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1. verzió 3. oldal

Lemondó nyilatkozat a meghosszabbítani nem kívánt temetkezési
helyről
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I. A szabályzat célja

II. Alapelvek

5. oldal1. verzió

A temetői szabályzat (a továbbiakban: szabályzat ) alapvető célja, hogy a TESZ által üzemeltetett
temetőkben zavartalan legyen a temetkezési tevékenység, e temetők szent jellegének védelme, illetve
ennek előmozdítása, az elhunytak illő és tisztességes eltemetése, emlékük méltó megőrzése és
ápolása, a kegyeleti funkciók érvényesítése, a köztemető-üzemeltetés rendjének szabályozása.

A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga mindenkit
megillet az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji
csoporthoz tartozására, nemzeti, nemzetiségi hovatartozására, a halál okára vagy bármely más
megkülönböztetésre tekintet nélkül.

A végső nyughely megválasztásában és a temetés lebonyolításában az abban közreműködők és az
eltemettetők, az elhunyt életében tett rendelkezésére figyelemmel kötelesek együttműködni.

A Településellátó Szervezet (továbbiakban TESZ ) a köztemetők üzemeltetéséről szóló 1999. évi XLIII.
tv. (IV.13.), ennek módosításáról szóló 2005. évi XXI. tv., valamint a végrehajtásról szóló 145/1999.
(X.1.) Korm. rendelet és annak módosításáról szóló 121/2005. (VI.28.) Korm. rendelet, a Göd Város
Képviselő testülete által jóváhagyott 30/2011. sz. Ök. rendele (továbbiakban ÖK. rendelet ) alapján a
következő szabályzatot alkotja.

A szabályzat a TESZ által üzemeltetett temetőkben történő mindennemű munkát és szolgáltatást
végzők részére kötelező érvényű.

A TESZ által üzemeltetett temetők területén mindennemű szolgáltatást és tevékenységet végzőknek
– a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és
díszítése kivételével – a Temetőgondnoknál történő bejelentésről gondoskodni kell.

A temetkezés biztosítása érdekében a temető sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblák sorokra
oszlanak. A sorokban a temetési helyeket a temetőgondnok jelöli ki. A parcellák és a sorok is
sorszámot kapnak, mely alapján a sírhelyek az egyedi számjellel beazonosíthatók.

A Temetőgondnok a temető területén végzett szolgáltatások ill. munkálatok elvégzését a
szabályzatban meghatározott előírások betartásának céljából előzetes bejelentés nélkül is jogosult
ellenőrizni.

Temetők működési szabályzata

A temetőben elhelyezett tárgyakért, növényekért valamint a sírboltok, síremlékek megrongálásáért –
a TESZ részéről tanúsított gondatlanságot kivéve – a TESZ-t felelősség nem terheli.



Temetők működési szabályzata

III. A jogszabály hatálya

1. Nemeskéri-Kiss Mikós úti temető (1829 hrsz.)

2. Jácint utcai temető (4032 hrsz.)

3. Pázmány Péter utcai temető (936 hrsz.)

4. Pesti úti temető (2527 hrsz.)

IV. A temetők fenntartása és üzemeltetése

1. Üzemeltető feladata

1.1

— ügyfélszolgálatot működtet, és ügyfélfogadási időt tart;
Helye: Településellátó Szervezet 2132 Göd Duna út 5.

Ideje: Szerda 900 - 1200 óra

—

—

—

—

—

—

—

— összehangolja a temetéseket (temetési napot biztosít);

—

1. verzió 6. oldal

nyilvántartó könyvet vezet és az előírásoknak megfelelően megőrzéséről
gondoskodik;

A szabályzat hatálya Göd Város Önkormányzatának megbízásából a gödi Településellátó Szervezet

által működtetett Göd Város közigazgatási területén lévő köztemetőkre terjed ki:

Betartja, ill. betartatja temetőkkel és temetkezésekkel kapcsolatos törvényben,
kormányrendeletben és az önkormányzati rendeletben foglaltakat.

