
                                                                                                                  

 

 

Csány Községi Önkormányzata Képviselőtestületének 

   23/2004.(IV.27.)rendelet 

a temetőről és a temetkezésről  

 

 

 

Csány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: önkormányzat) a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 16.§./1/ bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva, élve a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.törvényben a továbbiakban 

(Ttv.) 40.§./1/bekezdésében és a 41.§. (3)bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel 

a törvény végrehajtásáról rendelkező 145/1999.(X.1.) Korm.rendelet (továbbiakban: Vhr.) 

szabályaira az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV.törvénynek a halottakkal kapcsolatos 

rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 

34/1999.(IX.24.) BM-EüM-IM együttes rendeletben  foglaltakra a tisztességes és méltó 

temetés, a halottak nyughelye a tiszteletadás joga feltételeinek biztosítása a temetés 

lebonyolításában résztvevők együttműködése feltételeinek megteremtése érdekében az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezése 

 

 

1. § 

 

(1) A jelen rendelet Csány Községi Önkormányzat tulajdonát képező temetőrészre terjed ki. 

 

     A temető helye: 3015 Csány , Rákóczi út  

                   hrsz-a: 574/1 

                területe:  539 m2 

 

(2) Az önkormányzat a temetőrészre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét 

saját szervezete útján (Polgármesteri Hivatal – közcélú dolgozók bevonásával) teljesíti. 

 

(3) Önkormányzat nyitva hagyja annak a lehetőségét, hogy a temetőrészre vonatkozó 

fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét kegyeleti közszolgáltatás keretében teljesíti. 

 

(4) Az elhunytak eltemetéséről csak engedéllyel rendelkező kegyeleti szolgáltatást végző 

vállalkozó gondoskodhat, az elhunyt hozzátartozója megbízásából. 

 

(5) A temetőrészben eltemettethetők a község közigazgatási területén meghalt, vagy  

máshonnan ideszállított halottak felekezeti hovatartozás nélkül. 

 

 

 

 



 

II. Fejezet 

 

Temetőrész létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli  

használatbavétele 

 

2. § 

 

(1) A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Ttv.és a 

Vhr. Szabályait kell alkalmazni, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

Hatvani Városi Intézete előzetes véleményének kikérése után. 

 

 

III. Fejezet 

 

Temetési helyek, sírjelek 

 

3.§ 

 

(1) A temetőben az alábbi típusu temetési helyeket biztosítja az önkormányzat: 

 

a) koporsós temetés esetén : Egyes sírhely 

                                                Kettes sírhely 

                                                Sírbolt (kripta) 

 

(2) A sírhelyek mérete: Egyes sírhely alapmérete – egy koporsó hossza  - 210 cm, szélessége: 

90 cm, mélysége 200 cm. 

Kettes sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör. 

 

hossza: 210 cm, szélessége: 190 cm, mélysége 200 cm. 

 

(3) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. 

A eltemettető ettől eltérően rendelkezhet, ha az anya halála és az újszülött perinatális 

halála miatt az eltemetés egy időben történik. 

 

(4) A sírgödör mélysége: 200 cm. 

Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata – 

legalább 160 cm mélységbe kerüljön. 

 

(5) Oldalirányú üreggel ellátott egyes, vagy kettő sírhelyet nem szabad  létesíteni. 

 

(6) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al és felépítményből álló 

temetési hely. 

A sírbolt Az önkormányzat hozzájárulásával a külön jogszabályban meghatározott 

esetekben és módon, építési engedéllyel építhető. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését az 

önkormányzat jelöli ki. A hozzájárulást meg kell adni, ha az építtető a sírbolt helyét 

megvásárolta. 

 

 



(7) A sírboltok, a gyermek sírhelyek részére, az egységes gondozás külön táblát, vagy sorokat 

lehet kijelölni. 

 

(8) Hamvasztásos  temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet: 

a) urnafülke (kolumbárium) 

b) urnasírhely 

c) urnasírbolt (urna kripta) 

 

(9) Az urnafülke és az urnasírbolt építésügyi hatósági engedéllyel építhető. 

 

(10)Az urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret 30x30 cm lehet. Az urnafülkében 

az elhamvasztottak urnái helyezhetők el. Urnafülke építmények kialakításánál a temető 

tulajdonosa (önkormányzat) előírhatja a természetes anyagok és művészi formák 

alkalmazását. Az urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható 

legyen. 

 

 

(11) A sírok egymástól való távolsága keretezéssel számítva 60 cm lehet. Keretezéssel 

számítva a sírsorok egymástól való legkisebb távolsága legalább 200 cm. A temetőben a 

sírhant magassága 50 cm lehet. 

 

A síremlék alapjai a rendezett terepszint fölé maximum 15 cm magasságra emelkedhetnek ki. 

A sírok oldaltávolságába beépített járdaszegély magassága  a földszinttel egyenlő, azonban a 

terepviszonyoktól függően 5 cm-nél magasabb nem lehet. 

 

(12) A temetőben a sírhelytáblákon a sírboltok méreteit jelen rendelet 2 számú melléklete 

tartalmazza. 

 

4.§ 

 

(1) Hamvasztásos temetés esetén az urnafülke kialakításához kijelölt hely: 

 

 

5.§ 

 

(1) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek a helyben szokásos legnagyobb nagysága: ……m. 

 

(2) A sírjel nem foglalhat el a szabályzatban meghatározott temetési helynél nagyobb 

területet, magasságát pedig a helyi építési szabályzat korlátozhatja. 

 

6.§ 

 

(1) Az elhunytat, ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett 

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

temetni. 

