Dorog Város Önkormányzata 17/2000.(X.27.) sz. rendelete a temetőről és a temetkezési
tevékenységről
(Egységes szerkezetben a 15/2006.(III.31.), a 25/2007.(XII.17.) sz., a 6/2008.(III.28.) sz., a
25/2008. (XII. 19.) sz., a 34/2009.(XII.18.) sz., 14/2011.(VI.24.) sz., valamint a
18/2011.(XI.25.) rendelettel)
Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1999. évi XLIII. tv. 40. és 42. §-ában
kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.01.) Korm.
rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések

1. §.
(1) A rendelet hatálya Dorog Város közigazgatási területén 534/5 helyrajzi szám alatt
működő önkormányzati tulajdonban lévő köztemetőre az ott folyó temetkezési és temetőfenntartási, sírhely használati tevékenységekre, továbbá a köztemetőben tevékenységet
végző természetes és jogi személyekre terjed ki.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben megjelölt köztemetőre vonatkozó fenntartási és
üzemeltetési kötelezettségeit kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

(3) A köztemető területén belül található szovjet katonai temetőrész, valamint az ismeretlen
magyar katona és ismeretlen polgári személyek sírjának (O parcella 12. sor 6-7-8-9
számú sírhelyek) fenntartásáról Dorog Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
gondoskodik.
E temetőrész temetkezési emlékhely és abban semmiféle temetkezési tevékenység nem
folytatható.
2. §.
A temető infrastrukturális létesítményei

(1) A temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogatók és a temetőben vállalkozási
tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják.
3. §.
Temetési helyek

(1) A 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben a temetés folytatólagosságára előírt szabályok az
alábbi esetekre nem vonatkoznak:
az egyes sírhelyre történő rátemetésre
mélyített sírhelyre történő rátemetésre
sírboltba történő temetésre és urnaelhelyezésre
kettes sírhelyre történő temetésre, ill. rátemetésre vagy urnaelhelyezésre
urnasírboltba történő temetésre
megszűnt (lejárt használati idejű vagy egyéb okból szabaddá vált) és kiürített temetési
helyen történő újratemetésre.
(2) Sírboltok, egyes, kettes és gyermeksírhelyek urna sírhelyek és sírboltok részére az
egységes gondozás biztosítása és a temetési helyekkel való ésszerű gazdálkodás
érdekében külön sírtáblát vagy sorokat kell kijelölni.
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(3) Elhamvasztott halottak hamvait, illetve a hamvakat tartalmazó urnát temetőn belül:
koporsós sírhelyre rátemetéssel
urnafalban
urnasírhelyen és annak síremlékén urnafülkében
sírboltban
urnasírboltban és annak síremlékén urnafülkében
szóróparcellában
lehet elhelyezni.

(4) Az egyes temetési helyeken elhelyezhető koporsók, illetve hamvakat tartalmazó urnák
száma összesen - egyes sírhely esetében 2 felnőtt koporsó (mélyített sírba) és 2 urna
(talajszint alatt elhelyezve) vagy 1 felnőtt és 1 gyermekkoporsó és 2 urna (talajszint alatt
elhelyezve)
kettes sírhely esetében 4 felnőtt, vagy gyermekkoporsó (mélyített sírba) és 4 urna
(talajszínt alatt elhelyezve)
gyermeksírhely esetében 2 gyermekkoporsó vagy 1 gyermekkoporsó és 1 urna
(talajszít alatt elhelyezve)
urnasírhely esetében 2 urna talajszint alatt és 2 urna urnafülkében síremléken
urnasírbolt esetében a sírboltkönyvben rögzítettek szerint 2 vagy 4 urna talajszint alatt
és 2 urna urnafülkében síremléken.
sírbolt esetében a sírboltkönyvben rögzítettek szerint 2,4 vagy 6 koporsó és 2,4 vagy 6
urna kizárólag a sírbolt belsejében.
4. §.

(1) Az egyes temetési helyeket az elhunyt hozzátartozóinak, ill. a temettetést végzőknek
meg kell váltani és ezzel a temetési hely felett a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 18. §. (1)
bekezdésének a.) b.) c.) d.) e .) pontjaiban meghatározott időtartamra rendelkezési
jogosultságot szereznek.
A rendelkezési jogosultság a sírhely használati idején belül meghosszabbítható.
A rendelkezési jogosultság megszerzéséért és újraváltásáért az 1. sz. mellékletben
meghatározott díjat kell fizetni.

