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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete

…/… . (… . … .) önkormányzati rendelet-tervezete

a köztemet  használatának rendjér l, díjáról

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. § (1) bekezdése szerinti származékos jogalkotási hatáskörében eljárva, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a)
pontjában, továbbá a temet kr l és temetkezésr l szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében és a 42. §-ban
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott köztemet  fenntartása feladatkörében és a temet kr l és a temetkezésr l szóló 1999. évi XLIII. törvény
16. §, a 40. § (3) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, a 40. § (5) bekezdésében szabályozottaknak megfelelve a Dél-
alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következ ket rendeli el:

I. Fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. Köztemet  m ködtetése

1. §

(1)  Az önkormányzat  a köztemet  fenntartásával és üzemeltetésével összefügg  feladatait, az ahhoz szükséges feltételek
teljesülésekor, az 1. függelékként csatolt köztemet  üzemeltetésére kötött  kegyeleti közszolgáltatási szerz désben foglaltak
szerint láttatja el.

(2) Az önkormányzat (az (1) bekezdésben szabályozott köztemet  m ködtetéséhez szükséges infrastrukturális feltételek
megteremtéséig a köztemet  fenntartási kötelezettségének a Csanytelek, 646 hrsz. alatt nyilvántartott, a Római Katolikus
Egyház tulajdonában és a Csanyteleki Nepomuki Szent János Plébánia használatában lév , Temet szabályzat szerint
üzemeltetett, a rendeltetésnek megfelel egyházi temet n belül a köztemet  m ködtetésére elkülönített területen tesz eleget, az
erre irányuló megállapodás szerint.

2. A köztemet  nyitva tartása

2. §

(1) A köztemet  a hét minden napján:
a)    nyári id számítás kezdetét l annak végéig: reggel 08.00 - 20.00 óráig,
b) a téli id számítás kezdetét l annak végéig: reggel 08.00 - 16.00 óráig
tart nyitva, a Halottak Napja és a Mindenszentek id szaka kivételével, amikor id korlátozás nélkül látogatható az 1.
§ (2) bekezdése szerinti köztemet .

(2) A temetési hely igénybe vétele iránti ügyintézés, a temetkezési szolgáltatás és a köztemet ben végzett egyéb
vállalkozói tevékenység a köztemet  nyitva tartási ideje alatt, a 2. melléklet szerinti díjazás ellenében végezhet .

3. A köztemet  használata, igénybe vétele rendjének szabályai

3. §

(1) A köztemet ben a rendelkezési jogot gyakorlók kötelesek:
a) az elhunytak emlékét tiszteletben tartani,
b) a köztemet  nyitva tartási idejét betartani,
c) a jó ízlésbe nem ütköz  magatartást tanúsítani,
d) az elhunytak sírját rendszeresen gondozni, a sírhelyek, sírboltok esetleges id szer  felújítási, karbantartási

munkálatait elvégeztetni,
e) a virágokat (akár egynyári, akár ével s növényr l legyen szó) úgy ültetni, hogy az mások hozzátartozói sírjában

kárt ne okozzon (pl. locsolás által),
f) a sírhelyen elhelyezett

fa)    az elhervadt vágott virágokat,
fb)    az él virágból kötött koszorúkat (elhervadásakor),
fc)    az elhasználódott m anyag-koszorúkat



a hulladék összegy jtésére szolgáló területen elhelyezni,
g) az id szer  gyommentesítést a sírhelyen és annak közvetlen környezetében rendszeresen elvégezni,
h) a sírjelek, a sírhelyek gondozása, fejújítása, id szer  karbantartási munkálatok végzése során a kegyeleti

közszolgáltató által meghatározott szabályokat maradéktalanul betartani.
(2) Az elhunyt temetésére kötelezett és a temetésr l gondoskodó köteles jóhiszem en együttm ködni a temetkezési

szolgáltatást és a kegyeleti közszolgáltatást végz vel, számukra a szükséges mértékig adatot szolgáltatni, a 2.
melléklet A)-B) pontjában meghatározott díjat a temet t üzemeltet  Közszolgáltató által kiállított számla szerinti
összegben, határid re megfizetni és e rendeletben foglalt szabályokat maradéktalanul betartani.

(3) A köztemet  nyitva tartási ideje alatt a köztemet ben tevékenységet végezhetnek:
a)    rendelkezési  és kegyeleti jogot gyakorlók,
b)    a temetkezési szolgáltatást végz k,
c)    a köztemet  üzemeltetését végz  Közszolgáltató és
d)    a nem temetkezési szolgáltatást végz  vállalkozók.

4. A temetkezési szolgáltatók jogai és kötelezettségei

4. §

(1) A temetkezési szolgáltatónak joga van a köztemet t üzemeltet  Közszolgáltatóval történt el zetes egyeztetést
követ en, a köztemet  nyitva tartási ideje alatt, a köztemet  infrastruktúrájának (pl. a köztemet ben lév  ravatalozó
halott-h jének, a villanyáram, az eszközök és a hulladékgy jt ) rendeltetésszer  használatára, a 2. melléklet C)
pontjában szabályozott köztemet -fenntartási díj megfizetése ellenében.

(2) A temetkezési szolgáltató köteles az 1. mellékletben rögzítettek szerinti méretezési el írások és e rendeletben
foglaltak betartására, szakszer  tevékenység végzésére és az általa végzett szolgáltatást követ en, a Közszolgáltató
által kiállított számla szerinti összegben, határid re a köztemet -fenntartási díj egy összegben való megfizetésére.

5. A nem temetési szolgáltatást végz  vállalkozók jogai és kötelezettségei

5. §

(1) A nem temetkezési szolgáltató vállalkozónak (pl. sírköves vállalkozó) joga van a köztemet t üzemeltet
Közszolgáltatóval történt el zetes egyeztetést követ en, a köztemet  nyitva tartási ideje alatt, a köztemet
infrastruktúrájának (pl.: a tevékenység végzéséhez szükséges villany, ivóvíz, hulladéktároló igénybe vétele, stb.)
rendeltetésszer  használatára a 2. melléklet D) pontjában szabályozott köztemet -fenntartási díj megfizetése
ellenében.

(2) A nem temetkezési szolgáltató köteles az 1. mellékletben rögzítettek szerinti méretezési el írások és e rendeletben
foglaltak betartására, szakszer  tevékenység végzésére és az általa végzett szolgáltatást követ en, a Közszolgáltató
által kiállított számla szerinti összegben, határid re a köztemet -fenntartási díj egy összegben való megfizetésére.

II. FEJEZET

6.. Jogkövetkezmények szabályozása

6. §

Aki
a) a 2. § (1) bekezdésében rögzített köztemet  nyitva tartási szabályától eltér  id pontban a köztemet ben üzemeltet i

engedély nélkül tartózkodik, ott tevékenységet végez,
b) a 3. § (1) bekezdés d)-h) pontjában írt sírhelyek rendszeres gondozási kötelezettségének nem tesz eleget,
c) a kegyeleti Közszolgáltató által a közszolgáltatási szerz désb l ered en meghatározott, közzétett el írásokat nem

tartja be,
önkormányzati rendelet szabályainak megsértésével szabálysértést követ el és 30.000.- forintig terjed
pénzbírsággal sújtható.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. Hatályba léptet , hatályon kívül helyez  rendelkezések



7. §

(1) Ez a rendelet az önkormányzat Helyi Építési Szabályzatában kijelölend , a célnak megfelel  területen létrehozandó
köztemet  rendeltetésszer  m ködtetésére kiadott joger s hatósági engedélyben meghatározott id ponttal lép
hatályba.