a szabályozásnak megfelelően, helyileg szokásos módon tájékoztatja a temetőkbe
látogatókat;

számítógépes nyilvántartást vezet, a temettetőnek, a jogosult hatóságnak abba
betekintést enged, arról felvilágosítást nyújt;

sírhelyet értékesít, és megújít (ÖK. rendelet alapján).
Sírhely megújítás az "Adatlap sírhely megváltáshoz, hosszabbításhoz " lapon
történik (II. sz. melléklet)
meghosszabbítani nem kívánt sírhelyről a "Lemondó nyilatkozat a
meghosszabbítani nem kívánt temetkezési helyről " nyomtatványon lehet lemondani
(IX. sz. melléklet)
ha a sírhely feletti rendelkezési jog azért szűnik meg mert az elhunytat más
temetkezési helyen kívánják eltemettetni, akkor a sírhely megváltási díj időarányos
részét visszatéríti a TESZ. Ezen visszatérítési igény "Kérelem sírhely megváltási díj
időarányos visszatérítésére " nyomtatványon igényelhető (X. sz. melléklet).

más temetkezési helyről történő áthelyezés esetén a TESZ "Befogadó nyilatkozat "-
ot állít ki (XI. sz. melléklet)

a szabályzatban foglalt szolgáltatásokat a "Köztemetők szolgáltatási árjegyzéke " (I 
sz. melléklet) alapján biztosítja
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1.2

1.3

1.4

1.5

Halott átvétel:  folyamatos 0-24 h (Nemeskéri-Kiss Miklós úti temető)

Halott kiadás:  munkanapokon    800 - 1500

1.6

1.7

1.8

— utak karbantartása;

— kapuk, kerítések karbantartása;

— vízvezetékek, vízcsapok üzemeltetése, karbantartása;

— elektromos hálózat és világítás működtetése, karbantartása;

— a temető és létesítményeinek tisztán tartása;

— biztosítja a temetők karbantartását, amely magába foglalja:

 szükség szerinti sepréseket;

 kaszálást;

 hulladék összegyűjtése és elszállítatása;

 balesetveszélyt jelentő fák kivágását;

 síkosság mentesítést és hó eltakarítást a főútvonalakon.

1.9

1.10

1. verzió 7. oldal

Biztosítja a ravatalozók és kiszolgáló helyiségek karbantartását, fertőtlenítését.

Gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, átadásáról, az elhunytak
előírásoknak megfelelő módon való hűtéséről a Nemeskéri-Kiss Miklós úti köztemetőben.

Halott átadás-átvétel a "Halott átvételi jegyzék " kiállításával és cégszerű aláírásával történik
(III. sz. melléklet)

Halott hűtőben való elhelyezésekor és kivételekor be kell vezetni az adatokat (név,
elhelyezés/kivétel időpontja, szolgáltató adatai) a helyszínen lévő halott hűtő használati
nyilvántartásba.

Gondoskodik az első temetéskor a sírásásról.

Biztosítja a temetők infrastruktúrájának állagmegóvását:

A parcellák kialakítására, bezárására és megnyitására javaslatot tesz, az arra vonatkozó
utasításokat betartja.

Düledező síremlék, sírbolt helyreállítására a temetőgondnok a rendelkezésre jogosult
hozzátartozót (örököst) felhívhatja. Amennyiben a síremlék, sírbolt állítója (örököse)
ismeretlen, úgy a felhívást a temető hirdetőtábláján 90 napra ki kell függeszteni.
A helyreállításról – saját költségén – a jogosult hozzátartozó köteles gondoskodni. Ha a
felhívásra a síremléket vagy a sírboltot nem állítják helyre, a TESZ elrendeli a síremlék,
sírbolt eltávolítását, illetőleg a sírboltba a további temetést eltiltja. A temetőben lévő
létesítmények biztonságos voltát a temetőgondnok folyamatosan köteles ellenőrizni.

A temető bejáratánál, jól látható helyen tájékoztató táblát köteles elhelyezni, melyen fel kell
tüntetni a temető nyitva tartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, címét,
ügyfélfogadási rendjét. Ki kell függeszteni továbbá a temető részletes térképét.
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2. Temetkezési szolgáltatást végző feladata

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3. Temetőn belül történő munkavégzés előírásai

3.1

3.2

3.2

3.3

1. verzió 8. oldal

Temetőben munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást – csak a mindkét
fél által aláírt "Megállapodás temető területén történő munkavégzésre " nyomtatvánnyal
(VII. sz. melléklet)  rendelkező vállalkozások végezhetnek. 

Köteles betartani a temetések és sírhelyszemlék rendjét.

Köteles az általa eltemetendő elhunytról adatszolgáltatást adni és egyeztetni a temetési
időpontról az "Adategyeztető lap és időpont kérelem temetéshez " adatlap kitöltésével (IV. sz. 
melléklet).

