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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete

27/2009. (XI. 27.) Ökt

rendelete

a köztemet  használatának rendjér l

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete a temet kr l és temetkezésr l szóló 1999. évi XLIII.
törvény  41.  §-a  (3)  bekezdésében,  valamint  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §-a  (1)
bekezdésében rögzített felhatalmazása alapján a köztemet  használatának rendjér l az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §

Az elhunyt személyek emlékének méltó meg rzése, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének
érvényesítése, továbbá a község területén a temet - és temetkezési kultúra fejlesztése. Alapelv a megkülönböztetés
nélküli méltó temetés, amely mindenkit megillet.

A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya Csanytelek község közigazgatási területén lév  köztemet re, annak fenntartásával és a
temetkezéssel kapcsolatos valamennyi tevékenységre kiterjed.

II. FEJEZET

ÉRTELMEZ  RENDELKEZÉSEK

3. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
      a) temet , b) köztemet , c) temetkezési emlékhely, d) temetési hely, e) kegyeleti emlékhely, f) kegyeleti

közszolgáltatás alatt a temet kr l és a temetkezésr l szóló 1999. évi  XLIII. törvény 3. §-ában foglaltakat kell
érteni.

(2) A köztemet  fenntartására, üzemelési szabályaira, a temetésre, a temetési szolgáltatási tevékenységre a temet kr l
és  a  temetkezésr l  szóló  1999.  évi  XLIII.  törvény  13.  §-a  (1)  és  (2)  bekezdésében,  a  16.  §-a  -  40.  §-ában  és  e
törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

Általános szabályok

4. §

(1) Az önkormányzat a köztemet  felett tulajdonosi és fenntartói jogokat egyaránt gyakorol.
(2) Az önkormányzat a köztemet  fenntartásával és üzemeltetésével összefügg  feladatokat kegyeleti

közszolgáltatási szerz dés útján látja el, e a rendelet függeléke szerinti szerz désben foglalt szabályok szerint,
amely a vonatkozó hatályos törvény 39. §-a (2) bekezdésén alapul.

(3) A köztemet ben az üzembetartási feladatról a kegyeleti közszolgálati szerz désben megbízott üzemeltet  köteles
gondoskodni. Kizárólagos hatáskörébe tartozik az egyházi tulajdonban lév  községi temet ben elkülönített
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köztemet ként kijelölt terület és az önkormányzat tulajdonában lév  köztemet  területén (a sírásás, a sírnyitás, a
visszahantolás, a sírhely ügyintézés, közköltségen történ  temetés, stb.) teljeskör  ellátása.

A köztemet  nyitva tartása

5. §

(1) A köztemet  a hét minden napján:
a) nyári id számítás kezdetét l annak végéig: reggel 08.00 - 20.00 óráig,
b) téli id számítás kezdetét l annak végéig: reggel 08.00 - 16.00 óráig

tart nyitva. A nyitva tartási id  leteltekor külön felszólítás nélkül el kell hagyni a köztemet  területét.
(2) Az (1) bekezdés alól kivétel a halottak napja és mindenszentek id szaka, ahol id korlátozás nélkül látogatható a

köztemet .
(3) A köztemet  nyitva tartási rendjér l a köztemet  bejáratánál, jól látható módon tájékoztatót kell kifüggeszteni.
(4) A temetkezési szolgáltatást és a köztemet ben végzett egyéb vállalkozói tevékenységet a köztemet  nyitva tartási

ideje alatt lehet végezni a rendelet 1. melléklete szerinti díjazás ellenében, a hatályos vonatkozó jogszabályokban
és e rendeletben foglaltak betartásával.

A köztemet  használata, igénybevétele rendjének szabályai

6. §

(1) A köztemet  rendeltetésszer  használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételei közül díjmentesen
vehet  igénybe:

a)   a temet  el tti parkoló,
b) a temet n belüli utak,
c)   a temetési hely gondozásához igénybevett ivóvíz,
d) az illemhely és
e) a kápolna épülete.