(2) E rendelet
a) A köztemet ben lév  temetési helyek méretezését az 1. melléklet,
b) a köztemet ben lév  temetési helyek megváltási, újraváltási díját, a köztemet -fenntartási díját, a létesítmények,

valamint az infrastruktúra vállalkozók részér l történ  igénybe vételének köztemet -fenntartási díját a 2.
melléklet A)-D) pontja,

c) a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerz dést az 1. függelék,
d) a Csanyteleki Római Katolikus  Nepomuki Szent János Plébánia temet  fenntartása rendjét l szóló temet i

szabályzatát az 2. függelék
tartalmazza.

(3) Hatályát veszti a köztemet  használatának rendjér l szóló 27/2009. (XI. 27.) Ökt rendelet.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester                                                                        jegyz

Záradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése: ….év………hónap …nap.

Kató Pálné
   jegyz



1. melléklet a …/…. (… …..) önkormányzati rendelet-tervezethez

 A köztemet ben lév  temetési helyek méreteinek meghatározása

A) A 0 – 10 éves korú elhunyt sírhelyének mérete (cm)

A B C DSorszám: Sírhely megjelölése Hosszúsága Mélysége Szélessége
1. 1 személyes 130 160 60
2. 2 személyes 130 160 130

B) A 10 éves kor feletti elhunyt sírhelyének mérete (cm)

A B C DSorszám: Sírhely megjelölése Hosszúsága Mélysége Szélessége
1. 1személyes 210 200 90
2. 2 személyes 210 200 200

C) Az urna földbe temetése sírhely mérete (cm)

A B C DSorszám: Sírhely megjelölése Hosszúsága Mélysége Szélessége
1. 1 személyes 80 100 60
2. 2 személyes 80 100 130

D) Sírboltok méreteinek meghatározása (cm)

A B C DSorszám: Sírbolt megjelölése Hosszúsága Szélessége Mélysége
1. Felszíni méretek

1.1. 3 személyes 350 350 -
1.2. 6 személyes 350 700 -
1.3. 9 személyes 350 1000 -
2. Bels  méretek

2.1. 3 személyes 230 300 260
2.2. 6 személyes 230 600 260
2.3. 9 személyes 230 900 260



2. melléklet a …/….. (……..) önkormányzati rendelet-tervezethez

A) A sírbolthely megváltási, újraváltási díja (forintban)

A B
Sorszám: Sírbolthely fér helyének száma: Nettó

díjtételek
1. 1 személyes sírbolthely esetén: 25 000
2. 2 személyes sírbolthely esetén: 50 000
3. 3 személyes sírbolthely esetén: 75 000
4. 4 személyes sírbolthely esetén: 100 000
5. 5 személyes sírbolthely esetén: 125 000
6. 6 személyes sírbolthely esetén: 150 000
7. 7 személyes sírbolthely esetén: 175 000
8. 8 személyes sírbolthely esetén: 200 000
9. 9 személyes sírbolthely esetén: 225 000

B) Sírhelyek megváltási, újraváltási díja (forintban)

A B
Sorszám: Sírhely fér helyének száma: Nettó

díjtételek
1. 1személyes sírhely esetén: 10 000
2. 2 személyes sírhely esetén: 20 000
3. 1 személyes gyermeksírhely esetén: 5 000
4. 2 személyes gyermeksírhely esetén: 10 000
5. Urnasírhely esetén (10 évre): 5 000

C) Temetkezési szolgáltatók által az üzemeltet nek fizetend
 temet -fenntartási díj  összege (forintban)

A B
Sorszám: Díjtétel megnevezése: Nettó

díjtételek
1. Az elhunyt napi h tési díja (elhunytanként): 2 500
2. A ravatalozó  igénybevétele elhunytanként

eszközhasználattal együtt: 10 000

                D) A nem temetkezési szolgáltató Vállalkozók által
            az üzemeltet nek fizetend

                 temet -fenntartási díj összege (forintban)

A B
Sorszám: Sírhely fér helyenként: Nettó

díjtételek
1. 1személyes sírhely esetén: 1 000
2. 2 személyes sírhely esetén: 2 000
3. 1 személyes gyermeksírhely esetén: 500
4. 2 személyes gyermeksírhely esetén: 1 000
5. urnasírhely esetén: 500



1. függelék a .../… . (… . … .) önkormányzati rendelet-tervezethez

Kegyeleti Közszolgáltatási Szerz dés tervezete

amely létrejött egyrészr l: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete (Csanytelek, Volentér János tér 2. sz.)
– képviseli: Forgó Henrik polgármester, mint megrendel  (a továbbiakban: Megrendel ),
másrészr l: ………………………………………………………………………………………………………...
képviseli:                      ügyvezet ,  mint  vállalkozó  (a  továbbiakban:  Vállalkozó)  között  a  mai  napon  az  alábbi
tartalommal:

1. Általános rendelkezések

1   E szerz dés célja: a helyi önkormányzatokról szóló törvényben az önkormányzat feladat- és hatásköreként határozza
meg a településen belüli köztemet k fenntartását és üzemeltetését.  Csanytelek Község Önkormányzata ezen kötelezettségét a
temet kr l és a temetkezésr l szóló 1999. évi XLIII. törvény, (továbbiakban: tv.) valamint a végrehajtására kiadott
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: vhr.) el írásainak figyelembevételével ezen kegyeleti
közszolgáltatási szerz désben meghatározott üzemeltet  által hajtja végre.

1.1. A szerz  felek rögzítik, hogy a megrendel  tulajdonában az alábbi köztemet  áll: Csanytelek, …… hrsz., ……. ha
…, és…… m2 terület, mely természetben Csanytelek, ……………………….. található.

1.2. A Vállalkozó feladata a fent nevezett köztemet  üzemeltetése jelen szerz désben meghatározottak szerint,
figyelembe véve a tv. és a vhr.-ben, valamint Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete „a köztemet
használatának rendjér l, díjáról szóló …./ ……  (………….) önkormányzati rendelete el írásait”.

1.3. A vállalkozó a Megrendel  megbízást elfogadja és megállapodnak abban, hogy e szerz dés határozott id re
201………….- 201…………….napjáig (5 évre) hatályos.

1.4. A Vállalkozó jelen szerz désben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során köteles figyelembe venni azt, hogy a
temetési szertartás alatt alapvet  követelmény a kegyelet, a végs  tisztelet megadása a hozzátartozók legteljesebb
igénye szerint.

1.5. A Vállalkozó köztemet  üzemeltet i feladatainak ellátása során köteles maradéktalanul betartani a közegészségügyi,
szaki, hatósági és minden szakmai szabályt, el írást.

