
 
Ózd város Önkormányzatának 8/2001. (IV. 02.) sz. rendelete  

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 
 

(egységes szerkezetben a 17/2002. (V. 24.), a 28/2002. (X. 18.), a 21/2003. (IX. 25.),  
a 25/2004. (X. 11.), a 29/2005. (X. 03.), a 2/2006. (II. 24.), a 19/2006. (VII. 28.), a 7/2007. (IV. 15.), 

a 2/2008. (II. 20.), a 2/2009. (II. 27.), a 4/2010. (III. 26.), a 11/2011.(IV. 22.), a 3/2012. (II. 17.),                                    
a 12/2012. (V. 18.) és a 11/2013. (IV.25.) önkormányzati rendeletekkel) 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében és a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 5. § (3) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, az ugyanezen törvény 40. § (5) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, az Ózd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.) 
önkormányzati rendelet 2. mellékletének I.2.6. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság és az ugyanezen 
önkormányzati rendelet 2. mellékletének II.3.16. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1. §. 
 

Általános rendelkezések 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Ózd város közigazgatási területén fekvő köztemetőkre, 
valamint ezek fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes tevékenységre. 

 
(2) Ózd város közigazgatási területén az alábbi köztemetőkbe lehet temetkezni: 

- Ózd, I. Gyári temető 7119 hrsz.  1/1 számú melléklet 
- Ózd, II. Bolyki (új) temető 9006 hrsz. 1/2 számú melléklet 
- Ózd, III. Táblai temető 2956 hrsz.  1/3 számú melléklet 
- Ózd, Somsályi temető 18908 hrsz.  1/4 számú melléklet 
- Ózd, Centeri temető 13059 hrsz.  1/5 számú melléklet 
- Ózd, Bánszállási temető 10078 hrsz. 1/6 számú melléklet 
 

(3) A köztemetők elhelyezkedését e rendelet 1. számú melléklete szerinti térképek 
mutatják be. 

 
(4) Az Ózd-Cserdalápai 5588 hrsz. alatti temető lezárt temető (1/7 számú melléklet). 

Rátemetés a vonatkozó előírások megléte esetén engedélyezhető. 
 



(5) Az ózdi köztemetők létesítéséről, bővítéséről, fenntartásáról Ózd város 
Önkormányzata gondoskodik. 

 
(6) Ózd város Önkormányzata a köztemetők üzemeltetéséről kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik. 
 

2. §. 
 

Temetkezési szabályok 
 

(1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a működő 
temetőkben, valamint az 1. §. (4) bekezdése szerinti temetési helyen lehet. 

 
(2) Ózd város köztemetőiben koporsós és hamvasztásos temetkezésre van lehetőség. 
 
(3) A temetkezési tevékenységet az üzemeltető a kegyeleti elvárásokhoz illő módon 

kell, hogy megszervezze (ruházat, magatartás, eszközök, stb.). 
 
(4) Az üzemeltető a vallási vagy etnikai eredetű temetkezési szokásokat – amennyiben 

azok jogszabállyal nem ellentétesek – köteles figyelembe venni. 
 

(5)1 A temetőkben az üzemeltető engedélye nélkül temetni, urnát elhelyezni tilos. 
 
 

3. §. 
 

Temetési helyek 
 

(1) A temetőket sírhelytáblákra, urnasírhely táblákra kell felosztani, a sírhelytáblákon 
belül kell kijelölni a sírboltokat és a gyermek sírhelyeket. 

 
(2)2 A temetési helyeket a megváltási idő elteltével – a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 10. §-ban és a végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 
1.) Kormányrendelet 19. §-ban foglaltak betartásával – fel lehet számolni és újabb 
temetések céljára igénybe lehet venni. 

 
(3) Betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt 

sírhelytáblákba koporsós temetés csak sírboltba vagy sírhelybe rátemetéssel 
engedélyezhető. 
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2 Megállapította: 3/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § 



(4) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet 
urnafülke, urnasírhely és urnasírbolt. Az urna a koporsós temetési helyre 
rátemethető. 

