
1. melléklet a 9/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez 

1. Sírhelyek méretei 

 
A B C 

 

 

Szélesség 

(cm) 

Hosszúság 

(cm) 
1.  1-es sírhely 

 
120 230 

2.  2-es sírhely 

 
220 230 

3.  gyermeksírhely 

 
90 150 

4.  hant nélküli 1-es sírhely 120 230 

5.  hant nélküli 2-es sírhely 220 230 

6.  urnasírhely 

 
90 100 

2. Sírtávolságok 

 

 

 

A B 

1. Sírhelyek (sírboltok) közötti távolság soron belül 60-100 cm 

2. Sorok közötti távolság 100-150 cm 

3. Hant nélküli sírok esetében a sírtávolság 60-100 cm 

4. Hant nélküli sírok esetében a sortávolság 100-150 cm 

5. Urnasíroknál a sírtávolság 80 cm 

6. Urnasíroknál a sorok közötti távolság 100-120 cm 

7. Gyermeksírok sírtávolsága 80 cm 

8. Gyermeksíroknál a sorok közötti távolság 100-120 cm 

 

 



2. melléklet a 9/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez 

 

Temetési helyek megváltási díjai a nyirádi temetőben  

 

 

A B C D 

 Alapdíj Használat 
időtartama 

Temetőfenntartási 
hozzájárulási díj 

síremlék készítése 
esetén 

1. 1-es sírhely váltása 10.000 Ft 25 év 600 Ft/nap 

2. 2-es sírhely váltása 15.000 Ft 25 év 800 Ft/nap 

3. Urnasírhely váltása 12.000 Ft 25 év 600 Ft/nap 

4. Gyermeksírhely váltása 12.000 Ft 25 év 600 Ft/nap 

5. Sírbolt (kripta) váltása 30.000 Ft/férőhely 100 év 800 Ft/nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. melléklet a 9/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez 

 

1. Sírkeretek megengedett méretei 
 

 
A B C 

 
Szélesség  

(cm) 

Hosszúság 

(cm) 

1. 1-es sírhely 90-120 
210-230 

(helyi alappal) 

2. 2-es sírhely  190-240 210-260 

3. Urnasírhely 65-90 80-100 

4. Gyermeksírhely 60-90 130-150 

 

2. Sírbolt megengedett méretei 

 

A B C D 

 
  

Szélesség Hosszúság 
(cm) (cm) 

1.  1 személyes 
belső méret 90 230 

2.  felszíni méret 130 270 

3. 2 személyes 

egymás fölé 
temetéssel 

belső méret 90 230 

4. felszíni méret 130 270 

5. 
2 személyes 

egymás mellé 
temetéssel 

belső méret 190 230 

6. felszíni méret 230 270 

7.  4 személyes 
belső méret 280 230 

8. felszíni méret 320 270 
 

  



4. melléklet a 9/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez 
 

 

Síremlék felállítási kérelem formanyomtatványa 

SÍREMLÉK FELÁLLÍTÁSI KÉRELEM 

Alulírott ………………………………………………………………………………………..(név) 
………………………………………...... 
……………………………………….(lakóhely) kérem Nyirád Község Önkormányzatát, hogy az 
alábbi temetési helyen történő síremlék felállításához hozzájárulni szíveskedjen: 
 
Temető neve: Nyirádi köztemető 
Parcella száma: …..…. 
Sor: ……. 
Sírhely száma: ………. 
Sírhely nagysága (1 személyes, 2 személyes) 
………………………………………………………………………………………………… 
Eltemetett személy(ek) neve, eltemetés éve:  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
Síremléket kivitelező vállalkozó neve, székhelye, igazolvány száma, cégszerű aláírása: 
……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
Az építendő síremlék leírása: 
Nemeskő: …………………………………., Fedlapos: ………………………………......., 
Nem nemeskő: ……………………………., 
Kivitelezési mód: 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Szín: …………………………………………………………………………………………… 
Felirat: …………………………………………………………………………………………. 
Egyéb: …………………………………………………………………………………………. 
 

VÁZRAJZ, MÉRETEK FELTÜNTETÉSÉVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum: ……………………………… 
 
       ………..……………………………… 
               aláírás 



 
 
 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott …………………………………………………………………………………….. 
(síremléket készítő kivitelező/vállalkozó) nyilatkozom, hogy a síremlék felállításhoz Nyirád 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temető használatáról és üzemeltetéséről 
szóló ………………………………..………….. önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
rendelet) előírásait, különös tekintettel a ………. §-ában meghatározott követelményekre, 
tudomásul vettem. 
 
Nyilatkozom, hogy az alapozás biztosítja a létesítendő síremlék süllyedés-mentességét, 
valamint időtállóságát. Az alap olyan formában kerül kivitelezésre, hogy az nem akadályozza 
a további betemetési lehetőséget. 
 
Felelősséget vállalok arra, hogy az építés során az állítandó síremlék környékén a 
magánszemélyek létesítményeit, valamint a temető parkjait, berendezéseit sértetlenül 
hagyom. Felelősséget vállalok továbbá arra, hogy a síremlék felállításakor, felújításakor, 
javításakor keletkezett szemetet, törmeléket, hulladékot a munka befejezésekor elszállítom. 
 
A temető-fenntartási hozzájárulást a rendeletben meghatározott módon megfizetem. 
 
Kötelezem magam, hogy a rendeletben a sírhelyre és sírkeretre vonatkozó méreteket, 
előírásokat a kivitelezés során betartom. Tudomásul veszem, hogy amennyiben attól eltérően, 
illetve hozzájárulás nélkül építkezem, vagy a közízlést sértő, oda nem illő tárgyat helyeznék 
el, úgy azt a költségemre a temető üzemeltetője megszünteti, és a rendelet megszegőivel 
szemben közigazgatási eljárást kezdeményez. 
 
Dátum: …………………………….. 
 
                  …………………………………. 
        kivitelező/vállalkozó 
 
ZÁRADÉK: 
 
A síremlék felállításához szükséges hozzájárulást a rendelkezésre álló adatok alapján 
megadom. 
 
Dátum: ………………………………. 
 
 
 
          
 
 
 

jegyző 
 
 
 
 



5. melléklet a 9/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez 
 
 

SÍREMLÉK JAVÍTÁSI / TISZTÍTÁSI KÉRELEM 
 
 
Alulírott ……………………………………………….…………………………… (név) 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… (lakóhely) kérem Nyirád Község 
Önkormányzatát, hogy az alábbi temetési helyen történő síremlék javításához/tisztításához 
hozzájárulni szíveskedjen. 
 
Temető neve: …………………. 
Parcella száma: ………… 
Sor: …………., 
Sírhely száma: ………………… 
 
Sírhely nagysága (1 személyes, 2 személyes). 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Eltemetett személy(ek) neve, eltemetés éve: 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
Síremlék javítását/tisztítását kivitelező személy neve, székhelye, igazolvány száma, cégszerű 
aláírása: 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Dátum: ………………………………… 
 
 
       
 …….…………………………………. 
                 aláírás 
 
ZÁRADÉK: 
A síremlék javításához/tisztításhoz szükséges hozzájárulást a rendelkezésre álló adatok 
alapján megadom. 
 
 
Nyirád, ………………………………. 
 
 
 
 
        jegyző 
 