2. A Vállalkozó temet -üzemeltetéssel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei:

2.1. A köztemet ben lév  sírhelyek, sírbolthelyek, urnafülkék kijelölése, értékesítése, dokumentálása, ügyintézése a tv. és
vhr.-nek  és az önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelel en.

2.2. A köztemet ben lév  sírboltok, sírhelyek és urnafülkék megváltási idejének, azok lejártának figyelemmel kísérése,
nyilvántartása, az újraváltás ügyintézése.

2.3. Az egyházi és a polgári temetkezési szertartások, a temetkezési szolgáltató rendeltetésszer  tevékenységének
végzéséhez szükséges feltételeinek biztosítása (pl.: a ravatalozó helyiség temetési szertartás el tt legalább 2 órával
korábbi nyitása, a halottak h jének  folyamatos m köd képes állapotban tartása,  elektromos áram, vízvételi
lehet ség, stb).

2.4. A köztemet ben folyó temetkezési szolgáltatók és a nem temetkezési szolgáltatást végz  vállalkozók tevékenységek
teljes-kör  ellen rzése.

2.5. A köztemet ben történ  temetések id pontjának összehangolása a temetkezési szolgáltatást végz kkel és az elhunyt
hozzátartozóival való egyeztetéssel.

2.6. A köztemet ben a temetkezési szolgáltatók és a nem temetkezési szolgáltatást végz  vállalkozók által végzett
munkálatok naprakész, visszaellen rizhet  módon történ  nyilvántartása.

2.7. A köztemet  nyilvántartó könyveinek naprakészen történ  vezetése és meg rzése a személyes adatok védelme
biztosításával.

2.8. A temetkezési szolgáltatást végz k részére az önkormányzati rendeletben  megállapított térítési díj ellenében a
temetkezések lebonyolításához szükséges létesítmények, berendezések m köd képességének  folyamatos biztosítása.

2.9. A ravatalozó és technikai berendezései (tároló, h , egyéb berendezések és  felszerelések, szerelvények) folyamatos
karbantartása, javítása, a tv.-ben, vhr-ben el írt módon és gyakorisággal való fert tlenítése és évente a ravatalozó
épületének tisztasági festése.

2.10.A  köztemet   alábbi infrastruktúrájának folyamatos üzemben-  és  karbantartásának   biztosítása,  amely  magában
foglalja:
a) a meglév  utak, járdák, parkolók  évszaknak megfelel  tisztántartását, karbantartását,
b) a kerítések karbantartását és javítását, az él -sövény id szer  munkálatainak végzését (locsolás, nyírás, stb)
c) a vízvezeték és vízcsap üzemeltetését, javítását, a csurgó-víz elvezetését,



d) a kiépített elektromos ellátás és világítás m ködtetését, karbantartását, a ravatalozó és a h  üzemképességének
létét, minden a köztemet  rendeltetésszer  m ködtetéshez szükséges kellékek, eszközök esztétikus, alkalomhoz
ill  meglétét, cseréjét, tisztítását, továbbá

e) az a)-d) pontokban foglaltak végrehajtása során felmerült költségek viselését.

2.11. A Vállalkozó köteles a köztemet  rendjének betartására és betartatására, melynek keretében:

a)  a köztemet ben lév    hirdet táblán és a helyi havi önkormányzati kiadványban való hirdetmény
megjelentetésével  (pl.: a lejárt sírhelyekr l, a temetési id pontokról, a hatályos jogszabályban foglaltakról és az
önkormányzat rendeletében meghatározott árak- díjak alakulásáról) a lakosságot tájékoztatni;

b)  a köztemet  használatával, igénybe vételével összefügg  ügyek intézésére hétf l-péntekig naponta délel tt 8
órától  12  óráig  és  délután  14  órától  16  óráig ügyfélfogadást tartani az erre a célra kialakított alkalmas irodában,
továbbá napi 24 órában  (szombat, vasárnap és ünnepnapok alatt is) a folyamatos telefonügyeletet tartani;

c) a temetkezési szolgáltatókkal és a nem temetkezési szolgáltatást végz  vállalkozókkal folyamatos munkakapcsolatot
tartani, melynek során els dleges szempont a kegyeletet figyelembevev  kulturált magatartás, szakszer
munkavégzés;

d) a temet i létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatási
tevékenységek összehangolását szervezési intézkedésekkel el segíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökken mentes
lefolytatását;

e) az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeir l, ideértve a temetési helyre való els  temetést megel en a sírhely
kiásásáról és az elhantolásról a temetkezési szolgáltatót informálni (az önkormányzati rendelet 1. és 2. melléklete
tartalmáról, a sírboltok, sírhelyek méretezésér l, a köztemet -fenntartási díjak alakulásáról);

f) a temetési id pontok és az ezzel együtt járó szolgáltatási tevékenységek koordinálásáról,
g) a temetkezési szolgáltatás (pl.: sírköves vállalkozói) és a temet ben végzett egyéb szolgáltatási tevékenységek

ellátásának temet i rendjének betartásáról gondoskodni.
2.12. A Vállalkozó gondoskodik a köztemet be kiszállított elhunytak temetkezési szolgáltatótól való átvételér l,    és a

temetési szolgáltatás céljára megfelel  id pontban történ  átadásáról.
2.13. Készenléti ügyeletet m ködtet (halott szállítási ügyelet), rendkívüli helyzet esetén  közrem ködik az állapotok

normalizálásában.
2.14. Eltakarítja a havat a köztemet  küls - és bels  gyalogos utakról, a ravatalozó el l szükség szerinti gyakorisággal, de

a temetések el tt feltétlenül, a sírig tartó úton is és a köztemet  bejárataihoz kapcsolódó közterületekr l.

2.15. A Vállalkozó kötelezettsége a köztemet n belüli területen:

- nyírás, kaszálás, fák gallyazása, gyomirtás, sövénynyírás (szükség szerint), lombhullás után gereblyézés és a
lomb elszállítása, Halottak Napja  és Mindenszentek el tti és utáni hulladékgy jtés és elszállítás, a zöldfelület
id járásnak megfelel  locsolása, esetleges növényvédelmi feladatok (parlagf  irtása) permetezés, stb.

2.16. Az önkormányzati rendelet szerinti köztemet  nyitva tartási id  betartatása, a  köztemet  nyitása, zárása szintén a
vállalkozó feladata.

3. Díjazás, szerz dés teljesítésének dokumentálása, ellen rzése

3.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a temetkezési szolgáltatások díjának megállapítására a Megrendel
önkormányzati rendeletében jogosult. A felek megállapodnak abban, hogy az önkormányzati rendeletben foglalt
díjtételekr l annak megállapítása el tt, minden év október vagy novemberében a költségkalkuláció benyújtásakor
egyeztetnek.

3.2. A köztemet  üzemeltetéséb l származó bevétel a Vállalkozót illeti meg. A sírhelyek, sírboltok megváltási díját, a
temetési szolgáltatást és egyéb vállalkozási tevékenységet végz k által köztemet  fenntartása címén befizetett
díjakat a Vállalkozó jogosult a kötelezett l közvetlenül beszedni, s arról a vonatkozó jogszabályok szerint számlát
adni.

