
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2012. (XI.12.) önkormányzati rendelete 

a temetőről és a temetkezésről 

Egységes szerkezetben 

 

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 41. § (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 

 

 

1. Általános rendelkezések  

1. § (1) A  rendelet hatálya a 215 hrsz. alatti működő köztemetőre, valamint a 287. hrsz-ú és a     

031 hrsz-ú lezárt temetőre terjed ki. 

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt temetőkre vonatkozó fenntartási                    

és üzemeltetési kötelezettségét saját maga teljesíti.  

(3) Az Önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségének teljesítése 

során köteles az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, 

valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára 

vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni a halottak 

eltemetését. 

(4) A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az 

eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti 

tevékenységének vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik. 

 

2. A temető használatának, igénybevételének szabályai 

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

kell tüntetni a temető nyitva tartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, 

pontos címét valamint a temető részletes térképét ki kell függeszteni. 

 (2) A temető nyitvatartási rendje: folyamatos 

 

4.§ (1) A nyitva tartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat 

gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete 

mellett tartózkodhat. 

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

megkezdése előtt – a temető üzemeltetőjének 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. 

(4) A temetőben fás szárú növényt csak a tulajdonos ültethet. 

       (5) 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 kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen 

lerakni; 
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c) hulladékot, koszorú-és virágmaradványt a temetőben elégetni 

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

kegyeleti érzéseit megsérteni; 

e) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni. 

 

3. A temetési helyek kialakítása 

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

 a) Koporsós temetés esetén: 

 aa) egy ill. két koporsó befogadására alkalmas sírhely 

 ab) díszsírhely 

 ac) sírbolt 

 b) Hamvasztásos temetés esetén: 

 ba) a hamvakat tartalmazó urnák földbe temetésére: urnasírhelyek. 

 bb) kolumbárium 

(2) A temetési helyek méretei: 

 a) A koporsós sírhelyek (sírgödrök): 

 aa) egyes sír mérete: hossza 2,1 m, szélessége 0,9 m, mélysége legalább 2 méter, 

 ab) kettős sír mérete: hossza 2,1 m, szélessége 1,9 m, mélysége legalább 2 méter, 

b) Urna földbetemetése esetén az urnasírhely mérete általában 80 x 60 cm, mélysége 

legalább 1 méter. 

(3) A sírok egymástól való legkisebb távolsága 0,6 m. A régi temetőrész esetében a 

feltételeket adottnak kell tekinteni. 

Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó tetejének a föld felszínétől 

legalább 1,6 m mélyre kell kerülnie. 

(4) Urnafülke (kolumbárium) és urnasírbolt építési hatósági engedéllyel építhető. 

 

7. § (1) Temetési hely megjelölésére sírjel létesíthető. 

(2) A sírjel nem foglalhat el a sírhely méreténél nagyobb területet. A magasságát a helyi 

építési szabályzat korlátozza. 

 

8.§ (1) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglevő temetési hely felett 

rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre 

kell temetni. 

 

9. § (1) A temetési hely felett rendelkezési jogosultságot annak megváltásával lehet szerezni. 

(2) A sírhelyek, urnasírhelyek használata a megváltástól számítva 25 évre szól. Rátemetés 

esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától, a kettes sírhely esetén az utolsó koporsós 

temetés napjától számított 25 év. 

(3) A sírhelyek, urnasírhelyek további használati joga az eredetivel azonos időtartamra 

ismételten megváltható, kivéve, ha a temető ennél rövidebb időn belül előreláthatóan 

megszüntetésre kerül. Ez esetben a megváltás időarányos része visszatérítésre kerül. 

(4) A részben vagy teljesen lezárt temetőben a használati idő rátemetés esetén sem 

hosszabbítható meg. 

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

fizetni, melynek összegét e rendelet mellékletének 1. pontja tartalmazza. 

(6) A sírhely megváltás díját a temető üzemeltető részére kell megfizetni. 

 

4. A temető üzemeltetése 

10. §  A temetők üzemeltetője  
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a) meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb 

vállalkozási tevékenység temetői rendjét, 

 b) biztosítja az eltemetés feltételeit, 

c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási 

időt, 

 d) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket,   

 e) tájékoztatja a temetőlátogatókat, 

 f) kijelöli a temetési helyeket, 

g) elvégzi a temető tisztán tartatását, az utak síkosság mentesítését és a 

hóeltakarítást, 

 h) összegyűjti és elszállítja a hulladékot, 

 i) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról, 

 j) összehangolja a temetéseket, 

 k) gondoskodik az ügyfélfogadásról, 

  

11. § (1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők – a temetkezési szolgáltatók 

kivételével – temető-fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni a temető 

üzemeltetője részére a melléklet 2. pontja szerint. 

 (2) A temető létesítményei közül nem kell díjat fizetni 

  a) sírgondozás céljára használt vízért, 

b) a keletkező hulladék (koszorú és virágmaradvány) az erre kijelölt helyen történő 

elhelyezéséért. 

 (3) Díjat kell fizetni a temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő 

temetői létesítmények, eszközök használatáért 

          (4) A temetői létesítmények (ravatalozó) használatáért a temetkezési szolgáltatók a 

melléklet 3. pontja szerinti díjat kötelesek fizetni. 

 

12. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

Csesznek, 2012. október 29. 

 

   

 

Trieblné Stanka Éva Renáta      Feketéné Esztergályos Hilda  

   polgármester       körjegyző 

 

 

Kihirdetve: 2012. november 12. 

 

 

Feketéné Esztergályos Hilda 

              körjegyző 
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1. melléklet az 5/2018. (IX.3.) önkormányzati rendelethez 

1.     melléklet a 16/2012. (XI.12.) önkormányzati rendelethez 

 

A temetőkben alkalmazott díjak 

 

 
1. A temetési hely megváltási díja 

1.1. Egyszemélyes sírhely     15.000,-Ft 

1.2. Kétszemélyes sírhely     20.000,-Ft 

1.3. Egyszemélyes urna sírhely                            8.000,-Ft 

1.4. Kétszemélyes urna sírhely                                              12.000,-Ft 

 

 

2. Temető fenntartási hozzájárulás: 

A temetőben vállalkozási 

munkát végzők által fizetendő díj                3.000,-Ft/nap 

 

 

 

 

 

 

 

 