(2) A rendelet 1. számú mellékletében meghatározott mérték díj megfizetése ellenében biztosított:
a)   a ravatalozó épülete és az abban elhelyezett halott-h ,
b) a sírhelyek megváltása, újraváltása, és
c) a sírásás.

(3) A köztemet be látogatók, ill. az elhunytak temetési helyét gondozók kötelesek a helyhez ill en:
a)  tiszteletben tartani az elhunytak emlékét,
b) a köztemet  nyitva tartási idejét betartani,
c) a sírhely melletti fatelepítés esetén a település építési szabályzatában rögzített telepíthet  fa fajtáknak és

méreteknek megfelel  ültetési szabályokat betartani,
d) a helyhez ill , jó-ízlésbe nem ütköz  magatartást tanúsítani,
e) az elhunytak sírjának rendszeres gondozására, a sírhelyek, sírboltok esetleges id szer  felújítási,

karbantartási munkálatok elvégzésére, ill. elvégeztetésére,
f) virágokat  (akár  egynyári,  akár  ével s  növényr l  legyen  szó)  úgy  ültetni,  hogy  az  mások  hozzátartozói

sírjában kárt ne okozzon, (pl. locsolás által),
g) a sírhelyen elhelyezett vágott virág, él virágból kötött koszorú elhervadásakor azt a hulladék

összegy jtésére szolgáló területen elhelyezni,
h) az elhasználódott m anyag-koszorúkrat, egyéb hulladékokat a g) pont szerinti területen elhelyezni,
i)    az id szer  gyommentesítést a sírhelyen és annak közvetlen környezetében rendszeresen elvégezni,
j)    a sírjelek, a sírhelyek gondozása, fejújítása, ill. id szer  karbantartási munkálatok végzése során a hatályos

vonatkozó építési, környezetvédelmi, t zvédelmi, leveg tisztasági, talajvédelmi és a kegyeleti
közszolgáltató által meghatározott egyéb szabályokat maradéktalanul betartani, továbbá

k) az el re látható baleset- ill. életveszélyt elhárítani, ill. annak gyanúja esetén a kegyeleti közszolgáltatónak
jelzéssel élni.

l) sértetlenül hagyni, megóvni az elhunytak sírhelyét, a kegyeleti tárgyakat.
(4) A sírhelyeket belülr l olyan anyaggal borítani, amely a környezetre ártalmas, ill. nem bomlik le, nem lehet.
(5) Az elhunyt temetésére kötelezett, ill. a temetésr l gondoskodó, köteles jóhiszem en együttm ködni a

temetkezési szolgáltatást végz vel, ill. a kegyeleti közszolgáltatást végz vel, a szükséges mértékig adatot
szolgáltatni, e rendeletben meghatározott díjat megfizetni és e rendeletben foglalt szabályokat maradéktalanul
betartani.
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A temetési helyek méreteinek meghatározása

7. §

(1) Gyermek (0 – 10 éves korig elhunyt) sírhelyének mérete:
egy személyes sírhely mérete: kett s sírhelyek mérete:
hosszúsága: 130 cm, hosszúsága: 130 cm,
mélysége: 160 cm, mélysége: 160 cm,
szélessége:   60 cm. szélessége: 130 cm.

(2) Feln tt (10 éves kor feletti elhunyt) sírhelyének mérete:
 egy személyes sírhely mérete: kett s sírhelyek mérete:
hosszúsága: 210 cm, hosszúsága: 210 cm,
 mélysége: 200 cm, mélysége: 200 cm,
szélessége:   90 cm. szélessége: 200 cm.

(3) Az urna földbetemetés személyes sírhely mérete:
kett s sírhelyek mérete:

 hosszúsága: 80 cm, hosszúsága:   80 cm,
 mélysége: 100 cm, mélysége: 100 cm,
 szélessége: 60 cm. szélessége: 130 cm.