3.3. E szerz dés 2. pontban megjelölt feladatok végzését a Vállalkozó saját költségén finanszírozza.
3.4.    A köztemet  zavartalan üzemeltetésének biztosítása érdekében a Megrendel  a Vállalkozó részére ingyenes

használati jogot biztosít a tulajdonában álló köztemet ben található épületre és ingóságokra vonatkozóan. A
Megrendel  tulajdonát képez  vagyonleltár e szerz dés melléletét képezi.

3.5.    A    szerz     felek     megállapodnak    abban,     hogy  a  köztemet ben  lév ,  önkormányzati  tulajdonú
létesítményeket, tartozékait, berendezéseit, felszereléseit és a kegyeleti kellékeket a Vállalkozó e szerz dés hatálya
alatti id ben köteles a jó gazda gondosságával m ködtetni, meg rizni, karbantartani.

3.6 .   A Vállalkozó az e szerz désben vállalt tevékenysége végzéséhez szükséges eszközöket saját maga biztosítja, javítja
és tartja karban, szükség esetén pótolja saját költségén.



3.7.   Vállalkozó vállalja, hogy  a köztemet  ügyeinek vitelére temet gondnokként teljes munkaid ben helyi lakost
foglalkoztat  és szükség esetén helyettesítésér l gondoskodik.

3.8.   Vállalkozó a köztemet  m ködéséhez kapcsolódó minden közüzemi és közszolgáltatási díjat saját költségén köteles
megfizetni, az arra vonatkozó szerz déseket e szerz dés aláírását követ  30 napon belül köteles a
közszolgáltatóval megkötni.

3.9.    Vállalkozó    az    üzemeltet i  jogok    gyakorlásáért    az    üzemeltetési  jogviszony  alatt  üzemeltetési  díjat  a
megrendel  számára nem fizet.

3. A felek együttm ködése

4.1.    A szerz  felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan megvalósítása
érdekében szükség szerint folyamatosan együttm ködnek.  Ennek megfelel en id ben tájékoztatják egymást nem
csupán a jelen szerz désben foglaltak teljesítésér l, hanem minden olyan kérdésr l (tény, adat, körülmény), amely
e szerz dés teljesítésére kihatással lehet. Vállalkozó minden év novemberében (a jegyz  el terjesztésében)
költségelemzéssel beszámol a Képvisel -testületnek, melynek elmaradása szerz dés felmondására okot adó
körülmény.

4.2.    A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerz désben meghatározott szolgáltatás ellátása során – a beruházási, fejlesztési
munkák kivételével – nem vesz igénybe alvállalkozót.

4.3.   A szerz  felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési jogviszonyt bármelyik fél jogosult írásban, indokolási
kötelezettség nélkül 90 napos felmondási id  biztosítása mellett felmondani. A felek egyez  akarattal, írásban a
felmondási id  jelen pontban rögzített mértékét l eltérhetnek.

4.4.  Megrendel  kiköti magának azt a jogot, hogy amennyiben a Vállalkozó jelen szerz désben vállalt kötelezettségeit
bizonyíthatóan súlyosan megszegi, úgy írásbeli figyelmeztetés után a Megrendel  jogosult a szerz dést azonnali
hatállyal felmondani és a felmerült kárának megtérítését követelni. E körben súlyos szerz désszegésnek számít, ha
a Vállalkozó:

kegyeleti jogokat sért , közfelháborodásra okot adó magatartást tanúsít, vagy vallási, felekezeti, nemzeti,
etnikai hovatartozás miatt hátrányos megkülönböztetést alkalmaz a köztemet ben temetkezési szertartáson
résztvev kkel szemben, nem biztosítja az esélyegyenl séget, az egyenl  bánásmód feltételeit,
a köztemet k fenntartásának ellen rzésére hivatott hatóságok által észlelt hiányosságokat a megadott
határid ig nem szünteti meg,
a köztemet  fenntartására vonatkozó szakmai jogszabályokban meghatározott szakmai követelményeket
nem teljesíti, kivéve, ha a hiányosság a Megrendel  kötelezettségei körébe tartozik,
e szerz dés 2. pontjában el írt kötelezettségeit a Megrendel  felszólítása ellenére a kit zött határid ig sem
teljesíti, kivéve, ha a hiányosság a Megrendel  kötelezettségi körébe tartozik,
a 4.1. pontban írt beszámolási kötelezettségének határid ben nem tesz eleget.

5. A Megrendel  kötelezettségei

5.1. A szerz  felek megállapodása alapján közös vagy saját költségviselés mellett:

a kegyeleti igényeknek törvényi, rendeleti és m szaki el írásoknak megfelel  létesítmények építése, felújítása, a
berendezések felújítása, beszerzése (pl. a ravatalozás és gyászszertartás lebonyolítására alkalmas helyiségek
épülete),
az elhunytak elhelyezéséhez, h téséhez szükséges m köd képes h berendezések biztosítása,
a köztemetési hely (sírbolt, sírhely) megváltási, újraváltási díja beszedése megállapítása,
a köztemet  fenntartási hozzájárulásának díja megállapítása,
a ravatalozó (vállalkozók, temetkezési szolgáltatók) igénybevételének díja megállapítása,
vállalkozói (pl. sírköves, k faragó) tevékenységet végz k köztemet  fenntartási díja megállapítása.

5.2. Rögzítik a szerz  felek, hogy a köztemet  és ravatalozó megközelítéséhez szükséges utak, járdák, a parkoló
létesítése, felújítása, a  köztemet  bekerítése, közös vagy saját költségviselés mellett valósulhat meg.

   5.3. A köztemet ben az elektromos ellátás, vízellátás és szennyvízelvezetés, valamint a szilárd hulladék-kezelés
feltételeinek biztosítása a Megrendel  kötelezettsége, a díjfizetés a Vállalkozót terheli.

6. Biztosítás

A Vállalkozó kijelenti, hogy e szerz dés szerinti tevékenység végzésével kapcsolatos károkra vonatkozóan
felel sségbiztosítással rendelkezik. A Vállalkozó tudomásul- veszi, hogy e szerz désben rögzített feladatok végzésével és
azok mulasztásából ered  bizonyítottan általa okozott valamennyi kárért a Vállalkozó köteles helytállni.



7. Záró rendelkezések

10.1. A szerz  felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseiket egyeztet  tárgyalások útján békésen
rendezik és csak ezek eredménytelensége esetén fordulnak az illetékes bírósághoz.

10.2. Rögzítik a szerz  felek, hogy e jelen szerz désben nem szabályozott kérdésekre a hatályos Polgári
Törvénykönyvr l szóló törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok (tv. Vhr. önkormányzati. rendelet)
rendelkezései az irányadóak.

10.3. A jelen megállapodást a szerz  felek képvisel i elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyez t 4 eredeti példányban jóváhagyólag saját kez leg írták alá.

