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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről  
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 
évi XLIII. tv. 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és 6. §. (3)-(4) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

Általános rendelkezések 
 

1.§ 
 
Ezen rendelet hatálya a Pásztó Város közigazgatási területén lévő temetőkre, az ott végzett 
temetkezési és temető-fenntartási tevékenységre terjed ki. A város területén található temető, 
köztemetők és felekezeti temetők címeit az 1. melléklet tartalmazza. 
 

2.§ 

(1)1 Pásztó Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés alapján 
gondoskodik a köztemetők üzemeltetéséről a lezárt temető gondozásáról, valamint a lezárt 
köztemető  útjainak karbantartásáról. 

  
(2) Az Önkormányzat által fenntartott temető, köztemető (továbbiakban: köztemető). Abban 

az Önkormányzat köteles az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti 
meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a 
halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni a 
halottak eltemetését. 

 
(3) A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők 

határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási 
szokásainak tiszteletben tartásával történik. 

3.§ 
 
(1) A város köztemetőinek fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról 

a Képviselő-testület a Polgármester útján gondoskodik. 
 
(2) A köztemetők fenntartásához szükséges pénzügyi fedezet Önkormányzat éves 

költségvetésben szerepel, annak felhasználását a képviselő-testület ellenőrzi. 
 

4.§2 
 

A köztemetőben a szociális temetésre kijelölt rész a  pásztói köztemetőben lévő 
ravatalozó mögötti, a 2035/2 hrsz-ú önkormányzati és a 2035/19 hrsz-ú, más tulajdonú 
ingatlanok által határolt terület. 

 
1 Módosította a 10/2016. (IX.30.) önkorm. rend. 1. §-a. Hatályos: 2016. október 1-től. 
2 Módosította a 20/2022. (XII. 22.) önkorm. rend. 1. §-a. Hatályos 2023. 01. 01.-től 
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A köztemető üzemeltetése és rendje3 

 
5.§4 

 
(1) A köztemetők nyitvatartási ideje 

- április 1-től   november 15-ig  07.00 – 20.00-ig 
- november 16-tól  március 31-ig   08.00 – 16.00-ig 

A nyitvatartási időtől az üzemeltető indokolt esetben eltérhet. 
 
(2) 5Tíz éven aluli gyermek kísérő nélkül a köztemetőben nem tartózkodhat. 
 
 
(3)6 A  köztemetőkben az Önkormányzat,  az üzemeltető, temetkezési szolgáltatók, 

valamint a gyalogos közlekedésben akadályozottak közlekedhetnek gépjárművel. A 
síremlék készítője, kivitelezője, szállítója az erre alkalmas és kijelölt útvonalon 
közlekedhet. 
Motorkerékpárt, vakvezető kutya kivételével kutyát, vagy más állatot a köztemető 
területére bevinni tilos!! 

 
(4)7 Tilos minden olyan tevékenység végzése a köztemető területén, amely a köztemetők 

rendjét zavarja, a kegyeleti érzést sérti. 
 
(5) A köztemető területén belül csak sírok díszítésére szolgáló tárgyakat ( virág, dísznövény, 

váza, mécses, sírlámpa, gyertya, stb. ) szabad elhelyezni. 
 
(6)8 A köztemetőben gyertyát vagy mécsest gyújtani legkésőbb zárás előtt 1 órával szabad. 

Minden tűzveszélyes cselekedettől tartózkodni kell. 
 
(7) A sírhelyekről kikerülő hulladékot a kijelölt szeméttárolóba, tároló helyekre kell helyezni, 

amit a temető üzemeltetője igény szerint, legalább heti egy alkalommal elszállít. 
 
(8)9 A sírok és a sírok közötti területek (a sírok kerületét, szélét övező terület) folyamatos 
gondozása a sírhely felett rendelkezni jogosult feladata. 
 
(9)10 A sírok és sírboltok – bele értve az urnák elhelyezésére szolgálókat is – kerítéssel nem 
határolhatók körül. Padok és ülőalkalmatosságok a temető szakaszaiban nem építhetők. 
 