A munkát végző vállalkozóknak és dolgozóiknak rendelkezniük kell a tevékenységre előírt
szakképesítéssel és a hatósági egészségügyi-, baleseti-, és tűzvédelmi előírások ismeretével.

A temetkezést végző vállalkozóknak és dolgozóiknak rendelkezniük kell a tevékenységre
előírt szakképesítéssel és a hatósági egészségügyi-, baleseti-, és tűzvédelmi előírások
ismeretével.

Külső vállalkozók által üzletszerűen végzett munkák után a "Köztemetők szolgáltatási
árjegyzékében " (I. sz. melléklet) foglalt díjakat kell fizetni.

Építési, bontási, helyreállítási és ezzel kapcsolatos egyéb munka valamennyi temetőben csak
a bejelentést követően kezdhető meg, a szabályzatban meghatározott feltételek alapján.

Exhumálás az "Adategyeztető lap és időpont kérelem exhumáláshoz " nyomtatványon (V. sz.
melléklet) kérelmezhető.

Köztemetőn kívüli urnaelhelyezéskor a "Nyilatkozat urna kiadáshoz " nyomtatványt (VI. sz.
melléklet) kell kiállítani és a Temetőgondnoknak nyilvántartása vételre átadni. ( A
Temetőgondnok igazolást állít ki a nyilvántartásba vételről.)

Mellétemetéseknél köteles a környező sírok védelméről (fóliatakarás, temetés utáni
letakarítás) gondoskodni. Köteles a sírhely felett rendelkezni jogosultat tájékoztatni a
sírkövek elszállításának előírásairól és következményeiről, és erről a jogosultat 2 példányban
nyilatkoztatni  a "Nyilatkozat sírkő elszállításáról " (XII sz. melléklet) nyomtatványon.

Ravatalozók és berendezési tárgyaik állagvédelméről köteles gondoskodni. A ravatalozók a
"Köztemetők szolgáltatási árjegyzékében " (I. sz. melléklet) foglalt feltételekkel és
díjszabással vehetők igénybe.

A temetkezési szolgáltató köteles az érvényes munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokban,
utasításokban foglaltakat megismerni, betartani és betartatni. Ezen szabályok be nem
tartásából eredő károkozásért, esetleges balesetekért a temetkezési szolgáltatást végzőt teljes
körű kártérítési felelősség terheli.
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

—

—

—

—

—

—

3.12

4. Temetői nyitvatartás

1. verzió 9. oldal

Munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy
eredeti állapota ne változzon.Az  esetleges károkért a kivitelező teljes felelősséggel tartozik.

Síremlék állításakor okozott kárért elsősorban a károkozó tartozik felelősséggel,
ismeretlensége esetén a síremlék tulajdonosa a felelős.

A vállalkozó köteles a kiásott munkagödröt, munkaterületet körülkeríteni és a munkavégzés
teljes időtartama alatt a tűz- és balesetvédelmi előírásokat betartani illetve betartatni.

Síremlék létesítése

Sírjelek állítása során alkalmazható maximális méreteket az ÖK. rendelet
tartalmazza.

Síremléket csak a sírhely felett rendelkezni jogosult vagy az általa meghatározott
személy állítathat vagy bontathat el.

A munkát végző vállalkozó a munka megkezdését a TESZ-nek a munka megkezdése előtt
legalább 1 nappal köteles bejelenteni a "Nyilatkozat sírjel bontásról, állításról, felújításról " 
(VIII. sz. melléklet) nyomtatvány kitöltésével.

Az elkészült létesítményeket a munka befejezését követően a TESZ-nek be kell mutatni.

Temetési szertartások ideje alatt a temetőkben munka nem végezhető.

Szombat, vasárnap- és ünnepnapokon kivitelezői munka nem végezhető.

Amennyiben a munkát végző hiányosságot vagy szabálytalanságot észlel, azt köteles a
Temetőgondnoknak azonnal jelenteni.

A temetők nyitvatartására az ÖK. rendelet előírásai vonatkoznak.

Megbontott síremlék a temetőben nem tárolható, azt a szétszedés napját követő 7 
napon belül a temetőből el kell szállítani.

Síremléket csak szilárd alapra, a kegyeleti elvárásoknak és közízlésnek megfelelő
módon lehet elhelyezni, amely nem terjedhet túl a sírhely határain.