(2) Kettős és mélyített sírok esetében a rendelkezési jogosultság idejét az utolsó
rátemetéstől kell számítani.

(3) A temetési helyekkel való ésszerű gazdálkodás érdekében még élő személy részére
temetési hely nem váltható meg a kettős és mélyített sírok kivételével.
5. §.

(1) A díjat minden esetben a temetést megelőzően kell megfizetni.
(2) A temetési helyek magánszemélyek között jogügylet tárgyai nem lehetnek.
(3) A temetési helyeken keletkező hulladék folyamatos elszállításáért minden egyes
betemetés előtt, vagy a sírhely újraváltásakor díjat kell fizetni. A díj mértékét az 1. sz.
melléklet tartalmazza.
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6. §.

(1) Az egyes temetkezési helyek méretei:
Szélessége
cm

Hossza:
cm
Sírhelyek:
Egyes sírhely
Kettes sírhely
Gyermek sírhely
Urna sírhely
Sírboltok:
Kettes sírbolt
Négyes sírbolt
Hatos sírbolt
Urnasírboltok:
Kettes urnasírbolt
Négyes urnasírbolt

210
210
130
100

100
200
60
60

310 ***
310 ***
310 ***

180***
240***
320***

100
100

60
80

*** vasbeton zárókereten készülő járdával együtt értendő méretek

(2) Az egyes temetési helyek egymástól mért távolsága új parcella esetén:
Egyes, kettes sírhely
Gyermeksírhely
Kettős, négyes, hatos sírbolt
Urnasírhely, kettes négyes urnasírbolt

100 cm
80 cm
100 cm
80 cm

Az üzemelés alatt álló parcellában felszámolt és újra temetésre alkalmassá tett sírhelyek
esetében csakolyan temetkezési hely létesíthető, melynél a sírhely (síremlék)
körüljárhatósága biztosított minimum 70 cm oldal és sortávolsággal.
7. §.

(1) A sírjel (síremlék) nem foglalhat el e rendelet 6. §. (1) bekezdésében rögzítettnél
nagyobb területet, magassága pedig a Helyi Építési Szabályzatban előírt mértéket nem
haladhatja meg.

(2) Meglévő sírjel (síremlék) elbontása és új sírjel létesítése esetén - a kegyeleti igények
tiszteletben tartása mellett - az (1) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell.

(3) A temetési hely felett rendelkezési jogosult köteles saját költségén gondoskodni a sírjel
(síremlék) vagy sírbolt fenntartásáról, gondozásáról, helyreállításáról.

(4) A temetőben a temetési helyek bekerítése tilos.
8. §.

(1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulásának
díját e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Temetkezési szolgáltatók által a temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj
mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
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8/A1
A köztemetőben az elhunyt hűtésével, a temetőben eme a célra rendszeresített szállító
járművön történő szállításával, továbbá sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos
feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezéseinek igénybevétele
kötelező.
9. §.

(1) A sírhelyre csak olyan egynyári és kétnyári, vagy évelő lágyszárú virág, dísznövény,
talajtakaró növény és cserje ültethető, melynek növekedési magassága nem haladja meg
az 50 cm-t és nem terjed túl a sírhely határán. Fákat csak a temető fenntartója ültethet.

(2) A temető üzemeltetőjének engedélye nélkül, vagy attól eltérő módon végzett munka
esetén a temető üzemeltetője a sírhely felett rendelkezni jogosult figyelmét határidő
kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére. A felhívás eredménytelensége
esetén a temető fenntartójánál kezdeményezi a mulasztó felelősségre vonását.

(3) A sírhelyekről lekerülő hulladékot csak az arra kijelölt gyűjtőhelyen lehet elhelyezni.
(4) Az építéssel, bontással keletkező építési törmelék, hulladék és felesleges föld azonnali
elszállításáról az építtető köteles gondoskodni.

(5) A temető területén avar és bármiféle hulladék elégetése tilos.
(6) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni, a sírok
mellé ülőpadot elhelyezni.

(7) A temető tisztán tartása az üzemeltető feladata.
10. §.

(1) A temetőt a temetőlátogatók részére
április 1-től szeptember 30-ig reggel 7.00 - 20.00-ig
október 1-től március 31-ig reggel 8.00 - 18.00-ig
kell nyitva tartani. Október 31. és november 1. napján a nyitvatartási idő 22.00-ig tart.