 
(5) A temetőben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az 

üzemeltető gondoskodik. Az urna kiadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 

4. §. 
 

(1) A sírkeretek mérete, a temetők terepviszonyait figyelembe véve a következő: 
 

- felnőtt egyes sírhely    220 cm hosszú 
       110 cm széles 
- felnőtt kettes sírhely    220 cm hosszú 
       190 cm széles 
- gyermek sírhely     130 cm hosszú 
         60 cm széles 
- urnasírhely       80 cm hosszú 
         60 cm széles 
- sírboltok      400 cm hosszú 
       300 cm széles 
- urnasírbolt      110 cm hosszú 
       100 cm széles 
 

(2) A méretek a sírkeret külső széleit jelentik. 
 
(3) A sírok egymástól való oldaltávolsága 60 cm, a gyermek síroknál pedig 30 cm. A 

sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet. 
 
(4) A sírgödör mélysége 200 cm, melybe legfeljebb 2 db koporsó temethető. A 

mélyített sírgödör 220 cm, melybe legfeljebb 3 db koporsó temethető. A 25 éves 
használati időn belüli rátemetés esetén az ÁNTSZ sírfelnyitási engedélyének 
beszerzése kötelező. 

 
(5) Felnőtt sírban elhelyezett koporsón kívül legfeljebb 6 db urna is elhelyezhető, ez 

azonban a sírhely használati idejét nem hosszabbítja meg. 
 
(6) Felnőtt sírhelyre vonatkozó díj befizetése esetén a felnőtt sírhelytáblába 10 éven 

aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel 
azonosnak kell lenni. 

 
(7) Az egyes sírhelytáblákban lévő sírhelyek sírdombokkal vagy anélkül alakíthatók 

ki, a kialakításnak sírhely táblán belül egységesnek kell lenni. 
 

 



 
5. §. 

 
Temetési hely feletti rendelkezési jog 

 
(1) Az egyes temetési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre 

kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét a rendelet 2. számú melléklete 
tartalmazza. 

 
(2) A rendelkezési jog kezdő időpontja a megváltás napja: 

a./ egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától 
számított 25 év, 

b./ kettős sírhely esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év, 
c./ sírbolt esetén 60 év, 
d./ urnafülke és urnasírhely esetén 10 év, 
e./ urnasírbolt esetén 30 év. 
 

(3) A koporsós rátemetéssel a 25 éves használati idő újrakezdődik. Ha a koporsós 
rátemetés miatt a sírhely használati ideje meghosszabbodik, a használati díj 
időarányos részét kell megfizetni. 

 
(4)3 Temetési hely feletti rendelkezési jogot előre megváltani nem lehet, az kizárólag 

elhunyt temetésével és a rendeletben meghatározott díj megfizetésével szerezhető 
meg. 

 
6. §. 

 
Díszsírhely 

 
(1) A Gyári, Bolyki és Táblai temetőkben kijelölt temetőrészt az üzemeltető 

díszsírhelyek kialakítása céljából köteles fenntartani. 
 
(2) Díszsírhely adományozható annak, aki 

- tudományos, szellemi, művészi, sport és közéleti tevékenységével országos 
vagy nemzetközi elismerést ért el, vagy ezen tevékenységével a város életének 
jelentős előremozdításán, javításán munkálkodott, 

- fegyveres erők és testületek hősi halottja és a Magyar Honvédség saját 
halottjának tekintett lehunyt. 

 
(3) Díszsírhely adományozásáról – a (2) bekezdésben meghatározottakra 

figyelemmel – a polgármester dönt. 
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(4) A díszsírhely igénybevétele térítésmentes, használata meghatározatlan időre (a 
temetők fennállásáig) szól. 

 
(5) A díszsírba a díszsírhelyre jogosult házastársa (élettársa) is temethető a (3) 

bekezdésben foglaltak szerint. 
 
