
CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2015.(II. 19.) rendelete 
a temetőkről és a temetkezésről 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 41. §. (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

A rendelet hatálya Csépa Község közigazgatási területén lévő – a csépai önkormányzat 

tulajdonában lévő - köztemetőre terjed ki. Területe:  a 207 hrsz alatt lévő (Csépa, Somogyi 

utca, Béke utca kereszteződésében lévő 2 ha 3714 m2 terület. 

 

2. § 

A temető fenntartásával és az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok egy részét Csépa Községi 

Önkormányzat (továbbiakban: fenntartó) látja el. A fenntartó az 1. §-ban megjelölt temető 

üzemeltetéséből fennmaradó feladatokról kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében 

gondoskodik. A kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a temetőüzemeltetési feladatokat 

a Végső Nyugalom Kft. 5475 Csépa, Kossuth utca 88. képviselő: Diószeginé Buczkó Ildikó 

(továbbiakban- üzemeltető) látja el. 

 

 

 

2. Nyilvántartási kötelezettség 

 

3. § 

 

(1) A temetőben - a kegyeleti jogok gyakorlása céljából – a temetési helyekről 

nyilvántartásokat kell vezetni a fenntartónak. 

(2) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urnaelhelyezést, urnakiadást, urnakiemelést) 

időrend szerint kell bejegyezni. 

(3) Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság 

nevét, az eljárás ügyszámát. 

(4) A nyilvántartásba az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy 

tekinthet be. 

(5) A nyilvántartó könyv sorszámozott oldalakból áll, abból oldalakat kivenni, 

megsemmisíteni nem lehet. 

(6) A nyilvántartó könyvbe a hamvak tárolási helyét fel kell tüntetni a 3. melléklet szerint. 

 



3. Temetési helyek, sírjelek 

4. § 

(1) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani: 

a) egyes sírhelyek 

b) kettes sírhelyek 

c) díszsírhelyek 

d) sírbolt  

e) urnasírhely 

 

(2 ) A sírhelyek mérete: 

a) egyes sírhely 200x100 cm, mélysége 200 cm 

b) kettes sírhely 200x200 cm, mélysége 200 cm 

c) sírbolt:  

ca) -két személyes     300x300 cm, mélysége 200 cm 

cb) -négy személyes  400x300 cm, mélysége 200 cm 

cc) -hat személyes     400x400 cm, mélysége 200 cm 

    d) -urna sírhely          80 x  60 cm, mélysége   50 cm 

 

(3) A sírhelyek kialakítása során a sírhelyek között és a sírhelyek végénél 60-60 cm 

távolságot kell biztosítani. 

(4) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglevő temetési hely felett 

rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell 

temetni. 

 

 

4. A temetési helyek feletti rendelkezési jog 

5. § 

(1) A 4. § (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama: 

a) koporsós             25 év, 

b) urnás                   10 év, 

c) sírbolt                  60 év. 

 

(2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért valamint újraváltásáért díjat kell fizetni 

a fenntartónak, melynek összegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. A temető infrastrukturális létesítményei 

6. § 

(1) A fenntartó a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket 

biztosítja: 

a) halottasház, 

b) hűtő, 

c) vezetékes víz, 

d) hulladék gyűjtő, 

e) elektromos áram. 

 

(2) Az infrastrukturális létesítmények közül 

a) sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, 

b) a mozgássérültek parkolási engedélyük birtokában, az egészségi állapotuk vagy 

életkoruk miatt mozgásukban korlátozott személyek pedig a temetőben kiépített utakat 

gépjárművel ingyenesen használhatják, 

c) a temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogatók és a temetőben vállalkozási 

tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják. 

 

(3) Az üzemeltető részére a következő szolgáltatások elvégzéséért díjat kell fizetni, a díjakat a  

2. melléklet tartalmazza: 

a) a temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő vízhasználatért; 

b ) üzemben tartási költségért, 

c) eszközhasználatért, 

d) ravatalozóhasználatért, 

e) ravatalozó takarításért, 

f) hűtő használatáért, 

g) hűtő takarításért, 

h) hulladék elhelyezésért, 

i) halott átvétel és kiadása más szolgáltatótól. 

 

 

 

6. A sírhelyek kertészeti kialakítása, gondozása 

7. § 

(1) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni 

és gondoskodni arról, hogy a sírjel vagy a sorbolt a biztonságos temetőhasználatot ne 

veszélyeztesse. 

(2) A sírhelyek közti területek gondozása a fenntartó feladata, még a ravatalozó 10 méteres 

környékének gondozása az üzemeltető feladata. 

(3) A temetőben munkát végző vállalkozóknak be kell jelentkezni az üzemeltetőnél és a 2. 

mellékletben meghatározott díjat meg kell fizetniük. 

 

 

 

 

 



7. A temető rendje 

8. § 

(1) A temető nyitva tartása: 

a) nyári időszámítás esetén     6-21 óráig 

b) téli időszámítás esetén     7-17 óráig 

c) október 31-án, november 1-én és 2-án   6-22 óráig 

(2) A temetőben a nyitvatartási idő után külön felszólítás nélkül el kell távozni.  

(3) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles 

tanúsítani. 

(4) A temetőben és annak közvetlen közelében tilos minden olyan magatartás, amely a 

kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.  

(5) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok 

díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni, és eltulajdonítani tilos. 

(6) A sírhely gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható. A 

temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet lerakni. 