(2) A temetőben 10 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.
(3) Kutyákat és egyéb állatokat - a vakvezető kutya kivételével a temető területére bevinni
tilos.
(4) A temetőben tilos:
a.) a sírok, síremlékek, kegyeleti tárgyak ill. a temető létesítményeinek rongálása,
beszennyezése, eltávolítása, áthelyezése.
b.) nem a temetőből származó hulladékokat a temető területén elhelyezni.
c.) szemetelni.
d.) reklámot, hirdetést elhelyezni, virágot és bármely más tárgyat árusítani.
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Módosította a 6/2008.(III.28.) sz. rendelet
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11. §.3
12. §.

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezési
tevékenységről szóló hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet az alábbi mellékleteivel együtt érvényes.
1. sz. melléklet: az egyes temetkezési helyek megváltásának díjai, valamint kegyeleti
közszolgáltatás és a temető fenntartási hozzájárulás díjai.
2. sz. melléklet: temetőszabályzat.

(3) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Hatálybalépésével egyidejűleg Dorog
Város Önkormányzata a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 14/1992. (IX.9.)
számú rendelete hatályát veszti.

(4) Kihirdetés napja: 2000. november 15.
(5) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Tittmann János
polgármester
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Kecskésné Patos Szilvia
jegyző

Hatályon kívül helyzete a 14/2012.(V.25.) önk. rendelet Hatálytalan: 2012. V.29-től

5

1. sz. melléklet4
Sírhelyek díjai (nettó)
egyes sírhelyek

25 évre

23.400.- Ft

kettős sírhely

25 évre

35.100.- Ft

gyermek sírhely

25 évre

11.700.- Ft

kettő személyes sírbolt

60 évre

178.000.- Ft

négy

60 évre

327.800.- Ft

hat személyes sírbolt

60 évre

393.400.- Ft

urnahely (kolumbárium)

25 évre

23.400.- Ft

urnasírhely

25 évre

11.700.- Ft

urnasírbolt két személyre

25 évre

23.400.- Ft

urnasírbolt négy személyre

25 évre

46.800.- Ft

személyes

sírbolt

Egyéb díjak (nettó)
1.) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők
által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás

1.900,- Ft/ sírhely

Temetői létesítmények igénybevételéért
fizetendő díj (koporsós temetés esetén)

20.800.- Ft/temetés

-

Egy éven belül minden további koporsós
temetés esetén fizetendő, temetői létesítmények
igénybevételéért fizetendő díj

10.400.- Ft/temetés

-

Temetői létesítmények igénybevételéért
fizetendő díj (urnás temetés esetén)

10.400.- Ft/temetés

-

Egy éven belül minden további urnás
temetés esetén fizetendő, temetői létesítmények
igénybevételéért fizetendő díj

-

Temetői létesítmények igénybevételéért
fizetendő díj (szóróparcellás temetés esetén)

2.) -
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Módosította a 18/2011.(XI.25.)
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5.200.- Ft/temetés

10.400.- Ft/temetés

3.) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díj mértéke:
-

Normál sírásás
Mélyített sírásás
Urna sírásás
Sírhantolás normál
Sírhantolás mélyített
Sírhantolás urna
Hűtési díj
Temetőn belüli halottszállítás

31.300.- Ft/temetés
36.500.- Ft/temetés
15.600.- Ft/temetés
20.800.- Ft/temetés
26.000.- Ft/temetés
10.400.- Ft/temetés
2.600.- Ft/nap
5.200.- Ft/fő
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2. sz. melléklet
Temető szabályzat

1.) A temető a temetőlátogatók részére
április 1-től - szeptember 30-ig
reggel 7.00 - 20.00 óráig
október 1-től - március 31-ig
reggel 8.00 - 18.00 óráig
tart nyitva.
Október 31. és november 1. napján nyitvatartási idő 22.00 óráig tart. A temetőből a
látogatóknak a nyitvatartási idő leteltéig külön felszólítás nélkül el kell távozniuk.

2.) A létesíthető síremlékek maximális mérete megegyezik a sírhely méretével.
A sírhelyek és az urnasírboltok járdái 2 cm-rel emelkedhetnek ki a csatlakozó
terepszintből és csak szilárd anyagúak lehetnek. A sírboltok esetében megadott járda
méretenként a sírbolt előre elkészített felső vasbeton zárkeretén létesített burkolat
értendő. A sírboltok mellé külön terepszintben lévő kísérőjárda nem létesíthető. A
létesítendő síremlék hosszúsága és szélessége a megadott méreteknél 10 cm-rel
kevesebb is lehet. Sírboltok esetében minden esetben biztosítani kell az önkormányzat
rendelet 8. §. (1) bekezdésben rögzített hasznos alapterület méreteket.