(6) A díszsír növénnyel való díszítését, ápolását a közeli hozzátartozók (Ptk. 685. §. 

c./ pont) végzik. A közeli hozzátartozók nélküli díszsírok gondozásáért az 
üzemeltető felelős. 

 
(7) Az üzemeltető felelős továbbá a köztemetőkben elhelyezett történelmi szobrok, a 

jelentős események megörökítésére létesített emlékművek, kegyeleti helyek 
(kopjafák) és ezek környezetének gondozásáért. 

 
 

7. §. 
 

Sírbolt, síremlék 
 

(1) Sírboltot (kriptát) csak építési engedély alapján lehet építeni. A sírbolt temetőn 
belüli elhelyezését a parcellázási terv figyelembevételével a temető üzemeltetője 
jelöli ki. A tervet a tervezőnek az üzemeltetővel előzetesen egyeztetni kell. A 
sírbolt építési munkák végzésének várható időpontját az üzemeltetőnek be kell 
jelenteni. 

 
(2) A sírboltba koporsóban csak annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre 

azt építették. 
 
(3) A kiásott sírbolthelyet az alépítmény elkészültéig baleset megelőzésére alkalmas 

védőkorláttal körbe kell keríteni. 
 

8. §. 
 

(1)4 Síremléket szilárd talajra kell építeni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél 
nagyobb területet és csak az üzemeltető engedélye és az üzemeltető által 
biztosított tervrajz figyelembevételével létesíthető. 

 
(2) A síremlék körül létesített járda magassága a terepviszonyokat figyelembe véve 

alakítható ki. A sírkeret magassága a járdaszinttől számítva maximum 40 cm lehet. 
 
(3) A síremlék magassága a járdaszinttől 

- gyermeksíroknál 120 cm, 
- felnőtt síroknál 180 cm lehet. 
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(4)5 A síremléknek meg kell felelnie a temető arculatának. Sírbolton, síremléken és 

urnafülkén közízlést sértő feliratok nem helyezhetők el. Az urnafalra 
virágtartókat, gyertyatartókat és egyéb kiegészítőket csak az üzemeltető 
engedélye alapján lehet elhelyezni. 

 
(5) Temetői létesítményeket (síremlék, sírbolt, stb.) elkészültük után a temető 

gondnokának be kell mutatni. 
 
(6) Oldalfülkés vagy sírboltszerű üreggel ellátott sírt létesíteni és abban temetni nem 

szabad. 
 
(4) Tilos a sírgödör kifalazása, kibetonozása, a koporsó porladását akadályozó 

anyagokkal (fólia, habszivacs, stb.) való betakarása. 
 
(5) A sírhely kiürítése során a temetőben felállított síremlék lebontása, áthelyezése 

előtt a munkálatokat az üzemeltetőnek be kell jelenteni. 
 
 

9. §. 
 

Temetkezési szolgáltatások 
 

(1) A köztemetőkben szolgáltatásokat végző vállalkozók tevékenységének 
összehangolásáról az üzemeltető gondoskodik. 

 
(2)6 A temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen 

munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját a 3. sz. 
melléklet tartalmazza. 
 

(3)7  A temetkezési szolgáltatók a köztemetőn belül kötelesek a sírásással, valamint a 
sírhelynyitással és visszahantolással és az elhunyt hűtésével kapcsolatos 
feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetét és berendezésit igénybe 
venni. Az igénybevételért fizetendő díjat a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 
10. §. 

 
(1) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára – a búcsúztatás 

(szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az 
oszlásnak indult, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját. 

 

                                           
5 Megállapította:  3/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § 
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11. §. 
 

Nyilvántartások vezetése 
 

A temető üzemeltetője köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről és 
a temető nyilvántartó könyv vezetéséről. A temtőtérképet a temető nyilvántartó 
könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temető dokumentációkat a 
temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek meg kell őriznie. 
 