 

 

 

 

 



Temetési helyek feletti rendelkezési jog 

 

7.§ 

 

(1) A 3.§.(1)bekezdésben felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama: 

 

a.) egyes sírhely esetén:             30 év 

    illetőleg az utolsó koporsós 

    rátemetés napjától számított: 30 év 

 

b.) Kettős sírhely esetén:           30 év 

     (az utolsó betemetés napjától) 

 

c.) Sírbolt esetén az Önkormányzat  

– mint  tulajdonos – kötött  

megállapodástól függően:    60, vagy 100 év 

 

      d.) urnafülke és urnasírhely 

                                        esetén:     20 év 

 

      e.) urnasírbolt esetén a tulaj- 

           donossal kötött megálla- 

           podástól függően          :      20, vagy 60 év 

 

 

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (3) bekezdésben foglalt kivétellel 

meghosszabbítható (újraváltható). A  meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az (1) 

bekezdésben foglaltak az irányadók. 

 

(3) A meghosszabbítás nem tagadható meg kivéve akkor, ha az önkormányzat, mint 

tulajdonos bizonyítja, hogy a területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni. 

Erről a temetési hely felett rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet. 

 

(4) Temetkezési hely feletti rendelkezési jog gyakorlása megszűnik, ha a használati idő 

meghosszabbítás hiányában lejár, illetve, ha a temetési hely megszűnik. 

 

(5) A temetési helyre vonatkozó rendelkezési  jog a temetési helyből kikerült holttest új 

temetési helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve, ha 

az urnát ugyan arra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik. 

 

(6) Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holtestet más temetési helyen 

kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részt vissza kell téríteni. 

 

 

8.§ 

 

(1) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért díjat kell 

fizetni, amelynek összegét e rendelet 1.számu melléklete tartalmazza. 

 

 



A temető infrastruktuális létesítményei 

 

9.§ 

 

Az önkormányzat tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastruktuális feltételeket kell 

biztosítani, illetve biztosítja az önkormányzat: 

 

 

a) út 

b) ravatalozó 

c) a halottnak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtő 

d) a temető bekerítése kerítéssel, vagy élő sövénnyel 

e) vízvételi lehetőség 

f) illemhely 

g) a temető terültének – rendeltetésének  és a helyi  jellegének megfelelő – parkosítás, az 

utak sorfásítása 

h) hulladéktároló (amely a 145/1999.(X.1.)Korm.rendelet szerint kötelező) 

 

10.§ 

 

(1) A 9.§-ban felsorolt létesítménye közül 

 

a) sírgondozás céljára vizet bárki ingyenesen  használhatja, a keletkező hulladékot, 

koszorú és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja. 

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

életkoruk miatt mozgásukban gátolt személyek pedig a temető üzemeltetőjének írásos 

engedélye alapján a temetőben kiépített utakat gépjárművel használhatják. 

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

tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják. 

 

Díjat kell fizetni: 

 

a) a temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő vízhasználatért, 

b) a temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő áramhasználatért. 

 

(2) Az (1)bekezdésben említett díjat, és mértékét e rendelet 3.számú melléklete tartalmazza. 

(A tv. 40.§.(3)bekezdése értelmében a díj megállapításához ki kell kérni a fogyasztók 

területileg illetékes érdekképviseleti szerveinek véleményét.) 

 

 

A sírhelyek kerktészeti kialakítása, gondozása 

 

11.§ 

 

A temetőben a sírok növényzettel való beültetését és gondozását, valamint a temető 

közhasználatú területein a növények telepítését az e rendelet 4.sámú mellékletében 

meghatározott kertészeti terv alapján szabad végezni. 

 

 



A temető rendje 

 

12.§ 

 

 

(1) A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell 

tüntetni a temető nyitvatartási idejét, az önkormányzat megnevezését (mint tulajdonos és 

fenntartó) pontos címét, valamint a temető részletes térképét ki kell függeszteni. 

 

 

(2) A temetőről térképet (vázrajzot) kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely 

sírhelytáblák, sorok, milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva. 

(3) A temető részletes térképét annak bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokkal 

legalább évenként ki kell egészíteni. 

(4) A temető bejáratánál a látogatók részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a nyitva tartás 

idejéről, a temető rendjéről. 

(5) A temető nyitvatartási  ideje: 

 

13.§ 

 

(1) A temetőt sírhelytáblákra, a táblákat pedig sorokra kell osztani. A sírokat és a sorokat 

számozni kell. 

(2) A sírhelyek állampolgárok között – kivételes esetben – önkormányzati engedéllyel 

értékesíthetők. 

14.§ 

 

(1) A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 

(2) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak megkezdése 

előtt – a temető üzemeltetője részére be kell jelenteni. 

(3) A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat 

kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók 

kegyeleti érzéseit nem sérthetik. A szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális  

létesítményeiben kárt nem okozhatnak. 

 

15.§ 

 

(1) Tilos: 

a) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül  a temetőbe építőanyagot beszállítani, 

építési vagy  bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani, 

b) hulladékot, koszorú – és virágmaradványt a temetőben elégetni, 

c) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók 

kegyeleti érzéseit megsérteni, 

d) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni. 

 

 

 

 

 

 

 



Záró rendelkezések 

 

16.§ 

 

Ez a rendelet 2004-05-01 napján lép hatályba. 

 

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ –ben foglalt rendelkezéseknek 

megfelelően. 

 

 

Csány, 2004-04-27 

 

 

 

                                   Morvai István                             dr.Balázs László 

                                   polgármester                                        jegyző 
 


