
M Á S O L A T 
 Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete  
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 

 
(az időközi módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testüelete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, valamint a Magyarország helyi önormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(Mötv.)    42. § 1. pontjában kapott felhatalmazása alapján, továbbá figyelemmel a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben, valamint annak végrehajtására kiadott 
145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben meghatározott felafatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

 
 

Általános rendelkezések 
 

A rendelet hatálya 
 

1. §  
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Vác város közigazgatási területén található Avar utcai 
köztemetőre, annak létesítményeire, valamint az ott végzett temetkezési tevékenységekre 
és szolgáltatásokra. 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemető tulajdonos-fenntartójára, üzemeltetőjére, 
a köztemetőben temetkezési szolgáltatást végzőkre, illetve mindazokra a természetes és 
jogi személyekre, akiket a köztemetőben végzett tevékenységük, vagy a köztemető 
használata, a szolgáltatások igénybevétele során jogok illetnek, vagy kötelezettségek 
terhelnek. 

 

Értelmező rendelkezések 
 

2. § 
 

E rendelet alkalmazásában: 
 

a) köztemető: Vác, alsóvárosi római katolikus temetőhöz csatlakozó, Avar utcai 4534 hrsz-ú, 
10 ha 4845 m2 nagyságú terület 

b) örök emléksírok, díszsírhelyek: a díszsírhelyek (örök emléksír) a köztemetőnek erre a célra 
fenntartott területe; 

c) szociális temetkezési hely: a köztemetőnek szociális urnás temetésekre kijelölt helye; 

d) szociális parcella: a köztemetőnek a szociális koporsós temetésekre kijelölt helye; 

e) temetkezési szolgáltató: a temetkezési szolgáltatásokat együttesen, vagy önállóan végző, 
törvényben meghatározott szolgáltató; 

f) temető tulajdonosa, fenntartója: Vác Város Önkormányzata (Vác, Március 15. tér 11.); 



 

g) temető kezelője: tulajdonos nevében eljáró Váci Polgármesteri Hivatal (Vác, Március 15. tér 
11.); 

h) temető üzemeltetője: Váci Városfejlesztő Kft. (Vác, Köztársaság út 34.); 

 

3. §1 

(1) A köztemetőben polgári és egyházi szertartással történő, valamint köztemetés, 
búcsúztatás egyaránt lebonyolítható. 

(2)2 

(3)3 

Köztemető létesítése és fenntartása 
 

4. § 

(1) A fenntartó a köztemető üzemeltetésével kapcsolatos feladatait — szerződéses jogviszony 
keretében — gazdálkodó szervezet és gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi 
személy útján biztosítja.  

5. § 

(1) A temető üzemeltetője a rendeltetésszerű használathoz biztosítani köteles: 

- szilárd hulladék elhelyezésére kijelölt területet, 

- illemhelyet, 

- vízvételi lehetőséget április 1-től november 5-ig. 

 
Sírhelyek, sírboltok, urnahelyek 

mérete, használati ideje 
 

6. § 

(1) Sírhelyek mérete és használati ideje az alábbi: 

 - 200 x  90  cm  egyes sírhely   25 év 
 - 200 x 190 cm  dupla sírhely   25 év 
 -   65 x 130 cm  urna sírhely   10 év 
 - urna fülkék (egyes)     10 év 
 - 130 x 130 cm  dupla urna sírhely  10 év 
 - 160 x 280 cm  2 személyes sírbolt  80 év 
 - 240 x 280 cm  4 személyes sírbolt  80 év 
 - 320 x 280 cm  6 személyes sírbolt  80 év 
 - 130 x   60 cm  gyermek sírhely  25 év 
 - díszsírhelyek      korlátlan 
 - közös sírhelyek     korlátlan 
 - hamvak szétszórására kijelölt terület. 
 
(2) A sírbolt mélysége: 190 cm. A sírbolt alját és oldalait vízbehatolás és földnyomás ellen 

megfelelően kell  kiképezni, a fedőlapot úgy kell elkészíteni, hogy a sírbolt légmentesen 



 

záródjék. A fülkékkel épült sírbolt minden egyes fülkéje 220 cm hosszú, 90 cm magas és 
85 cm széles. A sírboltfülkét a koporsó elhelyezése után azonnal légmentesen kell lezárni. 