 

12.§. 
 

A temető üzemeltetése 
 

(1) Az üzemeltető tevékenysége során a temetőt látogatók kegyeleti érzéseit nem 
sértheti, a szertartásokat nem zavarhatja. 

 
(2) A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak a 

temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni. 
 
(3) A temetői munkák – különös rátemetés, exhumálás, áthelyezés – során talált 

értéktárgyakról – ékszer, nemesfémből készített protézis-, és a megtalálás 
körülményeiről az üzemeltető jegyzőkönyvet köteles felvenni. 

 
(4) A találta értékek biztonságos megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik a 

jogosultnak történő átadásig. 
 
(5)8 A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési, illetve 

kártérítési felelősség sem az önkormányzatot, sem az üzemeltetőt nem terheli. 
 
 

13.§. 
 

A temetők rendje 
 

(1) A Gyári, a Bolyki és a Táblai temető nyitvatartási ideje: 
- április 1-jétől november 1-jéig  06.00 órától   20.00 óráig 
- november 2-től március 31-ig   08.00 órától   16.00 óráig 
 

(2) A somsályi, a centeri, a bánszállási és a cserdalápai temetőket időkorlátozás nélkül 
lehet látogatni. 

 
(3) Október 31. és november 1., 2. napján a nyitvatartási idő 22 óráig tart. 
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(4) Vasárnap és ünnepnapokon egyéb vállalkozói tevékenység (kőfaragás, 

sírgondozás, emlékműkészítés, stb.) nem végezhető. 
 
(5) A temetőkben járművel behajtani és azzal közlekedni csak az üzemeltető 

engedélyével szabad. A mozgássérülteket parkolási engedélyük feljogosítja a 
temetőbe való behajtásra. 

 
(6) A temetőkben mindenki a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. A 

temetési szertartás ideje alatt a szertartást zavaró munka a temetőben nem 
végezhető. 

 
(7)9 Temetői munkavégzés következtében keletkező szennyeződés, rongálás 

megszüntetése, az eredeti állapot visszaállítása az azt okozó kötelessége. 
 

14. §. 
 
(1) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan. 
 
(2) A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok 

díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos. A tönkrement koszorút, 
elhervadt virágot és egyéb hulladékot csak az erre a célra kijelölt területen, illetve 
a szemétgyűjtő edényzetben lehet elhelyezni. 

 
(3) A temetőben mécsest vagy gyertyát gyújtani, tűzveszélyes tevékenységet folytatni 

csak a tűzvédelmi előírások betartásával lehet. 
 
(4) A sírokra és a parcellák belsejére fát ültetni tilos. 
 
(5) A sírok és sírboltok – beleértve az urnák elhelyezésére szolgálókat is – kerítéssel 

nem határolható körül. Padok és ülőalkalmatosságok a temető parcellákban az 
üzemeltető hozzájárulásával létesíthetők. 

 
(6)10 A temető üzemeltetője a tulajdonos nevében köteles felhívni a temetési hely 

felett rendelkezni jogosultat a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel, 
sírkeret, sírbolt helyreállítására. 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. 
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(7)11 Amennyiben a 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 üzemeltetője szünteti meg. 

 
(8)12 A sírjel vagy a sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem 

történhet. 
 

15. §. 
 
 

(1) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen szabad lerakni. Az 
elszállításról az üzemeltető szükség szerint intézkedik. 

 
(2)13 A síremlékek elbontásából vagy építéséből származó építési törmeléket a temetői 

szeméttároló edénybe és a temető területén elhelyezni tilos. 
 
(3)14 Építőanyagoknak a temetőbe való beszállításához, építési vagy bontási munkák 

elvégzéséhez az üzemeltető engedélye szükséges. A fel nem használat 
építőanyagokat az építési munkát végzők az üzemeltetőnél történő előzetes 
bejelentést követően, az építés megkezdésétől számított 3. nap után tárolási díj 
fejében tarthatják a temető területén. 