Bontott síremléket és bontásból származó törmeléket, építés során kitermelt földet
és egyéb építési hulladékot a temető területéről el kell szállítani, ezek a temetői
szeméttárolókba nem helyezhetők.
A síremlék összeállítása az érvényben lévő biztonsági, műszaki és technológiai
előírásokat kielégítő megoldással készüljön (csapolással, összecsavarozással, stb.)
amiért az elkészítőt teljes anyagi és erkölcsi felelősség terheli. 
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5. Temető rend

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9 TILOS!

—

—

—

—

—

—

—

V. Ellenőrzési rend

— ravatalozók műszaki állapota (érintésvédelem, tűzbiztonság, stb.);

— ravatalozók takarítási dokumentációja;

— ravatalozó kellékeinek állapota;

— halott hűtő műszaki állapota;

— halott hűtő fertőtlenítési dokumentációja;

1. verzió 10. oldal

Sírokra 1 méternél magasabbra növő fákat, bokrokat ültetni.

A sírhelyek gondozásával kapcsolatosan keletkezett hulladékot a sírhelyek között
tárolni.

A temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni, a talajt elhordani.

A temető területére – vakvezető kutya kivételével – állatot bevinni.

A temető területén mindennemű árusítás.

A temetőgondnok és a TESZ műszaki igazgató-helyettese közös tervszerű ellenőrzést folytat, amely
az alábbi területekre terjed ki:

Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél fokozott körültekintéssel kell eljárni, ügyelve arra,
hogy tűz ne keletkezzen.

A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik
tanúsítani.

A temetőben tartózkodni a temető kapujában kifüggesztett nyitvatartási időben szabad.

A temető területén tüzet rakni.

A temetőben a sírokat, az azon lévő tárgyakat, a síremlékeket, fákat, bokrokat,
növényzetet, a tájékoztató táblákat, az épületeket, általában bármilyen más tárgyat
megrongálni, beszennyezni, a virágokat letépni, a sírok díszítésére szolgáló
tárgyakat illetéktelenül elvinni.

A temetőbe gépjárművel behajtani az ÖK. rendeletben meghatározott feltételekkel szabad.

Fákat, cserjéket a sírhelyen kívüli területre ültetni, padokat elhelyezni csak a TESZ
engedélyével szabad.

A temető területéről sírjelet, síremléket kivinni csak a temetőgondnokkal történt előzetes
egyeztetés után szabad.

12 éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

A temető területén és kerítésén reklám ill. hirdetés kihelyezése a TESZ-szel történt
egyeztetés után szabad.
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— halott hűtő használati nyilvántartás;

— vízvételi lehetőségek, csapok állapota;

— parcellajelölők megléte, állapota;

— veszélyes sírok kezelése;

— temetői területek rendezettsége;

— keletkezett hulladékok kezelése;

— temetői térképek aktualizálása;

— működési dokumentációk napra készsége;

— temetői dokumentációk vezetése.

VI. Záró rendelkezések

Jelen szabályzat hatályba lépését 2017. március 15-ei dátummal elrendelem.

1. verzió 11. oldal

Rataj András
igazgató

Jelen szabályzatban nem tárgyalt kérdésekben a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1999. évi
XLIII. tv. (IV.13.), ennek módosításáról szóló 2005. évi XXI. tv., valamint a végrehajtásról szóló
145/1999. (X.1.) Korm. rendelet és annak módosításáról szóló 121/2005. (VI.28.) Korm. rendelet, a
Göd Város Képviselő testülete által jóváhagyott 30/2011. sz. Ök. rendeletben foglaltak az irányadók.

A temetőlátogatók esetleges panaszairól a temetőgondnok jegyzőkönyvet készít. A TESZ köteles a
felmerült panaszokat kivizsgálni, valamint a panasz megszüntetése érdekében a szükséges
intézkedéseket megtenni és erről a temető tulajdonosát valamint a jegyzőt tájékoztatni.