(3) A sírgödör mélysége a talajviszonyoktól függően 160-250 cm közötti. Koporsós rátemetés 
esetén a felülre kerülő koporsó alja legalább 160 cm mélyre kerüljön. 

(4) A sírokat egymástól minimum 60 cm, a gyermeksírokat minimum 30 cm távolságra kell 
elhelyezni. 

7. § 

(1) A köztemető sírhelyeinek árát az Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen rendelet 1. sz. 
melléklete szerint állapítja meg. 

(2) Az üzemeltető köteles bármely megváltott, de igénybe nem vett temetkezési helyet 
visszaváltani úgy, hogy az akkori megváltási díjat az újra értékesítést követő 30 napon 
belül, a kezelési költség levonása után visszatéríti. 

(3) A temetkezésre használt helyek feletti rendelkezési jog csere, adásvétel vagy más jogügylet 
tárgya nem lehet.  

 
Örök emléksírok, díszsírhelyek 

8. § 

(1) A díszsírhelyeket (örök emléksír) az Önkormányzat Képviselő-testülete elismerésül örök 
temetkezési hely céljára adományozza. 

(2) A díszsírok öröksír jellegűek, melyeket a temető fennállásáig akkor is fenn kell tartani, ha 
a sírhely táblákat, sorokat kiürítik. A temető átrendezése vagy megszünése esetén a 
díszsírokat az új parcellának vagy a temetőnek erre a célra kijelölt helyére kell áthelyezni. 
Az áthelyezés iránt az Önkormányzat intézkedik és viseli annak költségét. 

(3) Örök emléksírok síremlékeinek felállításáról és karbantartásáról esetenként kell 
intézkedni. 

Sírboltok és síremlékek 
 

9. § 

(1) Sírboltot a temető kezelőjének hozzájárulásával lehet a temetőnek erre a célra kijelölt 
helyén építeni. 

(2) A sírbolt tulajdonosát a birtoklás, a használat és a rendelkezés joga illeti meg. 

(3) Ha a sírbolt tulajdonosa nem intézkedett, a birtoklás, a használat és a rendelkezés joga a 
jogutódot illeti meg. 

(4) A sírbolt fenntartásáról annak tulajdonosa, elhalálozása esetén annak jogutódja köteles 
gondoskodni. 

 



 

Szociális temetés 
 

10. §4 

 

Temetői rend 
 

11. § 

(1) Síremléket felállítani, felújítani, lebontani, sírkertet létesíteni, fás szárú növényt ültetni csak 
az üzemeltető hozzájárulásával szabad, aki az építést, telepítést ellenőrzi. 

(2) Sírhelyen elhelyezett síremlék fenntartásáról az eltemetett házastársa, illetve egyenesági 
rokona köteles gondoskodni. 

(3) A felállított síremléket csak a temető üzemeltetőjének engedélyével szabad a temetőből 
eltávolítani. 

(4) Rátemetés esetén a lebontott sírkövet, illetve síremléket a sír létesítője (örököse) 
visszaállítani vagy elszállítani köteles. 

(5) A temetőben végzendő minden munkát - kivéve a sírok gondozását - be kell jelenteni a 
temető üzemeltetőjének. 

12. § 

(1) A temetőben csak a sírok, síremlékek, sírboltok, urnahelyek díszítésére szolgáló, kegyeleti 
jelleget nem sértő tárgyak helyezhetők el. Az engedély nélküli vagy  a temető rendjét 
zavaró tárgyakat a temető üzemeltetője eltávolíttatja. 

(2) A temetőbe vakvezető kutya kivételével állat bevitele tilos. 

(3) A temető útvonalain járművel közlekedni csak a kezelőnek, üzemeltetőnek, hivatalos 
személyeknek és a temetőben munkát végző vállalkozóknak szabad. 

(4) A látogatók a személygépkocsikat csak az erre a célra kijelölt területen helyezhetik el.  