(4) Sírboltok méreteinek meghatározása:
a) felszíni méretek

aa)  3 személyes sírbolt hossza: 350 cm, szélessége:  250 cm.
ab)  6 személyes sírbolt hossza: 350 cm, szélessége:  300 cm.
ac)  9 személyes sírbolt hossza: 350 cm, szélessége:  380 cm.

b) bels  méretek
ba) 3 személyes sírbolt hossza: 230 cm, szélessége: 090 cm, mélysége: 260 cm,
bb) 6 személyes sírbolt hossza: 230 cm, szélessége: 175 cm, mélysége: 260 cm,
bc) 9 személyes sírbolt hossza: 230 cm, szélessége: 250 cm, mélysége: 260 cm.

Temetési hely feletti rendelkezési jog id tartama

8. §

A temetési hely használati id tartama (a betemetés, ill. rátemetés napjától számítva) :
 a) sírbolt esetén: 60 év,
 b) urnasírbolt esetén: 25 év,
 c) sírhely esetén: 25 év, és
 d) urnafülke, urnasírhely esetén: 10 év.

Jogkövetkezmények szabályozása

9. §

Aki e rendelet
a) 5. §-a (1) bekezdésében rögzített szabálytól eltér  id pontban - a (2) bekezdés esetét kivéve - látogatja a

köztemet t,
b) 6. §-a (3) bekezdés c) pontjában írtaktól eltér  méret , vagy fajtájú fát, továbbá növényzetet telepít,  ill. a helyi

építési szabályzatban foglaltaktól eltér en  helyez el növényzetet,
c) 6.  §-a  (3)  bekezdés  e)  pontjában  foglalt  sírhely,  ill.  sírbolt  id szer  gondozási,  felújítási,  karbantartási

munkálatainak végzésének nem tesz eleget, s ezzel baleset- és/vagy életveszélyt teremt, melynek
megel zésér l szándékosan, vagy gondatlanságra visszavezethet en nem gondoskodik,

d) 6. §-a (3) bekezdés f) pontjától eltér en ültet virágokat,
e) 6. §-a (3) bekezdés g) pontját megsérti azáltal, hogy a sírhelyre elhelyezett, de már elhervadt vágott virágokat,

él -virágokból készült, de már tönkrement koszorúkat, ill. hulladékká vált m anyagkoszorúkat és egyéb
hulladékokat nem a hulladékok tárolására kijelölt helyre teszi,

f) 6. §-a (3) bekezdés i) pontjától eltér en nem végzi el rendszeresen az id szer  gyommentesítési munkálatokat
a sírhelyen, a sírhely közvetlen környezetében, ill. környezet károsodását okozva végzi a gyommentesítést,
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g) 6. §-a (3) bekezdés j) pontjában rögzített hatályos vonatkozó építési, környezetvédelmi, leveg -
tisztaságvédelmi, talajvédelmi, t zvédelmi és a kegyeleti közszolgáltató által meghatározott szabályoknak
maradéktalanul nem tesz eleget,

h) az el re látható baleset- és életveszély elhárítása érdekében nem a t le elvárható magatartást tanúsítja
szabálysértést követ el és 30.000.-Ft-ig terjed  pénzbírsággal sújtható.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

(1) Ez a rendelet az önkormányzat képvisel - testülete által kezdeményezett egyházi tulajdonban lév  községi
temet  tulajdonosával (egyház) kötött feladat átadási, szerz dés vagy ingatlancsere szerz dés megkötése  napján
lép hatályba.

(2) A köztemet  használatának rendjér l szóló 23/2007. (XI. 29.) Ökt rendelet és annak melléklete 2009. XII. 31-én
hatályát veszti.

(3) A köztemet  fenntartását e rendelet hatálybalépéséig az önkormányzat képvisel - testülete az egyház
tulajdonában lév  községi temet n belül kialakított területen biztosítja, az egyház illetékes képvisel jével kötött
megállapodásnak megfelel en.

(4) A képvisel - testület e rendelet 10. §-a (1) bekezdésében foglalt feltételnek teljesüléséig (a rendelet hatályba
lépésével egyid beni) a vonatkozó hatályos jogszabályi feltételeknek maradéktalanul megfelel  üzemeltet vel, a
temet kr l és temetkezésr l szóló 1999. évi XLIII. törvény 39. §-a (2) bekezdésén alapuló kegyeleti közszolgálati
szerz dést kell kötni, melynek aláírására a képvisel - testület a képviseletére jogosított polgármestert
felhatalmazza.