Temetők működési szabályzata

aa



13. oldal1. verzió

Temetők működési szabályzata



aa



I. RAVATALOZÓ (Ravatalozói munkák)

1. Halott átvétel

Halott átvétele 3.000.-

2. Halotthűtők üzemeltetése

Hűtő használat (gödi lakcímkártyával, vagy Gödön eltemetendők esetén) 1.500.- / nap

Hűtő használat 4.500.- / nap

II. Ravatalozó előkészítése, használata

1. Előkészítés és használat

Ravatalozó használat munkaidőben 4.000.-

Munkaidőn túl, szabad és munkaszüneti napon 8.000.-

2. Berendezések, felszerelések használata, amortizáció, javítás 

Nemeskéri úti temető 12.000.-

Pázmány utcai temető 12.000.-

Jácint utcai temető 12.000.-

III. Regisztrációs díj

Temetkezési szolgáltatók által fizetett  díj 5.000.-

IV. Sírásás

Sírásási tevékenység 17.780.- / alkalom

V. Sírköves munkák

Sírkő szétszedés, visszaállítás 2.500.-

Új sírkő állítás 4.500.-

Sírkő helyszínen történő felújítása 6.000.-

Bejelentés nélküli munkavégzés 30.000.-

15. oldal

Temetők működési szabályzata

1. verzió

Külső vállalkozó által üzletszerűen végzett munkák után

A megadott árak bruttó forint árak és 27% Áfa-t tartalmaznak. A szolgáltatások számlázása annak
igénybevétele előtt történik a temetőfőkönyvi adatok egyidejű bejegyzésével.

I. sz. Melléklet

Köztemetők szolgáltatási árjegyzéke

Halott átvételt írásban a Szabályzat 3. sz. mellékletében található  nyomtatványon kell rögzíteni

(amortizáció, hűtők karbantartása, áramköltség, fertőtlenítés, fertőtlenítő szerek, takarítás)

(Takarítás, berendezési tárgyak tisztítása, tisztítószerek, gyertyák biztosítása, jelkendő és kapufüggöny
felhelyezése, elektromos készülékek bekapcsolása, áramköltség)

(okmányok ellenőrzése, elhelyezés,  fertőtlenítési, takarítási munkák, tisztítószerek)



Kelt: Göd,

16. oldal

Temetőgondnok

Temető megnevezése:

Parcella:

1. verzió

Temetési hely érvényességi éve:

Megváltási díj:

kérelmező

Temetők működési szabályzata

Sírhely száma

Sor:

II. sz. Melléklet

Adatlap sírhely megváltáshoz, hosszabbításhoz

Temettető adatai

Elhunyt adatai

Temetési hely adatai

Neve:

Lakcíme:

Neve:

Leánykori neve:

Anyja neve:

Utolsó lakcíme:

Születési időpont:

Elhalálozási időpont:



átvételt végző

17. oldal1. verzió

Halott átvétel időpontja:

Halott átvétel helye:

Szállítólevél száma:

III. sz. Melléklet

Halott átvételi jegyzék

Halott vizsgálati bizonyítvány azonosító száma:

Halott szállítást végző szolgáltató cégneve:

Elhunyt neve:

Elhunyt utolsó lakcíme:

Elhalálozás helye:

Hozzátartozó neve:

Hozzátartozó lakcíme:

Szolgáltató székhelye:

Szállító jármű rendszáma:

Igazolom, hogy a halott átvétel során a halott azonosításához és átvételéhez szükséges okmányokat
rendben találtam. Az elhunytat végtagcédulával és a halott vizsgálati bizonyítvánnyal átveszem.

A temető üzemeltetőjének képviselőjeként nyilatkozom, hogy az azonosítás, illetve az okmányok
tekintetében hiányosságot észleltem. A halott átvételi eljárást felfüggesztem és egyúttal értesítem a halott
vizsgálati bizonyítványt kiállító orvost, valamint az illetékes kistérségi intézetet.

átvételt végző

átadást végző szolgáltató képviselője

Halottátvétellel kapcsolatos észrevétel:

Temetők működési szabályzata



18. oldal1. verzió

Temetés tervezett időpontja:

Elhunyt neve:

Leánykori neve:

Anyja neve:

Utolsó lakcíme:

Születési éve:

Elhalálozási éve:

Temettető neve:

III. Temetés adatai

Lakcíme:

II. Temettető adatai

TEMETÉSHEZ

Temető megnevezése:

Sírhely azonosító:

Temetés módja:

Temetkezési hely  lejárat éve:

Sírhely megváltási díj:

Hűtő használat díja:

IV. Temetési térítési díjak

Ravatalozó használat díja:

Regisztrációs díj:

Összesen:

Temetők működési szabályzata

IV. sz. Melléklet

Adategyeztető lap és időpont kérelem

Kérem az alábbi adatokkal az elhunyt temetésének bejegyzését a temető főkönyvbe és a temetés
időpontjának visszaigazolását.

