely 25 év 20. 000 

1 férőhelyes sírhely – mélyített  25 év 10. 000 

2 férőhelyes sírhely – mélyített  25 év 20. 000 

Gyermek sírhely (0-18 éves korig) 25 év ingyenes 

Urnasírhely 1 férőhelyes  10 év 10. 000 

Urnasírhely 2 férőhelyes  10 év 20. 000 

Sírbolt (kripta) 60 év 80. 000 

Urnasírbolt  20 év 40. 000 

Két koporsón felül elhelyezett koporsók 

esetében koporsónként 

25 év 28. 000 

 

 

A sírhelyek újraváltásának díja megegyezik a mindenkori sírhely megváltási díjakkal.  

 

A szolgáltatási díjak az ÁFA-t tartalmazzák. 

 

 

II. 

Temető fenntartási hozzájárulás díja 

(a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő díj) 

 

 

Elhunytak sírjaival kapcsolatos tevékenység* 

2. 380 Ft / nap 

 
* kőfaragás, sírgondozás, stb. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Módosította a 27/2006. (XI. 1.) sz. Kt. rendelet, hatályos 2006. november 1. napjától 
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III. 

Temetkezési szolgáltatási díjak 

 

SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE ÁR 

Halott szállítás  

Helyi szállítás 6. 000 Ft + ÁFA 

Helyközi szállítás 180 Ft + ÁFA / km 

  

Ravatalozás (kellékhasználattal) 30. 000 Ft+ ÁFA 

  

Elhunyt temetésre való előkészítése  

Elhunyt öltöztetése 4. 000 Ft+ ÁFA 

Elhunyt borotválása 3. 000 Ft+ ÁFA 

Halott kezelés 3. 000 Ft+ ÁFA 

  

Sírhelynyitás + mélyítés 15. 000 Ft + ÁFA 

Mélyített sírhelynyitás 20. 000 Ft+ ÁFA 

  

Halott vivés, sírba helyezés v. 

urnaelhelyezés, visszahantolás 

18. 000 Ft+ ÁFA 

  

Betonkeszon 4. 800 Ft+ ÁFA 

  

Exhumálás 25. 000 Ft+ ÁFA 

  

Újratemetés 10. 000 Ft+ ÁFA 

  

Ügyeleti díj (8 óra előtt, 16 óra után munkaszüneti- és 

ünnepnapokon) 

4. 000 Ft+ ÁFA 

  

Elhunyt átvétele más temetési szolgáltatótól 7. 000 Ft + ÁFA 7. 000 Ft+ ÁFA 

Elhunyt átadása más temetési szolgáltatónak 6. 000 Ft+ ÁFA 

  

Hamvak átvétele más temetési szolgáltatótól 4. 000 Ft+ ÁFA 

  

Hamvak átadása más temetési szolgáltatónak 4. 000 Ft+ ÁFA 

  

Hamvak szórása 7. 000 Ft + ÁFA 
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IV. 

Üzemeltetői díjak 

 

 

SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE ÁR 

Elhunyt hűtése (alapdíj 3 napra) 4. 000 Ft + ÁFA 

  

Minden további nap 1. 000 Ft + ÁFA 

  

Sírásás + mélyítés 15. 000 Ft + ÁFA 

Mélyített sírásás 20. 000 Ft + ÁFA 

  

Urnasírhely ásás 5. 000 Ft + ÁFA 

  

Ravatalozó bérleti díja (amennyiben nem a szobi 

temetőkre vonatkozó telephely engedéllyel rendelkező 

szolgáltató végzi a temetési szolgáltatást) 

50. 000 Ft + ÁFA 
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2. számú melléklet6 

 

 Szob Város Polgármesteri Hivatal 

 
2628 Szob, Szent Imre utca 12. 

Telefon: 27-570-690 ;  Fax: 27-570-531 

 

 

 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

Szob Város Önkormányzata engedélyezi …………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. lakos 

 

eltemetését a szobi önkormányzati fenntartású temetőben. 

 

Temettető neve: …………………………………………………………………………………………… 

 

         Lakcíme: …………………………………………………………………………………………… 

 

Temetés ideje: ……………………………………………………………………………………………... 

 

Temetés módja:    mélyített, nem mélyített, urnás, koporsós 

     szimpla vagy dupla sír 

     új sír, síremlék vagy fejfa 

     (megfelelő aláhúzandó) 

 

 

 

 

 

A sírhely kialakítása és a temetkezés ezen engedély hiányában nem lehetséges. 

 

 

Szob, ………. év …………………… hó …... nap 

 

 

        …………………………………….. 

                   jegyző 

 

                                                           
6 Beiktatta a 27/2006. (XI. 1.) sz. Kt. rendelet, hatályos 2006. november 1. napjától 

Szám:  Tárgy: Temetési engedély 

 