(5) A köztemet ben lév  temetési hely megváltási díját, a köztemet -fenntartási hozzájárulási díját, és a
létesítmények, valamint az infrastruktúra vállalkozók részér l történ  igénybevételének díját ezen rendelet 1.
melléklete tartalmazza.

(6) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok, els dlegesen a
temet kr l és a temetkezésr l szóló 1999. évi XLIII. törvény és annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.)
Kormányrendelet az irányadó.

(7) A rendelet a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattar.hu oldalon
érhet  el.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester                                                                             jegyz

Záradék:

A rendelet kihirdetése:      2009. november 27.

Kató Pálné
   jegyz

http://www.csanytelek.hu/
http://www.kozadattar.hu/
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1. melléklet a köztemet  használata rendjér l szóló 27/2009. (XI. 27.) Ökt rendelet

A köztemet ben a temetési helyekért az elhunyt hozzátartójának, illetve az eltemettetésére kötelezett
személynek az alább meghatározott díjat kell fizetnie a kegyeleti közszolgáltatónak e díjakat lehet a
rendelet hatályba lépése évében érvényesítenie.

1.) Sírbolthely megváltási, ill. újraváltási díja (60 évre)

Sírbolthely fér helyének száma: Díjtételek:
a) egy személyes sírbolthely esetén: 25 000 Ft
b) kett  személyes sírbolthely esetén: 50 000 Ft
c) három személyes sírbolthely esetén: 75 000 Ft
d) négy személyes sírbolthely esetén: 100 000 Ft
e) öt személyes sírbolthely esetén: 125 000 Ft
f) hat személyes sírbolthely esetén: 150 000 Ft
g) hét személyes sírbolthely esetén: 175 000 Ft
h) nyolc személyes sírbolthely esetén: 200 000 Ft
i) kilenc személyes sírbolthely esetén: 225 000 Ft

2.) Sírhelyek megváltási, ill. újraváltási díja (25 évre)

Sírhely fér helyének száma: Díjtételek:
a) egy személyes sírhely esetén: 10 000 Ft
b) kett  személyes sírhely esetén: 20 000 Ft
c) egy személyes gyermeksírhely esetén: 5 000 Ft
d) kett  személyes gyermeksírhely esetén: 10 000 Ft
e) Urnasírhely esetén (10 évre): 5 000 Ft

3.) Egyéb díjak (sírásás, h tési díj)

Díjtétel megnevezése: Díjtételek:
a) Sima sírásás díja (sírhelyenként): 15 000 Ft
b) Mélyített sírásás díja (sírhelyenként): 19 000 Ft
c) Az elhunyt napi h tési díja (elhunytanként): 2500 Ft

d) A ravatalozó (eszközhasználattal együtt)
igénybevétele elhunytanként: 10 000 Ft

Az egyéb díjak összege átháríthatóak az elhunyt hozzátartozójára, illetve eltemettetésére kötelezettre, a kegyeleti
szolgáltatási szerz désben foglalt feltételekkel.

4.) Az egyéb vállalkozói (pl.: k faragó, sírköves) tevékenységet végz k által temet -fenntartási
hozzájárulás díja (sírjel, síremlék, sírbolthely készítéshez igénybevett víz- villany hulladékkezelési
közszolgáltatás, közterület használata, stb.)  vállalkozónként e melléklet 2.) ponton belüli díjtételek
adott évre megállapított díjának összege számtani átlagának 5%-a:

Sírhely fér helyenként: Díjtételek:
a) egy személyes sírhely esetén: 500 Ft
b) kett  személyes sírhely esetén: 1 000 Ft
c) egy személyes gyermeksírhely esetén: 250 Ft
d) kett  személyes gyermeksírhely esetén: 500 Ft
e) urnasírhely esetén: 250 Ft
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