(5) Mozgáskorlátozottak a temetőben gépjárműveikkel szabadon közlekedhetnek. 

13. § 

(1) A temetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, növényeket rongálni, 
illetéktelenül elvinni vagy letépni tilos. 

(2) A temető környezetvédelme és tisztaságának megőrzése minden látogató kötelezettsége, a 
temető területén a szemetelés tilos, bármely hulladékot az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyen 
kötelesek elhelyezni. A hulladék rendszeres elszállításáról az üzemeltető gondoskodik. 

(3) A temetőben elhelyezett tárgyakért, valamint a sírboltok és síremlékek esetleges 
megrongálódásáért a tulajdonos-fenntartót, a kezelőt és az üzemeltetőt anyagi felelősség 
nem terheli. 



 

(4) Tilos a temetőben minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a kegyeleti érzést 
sérti.  

(5) A temetőben reklámtevékenység nem folytatható, aki megsérti közigazgatási bírsággal 
sújtható. A közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt kell alkalmazni.  

14. § 

(1) Az üzemeltető köteles a köztemető Avar utcai bejáratánál kifüggeszteni a temetőgondnok 
nevét, címét, tartózkodási idejét és helyét. 

(2) A temető március 1-től szeptember 30-ig 7 órától 20 óráig, október 1-től március 1-ig      
8 órától 18 óráig tart nyitva,  kivéve október 28-tól november 4-ig, amikor este 20 óráig 
van nyitva. Egyéb időben a kapuk zárva tartandók.  

 
Záró rendelkezések 

 
 
      15. §5  
 
(1) Ez a rendelet – a 2. § c) és d) pontjai, a 3. § (3) bekezdése, valamint a 10. § kivételével – 

2015. január 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet 2. § c) és d) pontjai, a 3. § (3) bekezdése, valamint a 10. § 2016. január 1. 
napján lépnek hatályba. 

(3) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szablyzatban meghatározott módon a 
jegyző gondoskodik. 

(4) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Vác Város Önkormányzatának a köztemetőkről 
szóló 36/1992. (XI. 16.) sz. rendelete hatályát veszti. 

 
Vác, 2014. november 13. 

 
 

           Fördős Attila s.k.                                    Deákné dr. Szarka Anita s.k.   
 polgármester jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetése 2014. november 14-én megtörtént. 
Deákné dr. Szarka Anita s.k. 
jegyző 
 
A másolat hiteles. 
Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2017. 
szeptember 22-én) megtörtént. 
 
Deákné dr. Szarka Anita s.k. 
jegyző  



 

1.sz. melléklet Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2014. (XI.14.) sz. 
rendeletéhez6 

 
 

  
Köztemetőre vonatkozó díjak 

megnevezése Díjak 

     

1. Temető üzemeltetés 
11 000 / temetési alkalom, sírhely 
újraváltás 

2. Egyszemélyes sírhely 6 000 Ft / 25 év 
3. Kétszemélyes sírhely 11 000 Ft / 25 év 
4. Urna sírhely 4 725 Ft / 10 év 
5. Sírkő kijelölési díj 1 000 Ft / sírkő 
6. Kétszemélyes kripta 49 000 Ft / 80 év 
7. Gyermeksírhely 6 000 Ft / 25 év 
8. Négyszemélyes kripta 98 000 Ft / 80 év 
9. Sírásás, temettető megrendelése alapján 10 000 Ft / sírhely 

10. 
(új 
díj) 

Váci lakóhellyel nem rendelkezett elhunyt 
esetén fizetendő temetési hely megváltási 
pótdíj 

8 000 Ft / fő 

 
A mellékletben feltüntetett árak nettó árak, az Áfa-t nem tartalmazzák! 
 

 

 

                                              
1 Módosította a 3/2015. (I. 23.) sz. önkormányzati rendelet 
2 Hatályon kívül helyezte a 24/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet 
3 Hatályon kívül helyezte a 24/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet 
4 Hatályon kívül helyezte a 24/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelet 
5 Módosította a 3/2015. (I. 23.) sz. önkormányzati rendelet 
6 Módosította a 24/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 