I. Elhunyt adatai



Temetők működési szabályzata

PH.

PH.

19. oldal1. verzió

Kelt: Göd, 

Kérelmező

Igazolom, hogy a temetkezési szolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett. A temetés
időpontját és az elhunyt adatait a Temető főkönyvbe bejegyeztem. A szolgáltatási árjegyzék alapján a
számla kiállításra került.

Számlaszám:

Temetőgondnok

Telephelye:

Adószáma:

V. Kérelmező/temetkezési szolgáltató adatai

Megnevezése:



Tisztelt Temető Üzemeltető!

I. Exhumált elhunyt adatai

II. Exhumálás adatai

III. Exhumálással megbízott temetkezési szolgáltató adatai

20. oldal

Időpont:

Temető megnevezése:

1. verzió

lakcíme:

Sírhely felett rendelkezni
jogosult neve:

Sírhely azonosító:

Sírhely lejárat év:

Szolgáltató megnevezése:

Telephelye:

Adószáma:

Exhumálás elötti elhelyezés adatai Exhumálás utáni elhelyezés adatai

Temetők működési szabályzata

Elhunyt születési neve:

Anyja neve:

Születési hely:

Születés ideje:

Elhalálozás ideje:

V. sz. Melléklet

Adategyeztető lap és időpont kérelem

EXHUMÁLÁSHOZ

Kérem az alábbi adatokkal az elhunyt exhumálásának bejegyzését a temetőkönyvbe.

Elhunyt neve:



Temetők működési szabályzata

IV. Exhumálást megrendelő személy adatai

21. oldal1. verzió

Megrendelő aláírása

Temetőgondnok

Fenti bejelentés alapján igazolom, hogy az exhumálást az elhunyt, illetve a sírhely adataihoz a
temetőkönyvbe bejegyeztem.

Kelt: Göd,

Név:

Alulírott megrendelő büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az exhumálásra és a
maradványok új temetkezési helyen történő elhelyezésére jogosult vagyok. Az elhelyezéshez szükséges
befogadó nyilatkozatot az exhumálás helye szerinti temető üzemeltetőjének átadtam.

Kelt: Göd,

Lakcím:

Szem. ig. száma:

Értesítési cím v. telefon:



Alulírott

mint az elhunyt

temetésére kötelezett személy igazolom, hogy

o

o

o

( a megfelelőt kérjük jelölni)

22. oldal1. verzió

az elhunyt hamvasztását követően az elhunyt hamvait tartalmazó urna elhelyezése a fenti
címen történik. Vállalom, hogy az urnát a kegyeleti igényeknek megfelelő körülmények
között tárolom. Vállalom, hogy a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói, valamint a
végrendeleti juttatásban részesített személyek részére a kegyeleti jog gyakorlásának
lehetőségét biztosítom. Vállalom, hogy az elhunyt közeli hozzátartozóit az urna
elhelyezésére szolgáló hely címének változásáról tájékoztatom. 

Elhalálozás helye, ideje:

Lakcíme:

Édesanyja neve:

Szül. név, hely, idő:

Temetők működési szabályzata

VI. sz. Melléklet

NYILATKOZAT

az elhunyt a temetésének módja és helye tekintetében végrendeletében halála esetén
hamvasztásáról, majd hamvait tartalmazó urna fenti címre történő elhelyezéséről
rendelkezett, melynek igazolására az elhunyt végrendeletének másolatát jelen
nyilatkozatomhoz csatolom;

az elhunyt hamvait tartalmazó urna fenti helyen történő elhelyezésének igazolására a temető
vagy temetkezési emlékhely befogadó nyilatkozatát csatolom;

Az elhunyt hamvait tar-
talmazó urna elhelyezé-
sének címe:

urna kiadásához

Szül. név, hely, idő:

Édesanyja neve:

Lakcíme:

Szem. ig. száma:



Temetők működési szabályzata

Kelt: Göd,

Előttünk mint tanúk előtt:

23. oldal1. verzió

Aláírás

Szem. ig. szám:

Lakcím:

Név:

Az 1999. évi XLIII. temetőkről és temetkezésről szóló törvény 18.§ (6) bekezdés alapján tudomásul
veszem, hogy a gödi temetőket üzemeltető Településellátó Szervezet a temetők nyitvatartási ideje alatt
köteles felvilágosítást adni a kegyeleti jogokat gyakorolni kívánó részére az elhunyt hamvait tartalmazó
urna elhelyezésének helyéről.