Csanytelek, ………………………………………

…………………………………….                                                  ………………………………………….
          megrendel  aláírása                       vállalkozó aláírása

Ellenjegyz :

………………………………..
                                                             jegyz



2. függelék a .../… . (… . … .) önkormányzati rendelet-tervezethez

A Csanyteleki Római Katolikus Plébánia temet  szabályzata a temet  használatának rendjér l

A csanyteleki Római Katolikus Plébánia képvisel testülete a temet kr l szóló többször módosított 1999. évi
XLHI. Tv. (a továbbiakban tv.) és az annak végrehajtása tárgyában kiadott ugyancsak többször módosított 145/1999.
Korm. r. (a továbbiakban: vhr.) alapján a tv. 6.§/4/bek.-ben és a vhr. 41/A§-ban kapott felhatalmazás alapján megalkotja
az alábbi temet szabályzatot:

I. FEJEZET

A TEMET

1. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. §

A rendelet hatálya a csanyteleki Római Katolikus Plébánia (Székhely: 6647-Csanytelek, Kossuth u. 10.) tulajdonában álló
következ  felekezeti temet re, terjed ki:
a) A csanyteleki Nepomuki Szent János Plébánia temet jére

2. §

(1) A temet  fenntartója a tulajdonos.
(2) A temet  fenntartásáról, üzemeltetésér l a tulajdonos gondoskodik. A tulajdonos átadhatja szerz dés által az

üzemeltetést, vagy üzemeltetési részfeladatokat más vállalkozónak.
(3) A temet ben a tulajdonos vallási felekezethez való tartozásra, vagy egyéb megkülönböztetésre való tekintet nélkül

lehet vé teszi az elhunytak eltemetését.
(4) A temet ben egyházi, vagy polgári szertartással való temetés egyaránt lebonyolítható.
(5) Az elhunytak emlékének méltó meg rzése, a kegyeleti szolgáltatás kulturált színvonalon történ  ellátásának

biztosítása, a halottak nyughelye el tti tiszteletadás biztosítása a lelkiismereti meggy dés, vagy a hitéleti
tevékenységek, vallási szokások tiszteletben tartásával történhet.

3.§

A tulajdonos a tulajdonjogának és a temet  felekezeti jellegének veszélyeztetése nélkül biztosítja a viszonosság alapján
más felekezetekhez tartozók részére is a temetkezést a temet ben. Az e- rendelkezésekbe ütköz  megállapodás semmis.

4.§

A szabályzat hatálya a tulajdonos temet ire, a temet látogatókra,  a temet kben munkát végz  vállalkozókra és a
temetkezési szolgáltatókra, a szolgáltatások igénybevev ire terjed ki és rendelkezéseit alkalmazni kell a temet re
vonatkozó jogviszonyban minden szerz  félre.

2. Fogalom meghatározások

5.§

E szabályzat alkalmazásában:
a) Temet : a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti zöldfelületi jelleg

különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetés , és amelyet az elhunytak
eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak.

b) Használati id : a temetési hely feletti rendelkezési jog id tartama, amely hamvasztásos temetés esetén 10 évnél egyéb
esetekben 25 évnél, sírbolt és kripta esetén 60 évnél rövidebb id  nem lehet.

c) Sírhely: koporsós temetésre szolgáló temetési hely, amely a betemetések számától függ en lehet egyes, kettes vagy
többes sírhely a megváltás id pontjától függ en el reváltott vagy a betemetéssel egy id ben váltott sírhely, illetve a
kialakítás módjától függ en hantolt, hantolatlan, fedett. Ingyensírhely a papok illetve szerzetesek számára a
tulajdonos által adományozott temetési hely.

d) Sírbolt: a. sírhelyen létesített terepszint alatti és feletti vagy kizárólag terepszint feletti építmény.
e) Keretezett sírhely: a szilárd építési anyagból körülépített, de nem fedett sírhely, fedett sírhely: a szilárd építési anyagból

körülépített és lefedett sírhely (e- két fogalom együtt továbbiakban: keretezett sírhely).



f) Betemetés: koporsónak földbe és sírboltba temetése, illetve urnának sírhelybe temetése vagy sírboltba helyezése.
g) Sírhelyváltás  (megváltás):   a  temetési   hely   feletti   rendelkezési  jog  megszerzése    határozott    id re    díjfizetés

ellenében   újbóli    sírhelyváltás (újraváltás) a használati id  meghosszabbítása; sírhely el reváltása a sírhelynek a
betemetést megel  megváltása.

h) Sírnyitás: a sírhelynek, sírboltnak az ANTSZ (a továbbiakban intézet) által rátemetés, hamvasztás, máshova temetés
vagy egyéb okból engedélyezett felnyitása..

i) Sírgödör: a sírhelyen a koporsó elhelyezésére szolgáló legalább két méter (rátemetés esetén 1,6 m) mélyre ásott gödör,
amelyet a sírhely hossztengelyével párhuzamosan úgy kell kiásni, hogy a sírhelyen betemetni szándékolt koporsók
egymás mellett elhelyezhet k legyenek.

j) Sírjel: a temetési hely megjelölésére szolgáló jel, (kereszt), síremlék vagy más létesítmény.
k) Rátemetés: koporsóval már betemetett sírhelyre történ  sírnyitás engedélyhez kötött koporsós temetés.
l) Exhumálás: a holttest-maradványok kivétele céljából történ  sírnyitás.
m) Újratemetés: eltemetett koporsónak, urnának exhumálás utáni eltemetése más temetési helyen.
n) Beszámítás: a temetési hely újraváltásakor (átalakításakor) a le nem járt használati id re es  arányos megváltási díj

beszámítása a fizetend  összegbe.

3. A temet  részei, a temetési helyek méretei, temetési helyek betemethet sége

6.§

(1) A temet  területe sírhelytáblákra (ráta) osztott, a sírhelytáblák számozott sorokra osztottak, a sorokba rendezett
sírhelyek sorszámokkal vannak ellátva. A sírboltok külön-külön számozással vannak ellátva és nyilvántartásuk
sírboltkönyvben történik.

(2) A temetési helyek kijelölése, méreteinek meghatározása, a temetésre
szolgáló ráták kijelölése a tulajdonos hatáskörébe tartozik.

7.§

(1) Egyes sírhelyre egy koporsós betemetés, egy rátemetés, két urna betemetése és egy urnatartó elhelyezése
engedélyezhet .

(2) Kettes sírhelyre két koporsós betemetés, két rátemetés, négy urna betemetése és két urnatartó elhelyezése
engedélyezhet .

(3) Többes sírhelyre annyi koporsó temethet , amennyire azt eredetileg megváltották, engedélyezhet  továbbá
ugyanannyi rátemetés, urna betemetése. Többes sírhelyet újraváltani az egész sírhelyre csak egységesen lehet.

(4) A sírhely bekeretezését és lefedését a tulajdonossal engedélyeztetni kell a munka megkezdése el tt, vázlatterv
benyújtásával.

8.§

Urnának sírhelyre történ  temetése a használati id t nem hosszabbítja meg. Egyébként urnának földbe temetése esetén a
sírhelyre és a sírboltra vonatkozó szabályokat kell értelemszer en alkalmazni.

9.§

(1) Sírbolt (kripta) egyes, kettes vagy többes sírhelyen létesíthet . Az egyes sírboltba két koporsó és két urna, a kettes
sírboltba négy koporsó és négy urna temethet  be. Többes sírhelyen létesített sírboltba betemethet  annyi koporsó
amennyire megváltották és ugyanannyi urna. Sírbolt építése csak a tulajdonos írásbeli engedélye alapján a temet  erre
kijelölt részén lehetséges a sírhely megváltását követ en. Ez az engedély nem pótolja az esetleg szükséges más
hatósági engedélyeket, amelynek beszerzése az építtet  kötelessége.