 
(5) A temetők területére kutyát bevinni – a vakvezető kutyák, a temetők őrzésében 

részt vevő kutyák kivételével – tilos. 
 

16. §. 
 

A panaszügyintézés az üzemeltető feladata, melyet a Gyári temető, Lomb út 1. szám 
alatt lát el. 
 

17. §.15 
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12 Beiktatta: 29/2005. (X. 03.) önkormányzati rendelet 4. §  
13 Megállapította: 29/2005. (X. 03.) önkormányzati rendelet 5. § 
14 Megállapította: 29/2005. (X. 03.) önkormányzati rendelet 5. § 
15 Hatályon kívül helyezte: 12/2012. (V. 18.) önkormányzati rendelet 1. § 6. pont. Hatálytalan:2012. május 31-től 



18. §. 
 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a temetőkről és temetkezési 

tevékenységről szóló 1992. évi 5. sz., az ezt módosító 1993. évi 5. sz., az 1995. évi 
19. sz., az 1997. évi 12. sz., az 1998. évi 7. sz., az 1999. évi 1. sz., és a 2000. évi 9. 
sz. rendelete hatályát veszti. 

 
 
 
 
 

Dr. Almási Csaba                               Fürjes Pál 
         jegyző            polgármester  

 
 



 



 
 
 



 

 
 



 
 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 
2. melléklet a 8/2001. (IV. 02.) önkormányzati rendelethez16 

 
1. Ózd – Gyári temető 

 
1.1. Temetési helyek megváltási díjtételei  

(A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 
 
 
 A            B     

(Ft) 
1 I. o. sírhely egyes (25 év) 17.892 

2 I. o. sírhely kettes (25 év) 26.511 

3 II. o. sírhely egyes (25 év) 15.172 

4 II. o. sírhely kettes (25 év) 22.582 

5 III. o. sírhely egyes (25 év) 13.653 

6 III. o. sírhely kettes (25 év) 20.143 

7 IV. o. sírhely egyes (25 év) 6.327 

8 IV. o. sírhely kettes (25 év) 8.589 

9 Köztemetésre fenntartott sírhelyek (25 év) 4.044 

10 Gyermek sírhely – 10 éven aluli (25 év) 3.114 

11 Urnafülke egyes – régi típusú műkő (10 év) 9.582 

12 Urnafülke kettes – régi típusú műkő (10 év) 16.056 

13 Urnafülke – 12 férőhelyes új típ. műgyanta kötésű falban(10 év) 48.637 

14 Kolumbárium – kis kettes, új típusú, műgyanta kötésű urnafalban (10 év) 53.040 

15 Urnasírhely – földbe temetéskor (10 év) 20.133 

16 Sírbolt (60 év) Ft/m2 15.013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
16 Megállapította: 11/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a 



 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
2. Ózd – Bolyki temető 

 
 

2.1. Temetési helyek megváltási díjtételei  
(A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 

 
 
 

 A         B    (Ft) 
1 I. o. sírhely egyes (25 év) 17.892 

2 I. o. sírhely kettes (25 év) 26.511 

3 II. o. sírhely egyes (25 év) 15.172 

4 II. o. sírhely kettes (25 év) 22.582 

5 III. o. sírhely egyes (25 év) 13.653 

6 III. o. sírhely kettes (25 év) 20.143 

7 IV. o. sírhely egyes (25 év) 6.327 

8 IV. o. sírhely kettes (25 év) 8.589 

9 Köztemetésre fenntartott sírhelyek (25 év) 4.044 

10 Gyermek sírhely – 10 éven aluli (25 év) 3.114 

11 Urnafülke egyes – régi típusú műkő (10 év) 9.582 

12 Urnafülke kettes – régi típusú műkő (10 év) 16.056 

13 Urnafülke – 12 férőhelyes új típ. műgyanta kötésű falban (10 év) 48.637 

14 Urnafülke – 32 férőhelyes új típ. műgyanta kötésű urnafalban (10 év) 41.245 

15 Kolumbárium – nagy kettes, új típusú, műgyanta kötésű (10 év) 53.040 

16 Urnasírhely – földbe temetéskor (10 év) 20.133 
17 Sírbolt (60 év) Ft/m2 15.013 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