(3) A sírjel nem foglalhat el a 2.) pontban feltüntetettnél nagyobb területet magassága nem
haladhatja meg a helyi építési szabályzatban előírt méreteket. Nagyobb és építészeti
vagy szobrászati szempontból jelentősebb síremlék felállításához az építési hatóság
engedélye szükséges.

(4) A sírjel és tartozékai tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be
kell adni. (Kivéve az elhantoláskor felállított fejfa, vagy kereszt)

(5) A sírjel szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását a temető üzemeltetője ellenőrzi.
(6) A síremléket, sírkeretet, fedlapot és a síremlék állékonyságát biztosító áthidaló gerendát
csak előregyártott elemekből lehet létesíteni. A kripták készítéséhez és a síremlékek
felállításához szükséges betont a helyszínen keverni tilos.

(7) A síremlék állékonyságának biztosítása érdekében a síremlék alépítményét képező
áthidaló gerenda a szükséges mértékben, de maximum 30-30 cm-rel a temetési hely
határán túlnyúlhat. A túlnyúló gerendavég síremlék melletti részének legalább 5 cm-rel a
csatlakozó terepszint alá kell kerülnie.

(8) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott
sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál, átépítésénél is
alkalmazni kell.

(9) A temetőben végzendő minden munkát - kivéve a hozzátartozók, vagy megbízottjuk
részéről történő sírgondozást, valamint a sírhely díszítését szolgáló növénybeültetést - a
temető üzemeltetőjének engedélyével lehet végezni.

(10) A temető területén a temetési hely díszítésére szolgáló tárgyak (virágtartók, sírlámpák)
helyezhetők el. A sírhelyekre csak olyan egynyári és kétnyári, vagy évelő lágyszárú virág,
dísznövény, talajtakaró növény és cserje ültethető, melyek növekedési magassága nem
haladja meg az 50 cm-t és nem terjed túl a sírhely határán. Fákat csak a temető
fenntartója ültethet. A sírok mellék ülőpadot elhelyezni nem szabad.
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(11) A temető területén munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a
látogatók kegyeleti érzéseit és ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. Munkavégzés
során a szomszédos sírhely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapot
ne változzon. Amennyiben a szomszédos sírhely sérül, úgy a kárt okozó köteles az
eredeti állapotot helyreállítani. A munkavégzés ideje alatt a temetési helyek látogatását
akadályozni nem lehet. Szükség esetén a munkavégzést fel kell függeszteni.

(12) A sírhelyekről lekerülő hulladékot csak az arra kijelölt gyűjtőhelyen lehet helyezni.
(13) Az építéssel (bontással) keletkező építési törmelék, hulladék és felesleges föld az
építés (bontás) befejezését követő azonnali elszállítása az építtető feladata.

(14) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások
betartásával szabad. A sírhelyeken a tűzveszélyes tevékenységet (gyertya, mécses fáklya
gyújtása stb.) végezni csak úgy szabad, hogy a környezetre tűzveszélyt ne jelentsen. A
tűzveszélyes tevékenység csak állandó felügyelet mellett végezhető.

(15) A megváltott sírhelyeket a hozzátartozó köteles rendszeresen gondozni. Az egyes
sírhelyeket a használati idő lejártával újra lehet váltani.

(16) A temetőben gépkocsin, motorkerékpáron, kerékpáron közlekedni tilos. A temető
üzemeltetője e rendelkezés alól indokol esetben (építési anyag be és kiszállítása
mozgáskorlátozottak szállítása stb.) felmentést adhat.

(17) A temető területén lévő vízvételi helyekből csak a sírhelyek gondozása céljából szabad
vizet vételezni.

(18) Tilos a temetőben
sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni
kutyákat, vakvezető kutya kivételével és egyéb állatokat a temető területére bevinni
a temetőben olyan magatartást tanúsítani, amely a kegyeleti érzést sérti, vagy a
látogatókat megbotránkoztatja
a sírok, síremléke és egyéb kegyeleti tárgyak, valamint a temető létesítményeinek és
azok tartozékainak jogosulatlan áthelyezése vagy eltávolítása, környezetének
beszennyezése, rongálása
szemetelni
nem a temetőből származó hulladékot a temető területén elhelyezni
reklámot, vagy hirdetést elhelyezni, virágot vagy bármi mást árusítani.
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