(2) A sírbolt létesít je sem az építéssel sem más módon nem szerezheti meg a földterület tulajdonát.
(3) A sírbolt létesítése el tt erre vonatkozó írásbeli megállapodást kell kötni a tulajdonossal, amelyben meg kell jelölni a

sírboltba temethet  koporsók és urnák számát, meg kell állapítani a létesítmény használatára, karbantartására
vonatkozó szabályokat, a tulajdoni kérdéseket, a használati id  megsz nése esetén követend  eljárást és azok
biztosítékait. A jogviszonyból ered en mindazokat a kérdéseket szabályozni kell, amelyeket bármelyik fél fontosnak
tart.

(4) A sírbolt használati idejének kezdete a létesítés vagy az els  betemetés ideje közül a korábbi. Ha már betemetett
sírhelyre létesül sírbolt a használati id  kezdete a sírbolt létesítésének id pontja (a használati engedély dátuma).

(5) A sírbolt használati idejének lejártát megel  25 éven belül a sírboltba koporsós temetést végezni, illetve 10 éven
belül urnát elhelyezni csak akkor lehet, ha azzal egyidej leg a sírbolt használati idejét meghosszabbítják (újraváltás).
Sírbolt újraváltására vonatkozó szabályok szerint is újraváltható.



(6) A temet  látványát rontó a közízlést és a kegyeleti jogok gyakorlását sért  sírbolt létesítésére engedély nem adható,
az elhanyagolt, romos sírbolt újraváltása nem engedélyezhet .

(7) A sírbolt használati idejének lejártakor a rendelkezési jog jogosultja a sírboltot lebonthatja és anyagát elviheti, a
holttestmaradványok elhelyezésér l azonban köteles gondoskodni. Ha ezt 30 napon belül nem teszi, a sírbolt a
temet tulajdonos tulajdonába kerül, és azzal szabadon rendelkezik, és egyidej leg gondoskodik a
holttestmaradványok erre kijelölt közös sírba helyezésér l.

(8) A biztonságot veszélyeztet  illetve, életveszélyes sírbolt rendelkezési jogának jogosultja köteles a veszélyhelyzetet
megszüntetni.

4. Egyéb temet i létesítmények és használatuk

10.§

(1) A Kápolna építménye a tulajdonos tulajdonában áll használója a tulajdonos. A Kápolna berendezésének használata
felajánlott, a használat ellenében a szabályzatban megállapított díjat kell fizetni, a díjat a tulajdonoshoz kell
megfizetni.

(2) Kerítés és az utak a temet  részei, karbantartásukról a tulajdonos gondoskodik.
(3) A Sírjel a megváltott sírhelyen helyezhet  el, az elhelyezésér l a jogosult köteles gondoskodni. A sírjellel az

rendelkezik, aki a sírhellyel rendelkezik.
(4) A vezetékes vízkifolyót víznyerés céljából a kegyeleti jogot gyakorlók és a vállalkozók ellenérték fizetése nélkül

használhatják.
(5) A temet ben lev  más felépítmények (harangláb) a tulajdonos használatában állnak. A harang használatának

ellenében, a szabályzatban megállapított díjat kell a tulajdonosnak fizetni.
(6) A még meg nem váltott temetési helyek, a temetésre igénybe nem vett ráták és egyéb területek, utak, fák, sövények, a

tulajdonos használatában vannak.
(7) A temet  biztonságos használatát veszélyeztet  sírjel, sírbolt helyreállítására a rendelkezési jog jogosultja köteles. A

helyreállításra a temet  tulajdonosa írásban hívja fel a rendelkezési jog jogosultját, egyidej leg a temet
hirdet táblájára  is  kihelyezi  a  felhívás  másolatát.  Ha  90  napon  belül  a  helyreállítás  nem  történik  meg  a
veszélyhelyzetet, a tulajdonos szünteti meg a rendelkezési jog jogosultjának költségére. A helyreállítás megtörténtéig
a temetési helyre temetés nem történhet.

11 .§

(1) A temetési helyek méretei a következ k:
- egyes sírhely 220cm x 120cm
- kettes sírhely 220cm x 200cm
- többes sírhely 210cm x annyiszor 90cm amennyi a betemethet  koporsók száma.
- sírbolt méretét a betemethet  koporsók számától függ en a sírhelyekre vonatkozó méretek szerint kell megállapítani és
írásban rögzíteni,
- keretezett sírhely körül 15cm széles járda létesítend ,
- egymással szemben elhelyezked  sírhelyek sírjele közötti távolság legalább 60cm,
- sírgödör mélysége 220cm a mélyített, és 200cm a normál sírhely esetén, urna rátemetése esetén 50cm, urnatartóban a
sír felületére is helyezhet
- a sírhelyek közötti távolság legalább 30cm.

12.§

Emberi szervek, szervmaradványok, csonkolt testrészek, halvaszületett, valamint elvetélt magzatok temetési helyét a
tulajdonos jelöli ki.

13.§

A temetési helyek nyilvántartását a tulajdonos végzi. Ennek során elkészítteti a temet  térképét feltüntetve azon, hogy
mely sírtáblák milyen temetési helyek céljára szolgálnak és gondoskodik a térkép naprakész vezetésér l. Vezeti a temetési
helyek nyilvántartását. A nyilvántartások tartalmára tv. 18.§-ának rendelkezései az irányadók. A nyilvántartás elektronikus
úton is vezethet , de gondoskodni kell a biztonságos meg rzésér l írott (nyomtatott) formában is.
A temet  és temetési hely megsz nése, és megsz ntetése

15.§



Ha a temet  betelt a tulajdonos jogosult azt lezárni. Lezárt temet be további temetés nem végezhet  és a használati id
lejártával a temet  kiüríthet . A lezárt temet ben is gondoskodni kell a sírhelytáblák megközelítésére alkalmas út
karbantartásáról.

16.§

Ha a temet rész, sírhelytábla, temetési hely betelt oda csak urna helyezhet  el illetve koporsós temetés csak sírboltba
vagy kett s sírhelyre, ha annak feltételei fennállnak.

17.§

Ha a temetési hely használati ideje lejárt a temetési hely megszüntethet .

II.      FEJEZET

5. A TEMET  HASZNÁLATA ÉS M KÖDÉSE

Általános szabályok

18.§

(1) A temet t és létesítményeit kegyeleti jogok gyakorlására és ezzel összefügg  munkák végzésére csak nyilvántartási
id  alatt és rendeltetésszer en lehet használni.

(2) A temetési hely ápolását és gondozását végz  jogosult (rendelkezési jog jogosultja), a kegyeleti jogát gyakorló temet
látogató, a temetési szertartás és kegyeleti ünnepekkel és megemlékezésekkel kapcsolatos szertartások résztvev i
kivételével a temet t és létesítményeit csak a fenntartó (tulajdonos) engedélye alapján lehet használni.