Név:

Lakcím:

Szem. ig. szám:

Aláírás

eltemetésre kötelezett



amely létrejött egyrészről

Településellátó Szervezet

2132 Göd, Duna út 5.

15394026-2-13

Rataj András igazgató és Balogh György műszaki igazgató-helyettes

mint üzemeltető (továbbiakban Üzemeltető ),

másrészről

Vállalkozó vállalja
1.

2.

Üzemeltető vállalja
1.

24. oldal

Az Üzemeltető által a részére átadott Temetőszabályzatban foglalt szabályoknak
maradéktalanul eleget tesz.

A Temetőszabályzatban meghatározott szabályok többszöri megsértése vagy be nem tartása
esetén az Üzemeltető jogosult az általa üzemeltetett köztemetők területén a munkavégzést
megtiltani a Vállalkozó részére.

A Temetőszabályzat módosítása esetén legkésőbb a hatálybalépés előtt a módosított
Temetőszabályzatot a Vállalkozó részére átadja.

Temetők működési szabályzata

1. verzió

Név:

mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó ) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek
szerint:

A felek együtt kívánnak működni a Göd Város területén található köztemetőkben vállalkozás szerűen
végzett sírkőállítás, felújítás, sírkő bontási munkák feltételeiről. Ennek érdekében az alábbi
megállapodást kötik meg.

VII. sz. Melléklet

MEGÁLLAPODÁS

Váll. eng. szám

Képviselő:

Adószám:

Székhely:

Név:

Képviselő:

Adószám:

Székhely:



Temetők működési szabályzata

1.

2.

3.

4.

5.

Kelt: Göd,

25. oldal1. verzió

pénzügyi ellenjegyző

Vállalkozó Üzemeltető

Felek a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag cégszerűen aláírják.

Mellékletek: 1. sz. Melléklet Temetőszabályzat

Az Üzemeltető Szerződő Partnere (Vállalkozó) nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve
harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményre, amely a Felek illetve
alkalmazottaik részéről a mindenkor hatályos, közélet tisztáságára vonatkozó jogszabályok,
korrupció ellenes törvények megsértését eredményezi. Jelen kötelezettség különösképpen a
kormányzati és önkormányzati hatóságok tisztviselői, megbízottai, valamint családtagjaik
(Polgári Törvénykönyvben meghatározott hozzátartozók), illetve ezen személyek szoros
baráti köréhez tartozók számára eszközölt jogellenes kifizetésekre vonatkozik. 

Az Üzemeltető Szerződő partnere (Vállalkozó) nem fogadhat el és nem ajánlhat fel, nem
adhat, (illetve erre vonatkozóan nem állapodhat meg) bármely Üzemeltető megbízásából
eljáró munkavállalónak, képviselőnek, illetve harmadik személynek (szakértő, megbízott,
egyéb harmadik személy) ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. Ugyanez
vonatkozik arra az esetre is, ha az érintett személy jelen megállapodással kapcsolatosan
tárgyalások folytatására, szerződéskötésre, illetve teljesítésre hivatalosan nincs
felhatalmazva, arra nem jogosult. 

Az Üzemeltető Szerződő Partnere (Vállalkozó) köteles azonnal értesíteni a vele szerződéses
kapcsolatban álló Üzemeltetőt, amennyiben jelen megállapodással kapcsolatosan folytatott
tárgyalások során, a szerződés megkötésére, illetve az azzal kapcsolatos teljesítésre
vonatkozóan a korrupció bármely formájáról vagy annak kísérletéről tudomást szerez, illetve
amennyiben a korrupció gyanúja felmerül.

Az Üzemeltető Szerződéses Partnere (Vállalkozó) hozzájárul szerződésének teljes körű
nyilvánossá tételéhez, valamint a Szerződés teljesítésével kapcsolatos ellenőrzések,
megállapítások nyilvánossá tételéhez.

A fenti kötelezettségek megsértése esetén az Üzemeltető jogosult jelen megállapodás
azonnali felmondására.