(10)11 A sírokra és a szakaszok belsejébe fát ültetni tilos! 
 
(11)12 A sírokra 1 m-től magasabbra növő növényzet nem ültethető.  

 
3 Módosította a 20/2022. (XII. 22.) önkorm. rend. 2. §-a. Hatályos 2023. 01. 01.-től 
4 Módosította a 20/2022. (XII. 22.) önkorm. rend. 3. §-a. Hatályos 2023. 01. 01.-től 
5 Módosította a 20/2022. (XII. 22.) önkorm. rend. 4. § (1) bek. . Hatályos 2023. 01. 01.-től 
6 Módosította a 20/2022. (XII. 22.) önkorm. rend. 4. § (2) bek. . Hatályos 2023. 01. 01.-től 
7 Módosította a 20/2022. (XII. 22.) önkorm. rend. 4. § (3) bek. . Hatályos 2023. 01. 01.-től 
8 Módosította a 20/2022. (XII. 22.) önkorm. rend. 4. § (4) bek. . Hatályos 2023. 01. 01.-től 
9 Megállapította a 20/2022. (XII. 22.) önkorm. rend. 5. §-a.  Hatályos 2023. 01. 01.-től 
10 Megállapította a 20/2022. (XII. 22.) önkorm. rend. 5. §-a.  Hatályos 2023. 01. 01.-től 
11 Megállapította a 20/2022. (XII. 22.) önkorm. rend. 5. §-a.  Hatályos 2023. 01. 01.-től 
12 Megállapította a 20/2022. (XII. 22.) önkorm. rend. 5. §-a.  Hatályos 2023. 01. 01.-től 
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6. §13 
 
(1) Az Önkormányzat a köztemető üzemeltetőjével keretszerződést köt, melyben rögzíteni 

kell különösen: 
- az ellátandó feladatokat, 
- a szolgáltatás ellenértékét, 
- a temetkezési helyek nyilvántartásával és a sírboltkönyv vezetésével kapcsolatos 

feladatokat. 
 
(2) A Önkormányzat évente legalább egy alkalommal ellenőrzi a köztemetőt üzemeltető 

tevékenységét. 
 
(3) A  köztemetőben 1 m-től magasabbra növő növényzet a sírok közé nem ültethető, azok 

csak a szélesebb utak, gyalogutak és terek mellé kerülhetnek. 
 
(4) A síremlék készítő vállalkozó a 2. mellékletben meghatározott temető fenntartási 

hozzájárulást köteles fizetni az üzemeltető részére. 
 

7. § 
 
(1) A temetkezési helyek használati ideje – a lejárat időpontja előtt 1 évvel korábban – külön 

kérelem alapján meghosszabbítható. 
 
(2) A temetkezési helyek használatáért a 2. melléklet szerinti használati díjat kell fizetni egy 

összegben a megváltás időpontjában az üzemeltető költségvetési számlájára, aki ezzel 
egyidejűleg azt a nyilvántartó könyvbe bevezeti. 

 
(3) A használati idő letelte előtt a meghosszabbítás legrövidebb időtartamára a temetkezési 

hely megváltására a Ptk. szerinti közeli hozzátartozó jogosult. 
 
(4) A temetkezési helyekre vonatkozó adatokat és változásokat az üzemeltető köteles 

nyilvántartani. 
 
(5) Urna sírhelybe legfeljebb 4 db urna helyezhető el. Koporsós temetésre alkalmas sírhelybe 

a kettő koporsós temetés fölé legfeljebb 6 urna helyezhető el.  
 
(6)14 A köztemetőben a sírhelyek fölé építményt elhelyezni csak az Önkormányzat  

hozzájárulásával lehet. A kérelemhez csatolni kell az építendő építményről készített 
látványtervet. Amennyiben az építményt a rendeletben meghatározott sírhely nagyságánál 
nagyobbra tervezik, úgy az építmény által elfoglalt hely alapterületének megfelelően azt 
előzetesen meg kell váltani. 