(3) Temetési hely használatára megváltás útján csak határozott id re lehet jogot szerezni (rendelkezési jog).
Rendelkezési jog jogosultja az, aki az elhunyt temetésér l köteles gondoskodni.

6. Temetési hely váltása

19.§

(1) Temetési helyet megváltani csak a tulajdonostól lehet, az általa kijelölt temetési helyre. Ezzel egyidej en alá kell írni
az err l szóló írásbeli megállapodást. Ennek hiányában temetési helyre rendelkezési jog nem szerezhet  meg.
Sírhelyváltáskor a szabályzat I. sz. mellékletében megállapított díjat kell fizetni a tulajdonos részére.

(2) Több koporsó (urna) befogadására váltott temetési hely csak együttesen váltható meg és ugyanígy váltható újra.
(3) El re váltott sírhely betemetésekor, valamint több koporsó (urna) befogadására váltott temetési hely esetén minden

betemetés és rátemetés alkalmával temetési helyet újból meg kell váltani, a le nem járt évek arányos díjának
beszámításával. Ezt a szabályt kell alkalmazni sírboltba temetés esetén is a használati id  lejártát megel  25 éven
belüli koporsós illetve 10 éven belüli urnás temetés esetén.

(4) Temetési hely újraváltása a sírhelyre vonatkozó szabályok szerint koporsós betemetés esetén 25 évnél, urnás
betemetés esetén 10 évnél rövidebb nem engedélyezhet . Ujraváltásnál els bbséget élvez az eltemettet , halála
esetén pedig a törvényes örököse.

7. A használati id

20.§

(1) A temetkezési helyek megváltás útján megszerezhet  rendelkezési jogának id tartama (használati id ):
a) koporsós betemetés illetve rátemetés a megváltástól számított 25 év,
b) sírbolt a létesítés vagy a betemetés napjától 60 év,

(2) A használati id  a megváltással azonos id tartamban többször ismeghosszabbítható, kivéve, ha a terület átalakítására
vagy más céllal történ  felhasználására kerül sor.

(3) A használati id  lejártával —újraváltás hiányában- a rendelkezési jog 6 hónapon belül megsz nik és a temetési hellyel
valamint a sírjellel a tulajdonos rendelkezik.

(4) Urnának sírhelybe való betemetése és temetési helyre rátemetett holttest maradványok a használati id t nem
hosszabbítják meg.



8. A temet  m ködése

21.§

A temet  m ködését a tulajdonos köteles folyamatosan biztosítani. Ennek körében e- szabályzat alapján:
a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás és a vállalkozási tevékenységek ellátásának rendjét,
b) biztosítja az eltemetés feltételeit
c) biztosítja a kegyeletgyakorlás feltételeit, és ellen rzi annak betartását, gondoskodik a temet  nyitásáról és zárásáról,
d) elvégzi a temet  és létesítményei takarítását, tisztántartását, az utakat karbantartja, gondoskodik a hó eltakarításáról,

az utak síkosság mentesítésér l,
e) hulladéktároló rekeszek kihelyezésével gondoskodik a hulladék összegy jtésér l, majd azok megtelte után az

elszállításáról,
f) összehangolja a temet i létesítmények használatát a temetések zavartalan lebonyolítását,
g) felügyeli a temet i szabályzat betartását és annak megszeg ivel szemben a szükséges intézkedéseket megteszi.

III.     FEJEZET

9. A temet ben végezhet  munkák

22.§

(1) A temet ben munkát végezhetnek a kegyeleti jogok gyakorlói, temetkezési szolgáltatók és temet ben
vállalkozásszer en munkát végz k. A temet beli munkavégzés rendjét ez a szabályzat illetve az ennek alapján a
temet  tulajdonosával kötött szerz dés állapítja meg. A temetési szolgáltatók és más vállalkozók a kötelez  szakmai
el írásokat (t z és munkavédelmi) kötelesek megtartani a temet ben végzett tevékenységük során.

(2) A kegyeleti jogok gyakorlói engedély nélkül végezhetik a temetési hely gondozása körébe tartozó munkát mások
jogainak sérelme nélkül. Sövények és fák ültetéséhez, valamint m tárgyak elhelyezéséhez a temet  fenntartójának
engedélye szükséges.

(3) Temetkezési szolgáltatást csak azok, a tevékenységre jogosultsággal rendelkez  temetkezési szolgáltatók
végezhetnek, akik/amelyek a temet  fenntartójával erre szerz dést kötöttek. A tulajdonos által biztosított
szolgáltatások igénybevételekor annak költségeihez a szabályzat és a szerz dés alapján kötelesek hozzájárulni. A
temet ben üzletszer en egyéb tevékenységet végz  vállalkozók vállalkozói díjat kötelesek a tulajdonos részére
megfizetni. Szerz dést csak azzal lehet kötni, aki a képesítés meglétét a szakmai alkalmasságot és a pénzügyi
teljesít képességet igazolja.

(4) Más vállalkozási tevékenységet azok a vállalkozói jogosultsággal rendelkez  vállalkozók végezhetnek, akik/amelyek a
temet  tulajdonosával erre szerz dést kötöttek és a szerz désben meghatározott díjat a tulajdonos részére
megfizették. A szerz dés megkötése el tt (3) bekezdésben írottakat igazolni kell.

(5) A temet ben vállalkozási tevékenységet csak a kegyeleti jogok sérelme nélkül lehet végezni. Vasárnap és
ünnepnapon a temet ben a temetési hely gondozását kivéve munkát végezni tilos. A temet  területén dohányozni
csak a kijelölt helyen szabad.

(6) A temet ben vállalkozói tevékenységet végz k az általuk okozott kárért teljes anyagi felel sséget vállalnak.

23.§

(1) A temet  üzemeltetését vagy a tulajdonos vagy a tulajdonossal szerz désben lév  vállalkozó végezheti:
a) kápolna és kellékek használata,
b) újratemetés
c) exhumálás

(2) A temetkezési szolgáltatók közötti egyenl séget az üzemeltet  köteles biztosítani.

10. A temetés és a hozzákapcsolódó tevékenység

24.§

(1) A temetés egyházi vagy világi temetés lehet és történhet koporsóban vagy hamvasztásos temetés esetén urnában. A
temetés méltóságának biztosítása érdekében a szükséges megrendeléseket az eltemettet nek olyan id ben kell
megtennie, hogy a tulajdonos és a temetkezési szolgáltató felkészülése biztosítható legyen.

(2) A temetési szertartást a halott végakaratának tiszteletben tartásával az eltemettet  választja meg. A temetési
szertartás rendjét a temet ben folyó munkával megzavarni tilos. A sírba helyezésr l (urna elhelyezésér l) a kegyeleti
szolgáltató szakszemélyzete gondoskodik.



(3) A betemetéshez írásbeli engedély szükséges, amelyet a tulajdonos plébánia hivatal ad ki az abban szerepl
meghatározott sírhelyre a sírhely megváltására vonatkozó szerz dés aláírása után.