3. Ózd – Táblai temető (régi) 
 
 

3.1. Temetési helyek megváltási díjtételei  
(A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 

 
 

 A         B    (Ft) 
1 II. o. sírhely egyes (25 év) 15.172 

2 II. o. sírhely kettes (25 év) 22.582 

3 III. o. sírhely egyes (25 év) 13.653 

4 III. o. sírhely kettes (25 év) 20.143 

5 Köztemetésre fenntartott sírhelyek (25 év) 4.044 

6 Gyermek sírhely – 10 éven aluli (25 év) 3.114 

7 Urnafülke egyes – régi típusú műkő (10 év) 9.582 

8 Urnasírhely – földbe temetéskor (10 év) 20.133 

9 Sírbolt (60 év) Ft/m2  15.013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
4. Ózd – Táblai új temetőrész 

 
 
 

4.1. Temetési helyek megváltási díjtételei  
(A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 
 
 
 
 A B (Ft) 
1 I. o. Sírhely egyes – új temetőrész (25 év) 33.027 
2 I. o. Sírhely kettes – új temetőrész (25 év) 47.323 
 
 
 

 



 
 



 
5. Egyéb temetők 

Ózd – Center, -Bánszállás, -Somsály 
 
 
5.1. Temetési helyek megváltási díjtételei  

(A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 
 
 
 
 A           B        (Ft) 
1 Sírhely egyes (25 év) 7.459 
2 Sírhely kettes (25 év) 10.651 
3 Gyermek sírhely – 10 éven alul (25 év) 3.114 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. melléklet a 8/2001. (IV. 02.) önkormányzati rendelethez17 

1. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben   

vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő 

temetőfenntartási hozzájárulás díja 
 
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 
 
 A                      B                     (Ft) 
1 A díj mértéke alkalmanként (temetési helyenként) 1.200 
2 Sírkeret építési rajz 2.363 
3 Építési anyagok tárolási díja 2.000 
 
 

2. A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által   

biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési 

szolgáltatók által fizetendő díjak 
 
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 
 
 A           B            (Ft)      
1 Temetői létesítmény használati díj 36.280 
2 Ravatalozó használati díj (Bolyki, Gyári, Táblai temetőben) 11.607 
3 Ravatalozó-kellékhasználati díj (Bolyki, Gyári, Táblai temetőben) 8.416 
4 Ravatalozó és kellékhasználati díj (egyéb temetőben) 6.477 
5 Hűtési díj Ft/nap 2.621 
6 Temetési helynyilvántartás – ügyintézés 2.979 
7 Sírásás, hantolás /új sír esetén/ 21.536 
8 Sírhelynyitás, hantolás 16.461 
9 Sírhelynyitás, hantolás /gyermeksír/ 7.418 
10 Sírhelynyitás, hantolás /urnás temetésnél/ 7.071 
11 Fedlap levétele és visszahelyezése /egyes/ 6.050 
12 Fedlap levétele és visszahelyezése /kettes/ 7.332 
13 Visszamaradt föld elhordása /keretes/ 3.058 
14 Visszamaradt föld elhordása /fedlapos/ 4.802 
15 Exhumálás 37.994 
16 Exhumálás ua. sírból / elhunyt                          13.500 
17 Sírmélyítés rátemetéskor (25 év után) 16.307 
18 Halott átvétel (felügyelettel, kellékmegőrzéssel) 7.863 
19 Halott kiadás (felügyelettel, kellékmegőrzéssel) 7.863 

 

                                           
17 Megállapította: 11/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet 2. §  