 
(7) Lezárt köztemetőben a temetkezési hely használati idejét nem lehet meghosszabbítani. 

 
 
13 Módosította a 20/2022. (XII. 22.) önkorm. rend. 6. § (1)-(3) bek. . Hatályos 2023. 01. 01.-től 
14 Módosította a 20/2022. (XII. 22.) önkorm. rend. 6. § (1)-(3) bek. . Hatályos 2023. 01. 01.-től 
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(8)15 A temetési hely feletti rendelkezési jog gyakorlásához szerződést kell kötni, melyet a 3.  
      számú melléklet tartalmaz. 
 
(9)16 A sírhely felett rendelkezni jogosult, a személyi, vagy személyéhez kapcsolódó 
adatokban történő változást az üzemeltetőnek 30 napon belül köteles bejelenteni. 
 
(10)17 Az újra használatba vett sírhelyeken található sírjeleket, síremlékeket az üzemeltető 
értékesítheti, ha azokat a sírhellyel rendelkezni jogosult az újra használatba vételtől számított 
fél évig nem viszi el. Az értékesítésből származó bevétel 100 %-a az üzemeltetőt illeti meg, 
melyet a köztemető üzemeltetésének költségeire köteles fordítani. 
 

Temetkezési szolgáltatás  
 

8. § 
 

(1) Temetkezési szolgáltatást az végezhet, aki megfelel a temetkezési szolgáltatókra 
vonatkozó jogszabályi feltételeknek. 

 
(2) A temetkezési szolgáltatást végzők a rendelet 2. mellékletében meghatározottak alapján az 

üzemeltető részére a kegyeleti közszolgáltatás igénybevételéért díjat kötelesek fizetni. 
 
(3) Temetkezési szolgáltatások végzését a legnagyobb körültekintéssel, kímélettel, a kegyeleti 

szokások betartásával kell végezni (ruházat, magatartás, hangosítás). 
 
(4) Ravatalozás céljára kizárólag az önkormányzat által erre a célra létesített építmény, illetve 

építmény előtti ravatalozó tér vehető igénybe. 
 
(5) A köztemetőben szolgáltatásokat végző vállalkozók tevékenységének összehangolásáról 

az üzemeltető gondoskodik. 
 
(6) Az üzemeltető az etnikai vagy vallási eredetű temetkezési szokásokat – amennyiben azok 

más jogszabályokkal nem ellentétesek – köteles figyelembe venni. 
 

Szankciók18 
 

8/A. § 
 

Aki jelen rendelet 5. § (2)-(11) bekezdéseiben, 6. § (3) bekezdésében, valamint 7. § (6) 
bekezdésében foglaltakat megsérti a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. 
évi CXXV. törvény alapján közigazgatási szankcióval sújtható. 
 
 
 
 

 
15 Megállapította  a 10/2016. (IX.30.) önkorm. rend. 2. §-a. Hatályos: 2016. október 1-től. 
16 Megállapította a 20/2022. (XII. 22.) önkorm. rend. 8. §-a  Hatályos 2023. 01. 01.-től 
17 Megállapította a 20/2022. (XII. 22.) önkorm. rend. 8. §-a.  Hatályos 2023. 01. 01.-től 
18 Megállapította a 20/2022. (XII. 22.) önkorm. rend. 11.. §-a.  Hatályos 2023. 01. 01.-től 
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Záró rendelkezés 

 
9. § 

 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.  

 
10. § 

 
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2014. április 1-jén lép hatályba. 
(2) A 4. § 2015. január 1-jén lép hatályba. 

 
 
 

11. § 
 
Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2009. (IX.30.) 
önkormányzati rendelet.  
 
Pásztó, 2022. december 22. 
 
 
 
 
   Farkas Attila      Dr. Sándor Balázs 
   Polgármester               jegyző 
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1. melléklet a 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelethez 
 

Kimutatás a temetőkről 
 
 

I. Köztemető 
 
1./ 2050 hrsz. Pásztó (üzemelő) 
 Tulajdonos:   Pásztó Városi Önkormányzat 
 Tulajdoni hányad:  1/1 
 Terület:   3 ha 4342 m2 
 
2./ 3209 hrsz. Hasznos (üzemelő) 
 Tulajdonos:   Pásztó Városi Önkormányzat 
 Tulajdoni hányad:  1/1 
 Terület:   1 ha 3618 m2 

 
Megjegyzés: - Vízvezetési szolgalmi jog bejegyezve (621/1982. üi.sz.) 

- Vízvezetési szolgalmi jog bejegyezve (2122/1986.üi.sz.) 
 

3./ 4682 hrsz. Mátrakeresztes (üzemelő) 
 Tulajdonos:   Pásztó Városi Önkormányzat  
 Tulajdoni hányad:  1/1 
 Terület:   4884 m2 
 
4./ 819/14 hrsz. „lezárt temető” ez Pásztó déli részén van 
 Tulajdonos    Pásztó Városi Önkormányzat 
 Tulajdoni hányad:  1/1 
 Terület:   1 ha 6877 m2 
 
 

II. Felekezeti temető: 
 
1./ 2808/1 hrsz. Pásztó 
 Tulajdonos:  Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 

Tulajdoni hányad: 1/1  
Terület: 5338 m2 

 
2./  1660 hrsz. Pásztó – műemléki védettség alatt 
 Tulajdonos:   Római Katolikus Egyház 
 Tulajdoni hányad:  1/1 
 Terület:   1 ha 803 m2 
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2. melléklet a 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelethez 
 

 
Sírhelyek használati, illetve újraváltási díjai  

 
1. egyes sírhely    10.000 Ft +  ÁFA / 25 év 
2. kettős sírhely    20.000 Ft + ÁFA / 25 év 
3. közös sírhely    30.000 Ft + ÁFA / 25 év 
4. gyermek sírhely    ingyenes / 25 év 
5. díszsírhelyek    ingyenes / 100 év 
6. urnafülke, urnasírhely    10.000 Ft + ÁFA / 10 év 
7. sírbolthely férőhelyenként   50.000 Ft + ÁFA / 100 év 
 

Temetési helyek és azok méretei 
 
- egyes felnőtt sírhely normál:  2,10 m hosszú, 0,95 m széles, 2,00 m mély, 
      0,30 m járda 
- kettes felnőtt sírhely normál:  2,10 m hosszú, 1,90 m széles, 2,00 m mély, 

0,30 m járda, 
- urnasírhely amerikai típusú:  1,00 m hosszú, 1,00 m széles, 0,80 m mély, 
- urnasírhely gyerek sírhely típus:  1,30 m hosszú, 0,65 m széles, 0,80 m mély, 
      0,30 m járda 
- urnafülke falban:    0,30 m hosszú, 0,30 m széles, 0,30 m mély, 
- gyermeksírhely:    1,30 m hosszú, 0,65 m széles, 2,00 m mély,  
      0,30 m járda 
- sírbolt (kifalazott sírhely):  mérete a befogadott koporsók számától függ 
 
- sírhelyek egymástól való oldaltávolsága:    60 cm 
- sírdombok magassága legfeljebb:    50 cm 
- síremlék magassága nem haladhatja meg:    1,5 m-t 
 

Létesítmények vállalkozók részére19 
 
Igénybevételi díj 
(ravatalozó és kapcsolódó közművek, 
berendezési tárgyak)  20.000 Ft + ÁFA /alkalom 
 

Temető fenntartási hozzájárulás síremlék készítő vállalkozók részére20 
 
- egyes síremlék    3.000 Ft + ÁFA /db 
- kettős síremlék    6.000 Ft + ÁFA /db 
- sírbolt síremlék    15.000 Ft + ÁFA /db 

 
19 Módosította a 20/2022. (XII. 22.) önkorm. rend. 9. §-a.  Hatályos 2023. 01. 01.-től 
20 Módosította a 20/2022. (XII. 22.) önkorm. rend. 9. §-a.  Hatályos 2023. 01. 01.-től 
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3.21 melléklet a 10/2014.  (III. 28.) önkormányzati rendelethez22 
 

TEMETÉSI HELY FELETTI RENDELKEZÉSRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 
( SÍRHELY MEGVÁLTÁS ) 

 
 
Mely létrejön az alább leírt személy és a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit 
Kft. mint a temető üzemeltetője között.  
 
Sírhely jellege *: urnafülke (kolumbárium) / urnasírhely / 1-es sírhely / 2-es sírhely/ közös 
sírhely/ gyermek sírhely/ díszsírhely/ sírbolthely férőhelyenként  
 
Sírhely státusza * : új / meglévő 
  
Parcella vagy urnafal: ............................ sor…………………….. hely:.............................. 
 
Sírhely megváltás ideje : 20..........év  ........  hó ……nap  
 
Megváltás időtartama : ............ év, így összesen .................. évig rendelkezésre áll a sírhely.  
 
Sírhely rendelkezési jogának lejárta: 20….. év............. hó ……….nap  
 
Temető helye * :  
Pásztó köztemető / Hasznos városrész köztemető / Mátrakeresztes városrész köztemető  
 
Sírhelyben temetett elhunytak neve(i): …………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................  
 
A sírhely felett rendelkezni jogosult neve: ...............................................................................  
Állandó lakcíme: .............................................................................................................. 
 
Sírhelygondozással kapcsolatos adatkezelés céljából: 
A sírhely felett rendelkezni jogosult születési neve: ……………………………………… 
A sírhely felett rendelkezni jogosult anyja neve: ………………………………………….. 
A sírhely felett rendelkezni jogosult születési helye és ideje: ……………………………… 
 
Ez az igazolás a ......................................................................... sorszámú számlával érvényes.  
 
A sírhely felett rendelkezni jogosult személy tudomásul veszi, hogy:  
- Ha a rendelkezési időtartam alatt rátemetés történik (kivéve urnafülke), a már letelt éveket 
különbözetként meg kell fizetni (a kifizetett időtartamból letelt éveket) 
- Temetkezési helyek használati ideje - a lejárat előtt 1 évvel korábban - kérelem alapján 
meghosszabbítható.  
- A használati idő letelte előtt a meghosszabbítás legrövidebb időtartamára a temetkezési hely 
megváltására a Ptk. szerinti közeli hozzátartozó jogosult. 
 - Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában 
lejár, illetve, ha a temetési hely megszűnik.  

 
21 Megállapította  a 10/2016. (IX.30.) önkorm. rend. 2. §-a. Hatályos: 2016. október 1-től. 
22 Módosította a 20/2022. (XII. 22.) önkorm. rend. 10. §-a  Hatályos 2023. 01. 01.-től 
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- A sírok és a sírok közötti területek (a sírok kerületét, szélét övező terület) folyamatos 
gondozása a sírhely felett rendelkezni jogosult feladata. 
- A sírok és sírboltok – beleértve az urnák elhelyezésére szolgálókat is – kerítéssel nem 
határolhatók körül. Padok és ülőalkalmatosságok a temető szakaszaiban nem építhetők. 
- A sírokra és a szakaszok belsejébe fát ültetni tilos! 
- A sírokra 1 m-től magasabbra növő növényzet nem ültethető. 
- A személyi, vagy személyéhez kapcsolódó adatokban történő változást az üzemeltetőnek 30 
napon belül köteles bejelenteni. 
 - A jelen megállapodásban található adatok az információs önrendelkezési jogról és az 
informácószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és 
Tanács 2016/679. Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően 
kerülnek adatkezelésbe.  
 
 
Pásztó, 20........... év ............... hó.. …….. nap  
 
 
    …………………………………..…..           ……………………………………  
Sírhely felett rendelkezni jogosult személy                   Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú                
                                                                                     Nonprofit Kft. temetőgondnok 
 
 
Megjegyzés: * - al jelölteknél aláhúzással kell válaszolni. 
 
 
 