25.§

(1) A sír kiásásáról, sírnyitásról valamint a visszahantolásról a tulajdonos által megbízott vállalkozó gondoskodik. A sír
kiásását megkezdeni csak azt követ en lehet, hogy a megrendel  igazolja annak megváltását és felmutatja az erre
kiadott engedélyt. A sírt szabályos méretek szerint úgy kell kiásni, hogy a sírgödörbe a betemetés biztonságosan
végrehajtható legyen, ne veszélyeztesse az élet- és vagyonbiztonságot vagy mások érdekeit

(2) A sírgödör visszatemetésére a tulajdonos által megbízott vállalkozó köteles. A visszatemetés más temetési helyek
károsítása nélkül a sírhely környezetének rendezését is jelenti. Ha ez a temetéskor nem végezhet  el a tulajdonos
legkés bb 3 napon belül gondoskodik annak elvégeztetésér l.

(3) A koporsó (urna, urnatartó) temet n belüli szállításáról a temet  rendjének biztonsága érdekében a kegyeleti
szolgáltató gondoskodik. A szállítás gépkocsival, kerekes targoncával, vagy kézben történhet.

(4) A temet i kápolna és felszereltségei (asztalok, ravatal, gyertyák, állványok, stb.) a tulajdonos használatában vannak,
igénybevételük kötelez . Máshonnan hozott felszerelésekkel a kápolnából temetni tilos. A kápolna és a felszerelések,
kellékek stb. tisztításáról, karbantartásáról a tulajdonos köteles gondoskodni.

26.§

Sírnyitás munkát elkezdeni csak az intézet engedélyének birtokában lehet. Urnának betemetett sírhelybe helyezése nem
min sül sírnyitásnak. A sírnyitáshoz a rendelkezési jog jogosultjának hozzájárulása is szükséges, kivéve, ha azt
nyomozóhatóság rendelte el, ilyenkor a jogosult értesítés is elég. (vhr.35)

27. §

Újratemetés az intézet engedélye után a rendelkezési jog jogosultjának megrendelése alapján történik a betemetés, ill.
rátemetés szabályainak alkalmazásával.

28.§

Rátemetés csak jelen szabályzatban írt feltételek fennállta esetén sírnyitási engedély alapján végezhet .

29.§

(1) Sírnyitást és exhumálást a sírgödör fokozatos mélyítésével úgy kell elvégezni, hogy az a sírjelben, síremlékben kárt ne
okozzon. Ha a sírnyitás el reláthatólag ezeket veszélyezteti rendelkezési jog jogosultja felé ezt jelezni kell. A
sírnyitást folytatni csak akkor lehet, ha arra a jogosult írásban utasítást ad a fennálló veszély ellenére. A sírnyitás
során fokozott gondot kell fordítani a biztonságos munkavégzésre, a munkavédelmi szabályok betartására és a
kegyeleti j ogok megtartására.

(2) Az exhumálás során felszínre kerül  holttest maradványok összegy jtését az engedélyben írottak szerint, a kegyeleti
jogok megtartásával úgy kell elvégezni, hogy a temet látogatókat ne zavarja.

(3) Az exhumálás következtében megüresedett temetési hely használati joga megsz nik, hacsak a rendelkezési jog
jogosultja annak fenntartásáról nem nyilatkozik. A nyilatkozat csak írásban tehet  meg.

IV.   FEJEZET

11. A temet  díjak

30. §

(1) A tulajdonos képvisel  testületének hatáskörébe tartozik a temet ben érvényes díjak megállapítása és módosítása.
Ennek keretében a képvisel testület a temet  fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos szükséges és indokolt
költségek figyelembevételével állapítja meg:
a) a temetési hely megváltásának és újraváltásának díjait,
b) a temet ben vállalkozásszer  és üzletszer  munkát végz  vállalkozók a temet  költségeinek fedezésére, a temet

fejlesztésére, karbantartására, gondozására a temet i szabályzatban megállapított vállalkozói díjakat.
(2) A  temet ben   szedhet    díjakat   a   szabályzat  I.   sz.   melléklete tartalmazza.

V.   FEJEZET



12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

32. §

(1) A temet  kegyeleti méltóságának meg rzésére mindenki köteles, ennek érdekében tilos a temet ben mindenféle
olyan tevékenység, amely a temet  kegyeleti méltóságával össze nem egyeztethet , így különösen sportolás, játék,
kerékpározás, motorozás, zajkeltés.

(2) Tilos a temet be kutyát bevinni.
(3) A temet ben a hulladékot az erre kijelölt helyen kell elhelyezni.
(4) Tilos a temet be gépkocsival behajtani. Gépjárm vekkel az arra kijelölt parkolóban kell várakozni. Tilos a

temet ben lév  sírokat, az azokon lév  tárgyakat síremlékeket, fákat, növényeket táblákat rongálni.
(5) Virágokat a sírokról elvinni vagy a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül eltávolítani tilos.

33. §

A temet  nyitvatartási rendje:
Nyáron (március 15.-t i-szeptember 30.-ig) 7 órától-20 óráig
Télen (október 01.-t i-március 14.-ig) 8 órától-17 óráig
A temet  teherbejáratát zárva kell tartani. A teherbejáratot csak arra jogosult részére lehet kinyitni.

34.§

A temet ben reklámot elhelyezni tilos. A temet  hirdet  táblája mellett a bejáratnál díjfizetés ellenében, erre irányuló
megállapodás alapján a tulajdonos engedélyezheti reklámtábla elhelyezését.

35.§

(1) A kiemelked  jelent ség  helyi és országos történelmi személyiségek temetési helyei a tulajdonos döntése alapján
védelem alatt állnak (a továbbiakban: védett sírhelyek). A védett sírhelyek a használati id l függetlenül megváltott
sírhelyeknek min sülnek, gondozásukra a tulajdonos köteles.

(2) Valamely sírhely védelem alá vételét bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. A döntés a tulajdonos
hatáskörébe tartozik.

(3) A tulajdonos jogosult a sírhely védettségét megszüntetni. Védelem alatt álló sírhelynek további védettségét
társadalmi szervezetek kezdeményezhetik a sírhely gondozásának írásbeli vállalása és a megváltási ár egyidej
megfizetése mellett.

(4) Védett sírhelyre további temetés nem engedélyezhet .
(5) Ezt a szabályzatot a csanyteleki Nepomuki Szent János Plébánia képvisel testülete 2011. szeptember 25.-vel

jóváhagyta. A szabályzat a Szeged- Csanádi megyéspüspök jóváhagyásától függ en 2011-10-15. napjától kezd en
alkalmazható.



I.     számú melléklet

Díjtételek 2011, Október 1-t l

a.) Sírhelyváltás 25 évre

I. o. 40.000 Ft /db. - l-es sír: évi 1.600,- Ft. 2-es sír 3.200,-Ft.
II. o.l-4 sor 30.000 Ft áfával/db.  - l-es sír: évi    1.200 Ft. 2-es sír 2.400,-Ft.
III. o. 5-tól    20.000 Ft áfával/ db.  - l-es sír: évi       800 Ft. 2-es sír 1.600,-Ft.

b.) temetéskor:

- temet  fenntartási hozzájárulás: 8.000,- Ft.
- ravatalozó használata: 6.000,- Ft.
- szentmisével egybekötött temetés: 20.000,-Ft.
- temetés: 15.000,-Ft.


