
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 

14/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2021. (X. 22.) önkormányzati rendeletének 

módosítására a következő rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 10. §-a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(6)  Temetői munkavégzés során keletkezett szennyeződés vagy kár esetén a munkát végző 

köteles a szennyeződés eltávolítására, az eredeti állapot visszaállítására. Amennyiben munkát 

végző felszólítás ellenére sem hozza helyre az eredeti állapotot, az önkormányzat saját 

költségén azt elvégezteti és annak költségét a munkát végzőre át hárítja. 

Munkát végzőnek tekintendő az a személy vagy vállalkozás, aki a munkát előzetesen 

bejelentette a temető üzemeltetője felé és a munka temető-fenntartási hozzájárulás díját 

rendezte.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 12. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(2) Temetkezésre használt helyek: 

a) Koporsós temetés esetén: 

aa) Egyes sírhelyre: egy koporsós betemetés + egy rátemetés +4 urna betemetése 

engedélyezhető. 

ab) Kettes sírhelyre: két koporsós betemetés + két rátemetés + nyolc urna betemetése 

engedélyezhető. 

b) Hamvasztásos temetés esetén: 

ba) Urnasírhely: a hamvakat tartalmazó urnák földbe temetésére, 2 urna elhelyezése 

engedélyezhető 

bb) Urnafülkék (kolumbáriumok, szimpla és dupla): a hamvakat tartalmazó urnák építménybe 

való elhelyezésére, szimpla urnafülke esetén 1, dupla urnafülke esetén 2 urna elhelyezése 

engedélyezhető. Ikerurna alkalmazása esetén a szimpla urnafülkébe 2 urna, dupla urnafülkébe 

4 urna helyezhető el.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 12. § -a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(7) Ikerurna alkalmazása kizárólag az urnafalakban lévő urnafülkékbe történő temetések 

során engedélyezett. Ikerurna használata esetén a fülke megváltása vagy újra váltása során, a 

jelenleg hatályos rendelet 1. mellékletében, az ikerurna használatra vonatkozó megváltási árat 

kell figyelembe venni, a fülke típusától függően.” 
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4. § 

 

(1) A Rendelet 13. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„d) sírbolt mérete: 3-6 személyes sírbolt esetén: 300 cm x 300 cm, 200 cm mélység” 

 

(2) A Rendelet 13. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„e) szimpla urnafülke belső mérete 30 cm x 30 cm x 30 cm” 

 

(3) A Rendelet 13. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„f) kettős méretű urnafülke belső mérete 60 cm x 30 cm x 30 cm” 

 

(4)  A Rendelet 13. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„g) urnasírhely mérete általában 80 cm x 60 cm, mélysége legalább 1 méter.” 

 

5. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 32. § (2)-(3) bekezdése. 

 

6. § 

 

A Rendelet a következő 33. §-sal egészül ki: 

 

„33. §  (1) A rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2000. (II.28.) 

önkormányzati rendelet.” 

7. § 

 

A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

8. § 

 

A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.  

 

9. § 

 

Ez a rendelet a rendelet 2022. november 1-én lép hatályba és 2022. november 2-án hatályát 

veszti. 

 

Pilisvörösvár, 2022. október 14.  

 

 

 Dr. Fetter Ádám Gergelyné Csurilla Erika 

 polgármester jegyző 
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Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a 

alapján kihirdetésre került: Pilisvörösváron, 2022. október 17. napján. 

 

Pilisvörösvár, 2022. október 17. 

 

 Gergelyné Csurilla Erika 

 jegyző 
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1. melléklet az 18/2022. (X.17.) önkormányzati rendelethez 

 

 

ÚJ TEMETÉSI HELYEK MEGVÁLTÁSI DÍJA 
(bruttó ár) 

Sírhelytípus Ha az elhunyt 

pilisvörösvári lakos és 

sírhely újra váltás 

esetén  

Ha az elhunyt nem  

pilisvörösvári lakos 

Szimpla sír 35.000 Ft 190.000 Ft 

Dupla sír 45.000 Ft 305.000 Ft 

Urnafülke 18.000 Ft 100.000 Ft 

Urnafülke ikerurna 

használattal 

25.000 Ft 125.000 Ft 

Dupla urnafülke 35.000 Ft 140.000 Ft 

Dupla urnafülke 

ikerurna 

használattal 

48.000 Ft 180.000 Ft 

Urnasír 25.000 Ft 125.000 Ft 

Álkripta 58.000 Ft 320.000 Ft 

2-6 szem. sírbolt 

(kripta) 

600.000 Ft 960.000 Ft 

 

Megjegyzés: 

- Urnasírhely csak a szabványos urnasírkő alap megvásárlásával váltható meg. 
Urnasírkő alap ára: 55.000 Ft 

- A temetési helyek újraváltási díja a megváltási díj időarányos része, kivéve 

urnás  

temetés esetén. 

 

 

ÚJRAHASZNOSÍTOTT TEMETÉSI HELYEK 
MEGVÁLTÁSI DÍJA (bruttó ár) 

Sírhelytípus Sírhelyár – ha az 
elhunyt 

pilisvörösvári lakos 

Sírhelyár – ha az elhunyt 
nem pilisvörösvári lakos 

Szimpla sír 25.000 Ft 140.000 Ft 

Dupla sír 35.000 Ft 210.000 Ft 

 

Megjegyzés: 

- Újra betemetés során megtalált csontmaradványokat az eltemettető kívánságának 
megfelelően díjmentesen mélyebbre lehet tenni. 
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2. melléklet az 18/2022. (X.17.) önkormányzati rendelethez  

 

 

I.) A temetőben munkát végzők által a tulajdonos önkormányzat részére fizetendő 

temető-fenntartási hozzájárulás díja: 

 

 

Munka típusa Gépjármű behajtással 

történő munkavégzés 

esetén 

Gépjármű behajtás nélkül 

történő munkavégzés 

esetén 

Sírkőállítás, -bontás, -

átdolgozás, - javítás, -

tisztítás esetén munkánként 

7.000 Ft/sírkő 3.000 Ft/sírkő 

Sírkőállítás, -bontás, -

átdolgozás, - javítás, -

tisztítás vegyesen egy 

sírhelyen, egy napon 

8.500 Ft/sírkő 5.000 Ft/sírkő 

Fakeret állítás, a sír és 

környezete rendezésével 

2.500 Ft/sírkő 

 

1.000 Ft/sírkő 

Betűvésés síremlékre 2.500 Ft/sírkő 1.000 Ft/sírkő 

Sírhely körüli járda 

kialakítása 

2.500 Ft/sírkő 1.000 Ft/sírkő 

Gyertyatartó vagy váza 

cseréje, pótlása 

2.500 Ft/sírkő 1.000 Ft/sírkő 

Sírboltépítés (kriptaépítés) 8.500 Ft/sírbolt/nap  

Egyéb munkák (pl.: föld 

feltöltés, sóder szórás, tuja 

kivágás, stb.) 

2.500 Ft/sírkő 1.000 Ft/sírkő 

Alkalmankénti gépjárművel 

történő behajtás 

magánszemély részére 

500 Ft/nap  

 

 

II.) A temető létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által a 

tulajdonos önkormányzat részére fizetendő díjak: 

 

1. Ravatalozó-használati díj    29.500 Ft /alkalom 

2. Hűtőhasználati díj       6.000 Ft/nap 

 

 
 