(7) Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, 

építési vagy bontási munkák elvégzéséhez. 

 

8. Kegyeleti tárgyak 

 

9. § 

 

(1) A temetőlátogatók a temetési helyeken olyan kegyeleti tárgyakat helyezhetnek el, melyek 

nem sértik mások kegyeleti jogait, a temető jellegét. 

(2) A temetőlátogatók az (1) bekezdésnek megfelelő kegyeleti tárgyakat szabadon 

helyezhetnek el a sírokon. 

 

9. Növényzet elhelyezése 

 

10. § 

 

(1) A temetőlátogatók a temetési helyeken növényeket elhelyezhetnek a sírhely földjébe, vagy 

cserépbe úgy, hogy azok a sírok közötti mozgást ne akadályozzák. 

(2) A temetőlátogatók temető területén belül kizárólag a temetési helyre ültethetnek 

növényeket. 

(3) Tilos a sírhelyek melletti területek gyomirtás céljából növényvédő szerrel történő 

vegyszeres permetezése, vagy sóval történő beszórása. 

 

10. Temetkezési szolgáltatók 

 

11. § 

 

(1) A köztemető területén temetkezési szolgáltatást az végezhet – az üzemeltetővel történő 

kapcsolatfelvételt követően - aki megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó jogszabályi 

feltételeknek. 

(2) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem 

alkalmazhat. 



(3) A köztemetőn belül az elhunyt hűtése, sírásás, sírhely nyitása az üzemeltető feladata a 

szakszemélyzetet és a szükséges eszközöket ellenérték fejében a temetkezési szolgáltatónak ő 

biztosítja. 

(4) A temetkezési szolgáltatók temető üzemeltetőnek fizetendő díjait a rendelet 2. melléklete 

tartalmazza. 

 

11. Záró rendelkezések 

12. § 

(1) Ez a rendelet 2015. február 19. napján lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2014. (III.01.) önkormányzati 

rendelet. 

 

 

 

  

 

 

 Fialka György  Dr. Hoffmann Zsolt 

 polgármester  jegyző 

 



 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

 

 

  

 

Sírhely megváltási díja 

 

 A B 

1 Egyes sírhely:  5.000.-Ft 

2 Kettes sírhely:  10.000.-Ft 

3 Két személyes sírbolt: 14.000.-Ft. 

4 Négy személyes sírbolt: 28.000.-Ft 

5 Hat személyes sírbolt:  40.000.-Ft 

6 Urna sírhely:  4.000. Ft  

7 Sírhely újraváltás:  3.000.-Ft 

 

 

 

 

 

 

 
3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

 

 

 

 

Temető infrastrukturális létesítményeinek használati díja 

 

 A B 

1 Temetőben végzett vállalkozói tevékenység: 1.000.- Ft/nap 

2 Üzemben tartási költség 10.000.- Ft 

3 Eszközhasználat 10.000.- Ft 

4 Ravatalozó használata:  1.500.- Ft 

5 Ravatalozó takarítása 1.500.- Ft 

6 Hűtő használata:  2000.- Ft/nap 

7 Hűtő takarítás 1.500.- Ft 

8 Hulladék elhelyezése 5.000.- Ft 

9 Halott átvétele és kiadása más szolgáltatótól  

 Munkaidőn belül (8-16) 3.000 Ft 

 Munkaidőn kívül 6.000 Ft 

 

 

 

 



3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 

 

Nyilatkozat 

 

Alulírott 

név: ..............................................................................................................  

születési név: ................................................................................................  
anyja neve: ...................................................................................................  

születési hely: ...............................................................................................  

születési idő: .................................................................................................  
személyazonosító igazolvány típusa, száma:..................................................  

bejelentett lakcíme: .......................................................................................  

 

mint az 
elhunyt neve: ................................................................................................  

elhunyt születési neve: ..................................................................................  

elhunyt anyja neve: .......................................................................................  
elhunyt születési helye: .................................................................................  

elhunyt személyazonosító igazolványának típusa, száma: ..............................  

elhunyt utolsó bejelentett lakcíme: ................................................................  
elhalálozásának helye, ideje: .........................................................................  

 

elhunyt eltemettetésére kötelezett nyilatkozom, hogy az elhunyt hamvait tartalmazó urnát 

 .....................................................................................................................  

címen kívánom tárolni. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy az urna elhelyezésére szolgáló ingatlannak 

 

o kizárólagos tulajdonosa, jogszerű használója vagyok, 

o nem vagyok kizárólagos tulajdonosa, így jelen nyilatkozat mellé csatolom a tulajdonos, illetve 

valamennyi tulajdonostárs, vagy az ingatlan jogszerű használójának hozzájárulását. 

Vállalom, hogy az urnát kegyeleti igényeknek megfelelő körülmények között tárolom és az 

elhunyt közeli hozzátartozói részére a kegyeleti jog gyakorlásának lehetőségét biztosítom. 

 

Vállalom továbbá, hogy az elhunyt közeli hozzátartozóit tájékoztatom az urna elhelyezésére 

szolgáló hely címének megváltozásáról. 

 

Kelt: ...................................................................  

  .............................................. 
       eltemettetésre kötelezett 

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: ........................................................  

Lakcím: ...................................................  

Szig. szám: ..............................................  

Aláírás: ………………………………………………… 

 

 
 

Név: ........................................................  

Lakcím: ...................................................  

Szig. szám: ..............................................  

Aláírás: …………………………………………………



 