Integritási Záradék



Bejelentő adatai

Temetési hely adatai

Kelt: Göd,

A bejelentést tudomásul vettem.
Kelt: Göd,

26. oldal1. verzió

sírhely

A temetési helyen végzendő munka leírása, síremlék/sírjel vázrajza, felirata.

Temetőgondnok

sírjel bontásról, állításról, felújításról

Temetők működési szabályzata

VIII. sz. Melléklet

NYILATKOZAT

Sírhely azonosító

Elhunyt neve:

Temető:

Telefonszáma:

Címe:

Neve:

parcella sor



Nyilatkozattevő adatai

Temetkezési hely adatai

Előttünk mint tanúk előtt:

27. oldal1. verzió

Lakcím: Lakcím:

Szem. ig. szám: Szem. ig. szám:

Aláírás Aláírás

Elhunyt(ak) neve:

Temetkezési hely érvényesség év:

Ezúton nyilatkozom a rendelet 9. § (2) bekezdése alapján, hogy a fentiekben megjelölt temetkezési hely
érvényességi idejét meghosszabbítani nem kívánom, a sírhelyet a temető üzemeltetője további
temetésekre felhasználhatja.

Név: Név:

nyilatkozattevő temetőgondok

Temetők működési szabályzata

Sírhely:

Sor:

Parcella:

Temető:

IX. sz. Melléklet

LEMONDÓ NYILATKOZAT
a meghosszabbítani nem kívánt temetkezési helyről

Neve:

Címe:



Kérelmező adatai

Temetkezési hely adatai

Visszaigényelt összeg meghatározása

Kelt: Göd,

28. oldal1. verzió

Visszaigényelt összeg (Ft):

igénylő aláírása

Igazolom, hogy a visszaigénylés 30/2011.(X. 27.) sz. Ök. rendelet 8. § (8) bekezdése alapján jogos, az
igényelt összeg kifizethető.

Temetőgondnok

Visszaigénylés oka:

A sírhely feletti jogosultságot igazoló bizonylat száma:

Az érvényességi időből hátralévő évek száma:

Temetkezési hely érvényesség év:

Parcella:

Sor:

Sírhely:

Elhunyt(ak) neve:

Sírhely vásárlás/meghosszabbítás éve:

Temetők működési szabályzata

Temető:

X. sz. Melléklet

KÉRELEM
sírhely megváltási díj időarányos visszatérítésére

Neve:

Címe:



Igazoljuk, hogy néhai

a Településellátó Szervezet üzemeltetésében lévő

azonosítóval megjelölt temetkezési helyére eltemethető.

A temetkezési hely koporsós temetésre: o o

Temetés bejelentéséhez szükséges okmányok:

x Adategyeztető lap és temetési időpont kérelem

x Halott vizsgálati bizonyítvány (másolat)

x Halotti anyakönyvi kivonat (másolat)

o Nyilatkozat urnakiadáshoz

o Visszaigazolás urnakiadáshoz

Kelt: Göd,

29. oldal

Anyja neve:

1. verzió

Születési hely:

Temetőgondnok

elhunyt maradványainak elhelyezéséhez

Elhalálozás helye, ideje:

Temető:

Parcella:

Sor:

Sírhely:

alkalmas

Születés ideje:

nem alkalmas

Temettető a temetkezési hely felett rendelkezési jogot mindaddig nem szerezhet, illetve a temetkezési
hellyel kapcsolatban semmilyen intézkedés nem történhet, amíg a lefolytatott hagyatéki tárgyalást lezáró
jogerős hagyatéki végzés másolatát a jogerőre emelkedéstől számított tizenöt munkanapon belül a temető 
irodájában le nem adja.

Temetők működési szabályzata

XI. sz. Melléklet

BEFOGADÓ NYILATKOZAT

Elhunyt neve:

Elhunyt születési neve:



Alulírott

mint a

Kelt: Göd,

30. oldal1. verzió

Sor:

Sírhely:

felett rendelkezni jogosult nyilatkozom, hogy exhumálás, sírhelyre történő rátemetés miatt megbontott
sírköveket a megbontást követő 7 napon belül elszállíttatom. Tudomásul veszem, hogy a határidő letelte
után a temető üzemeltetője a maradványokat építési törmelékként kezelje, és azt a költségemre
elszállítassa.

rendelkezni jogosult

Temetők működési szabályzata

sírkő elszállításról

Parcella:

XII. sz. Melléklet

NYILATKOZAT

Név:

Lakcím:

Temető:


