Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezési tevékenységről

Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 40. § (3) bekezdésében, és a 41. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Országos
Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun megyei Szervezete díjakkal kapcsolatos
véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. A köztemető fenntartása és üzemeltetése
1. §

(1) A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)
tulajdonában lévő - Csátalja belterület 707/1 és 707/2. hrsz. alatt nyilvántartott - községi
köztemető (a továbbiakban: temető) fenntartására és üzemeltetésére terjed ki.
(2) A köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről Csátalja Község Önkormányzata
gondoskodik.

2. A temető helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei
2. §
Az önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához
a) a közterület Erzsébet utcáról nyíló főbejáratától a ravatalozóig szilád burkolatú
úthálózatot, a kápolnáig sorfásítást,
b) ravatalozót és a hozzátartozó egyéb helyiségeket (hűtőkamra, illemhely,
raktár),
c) vízvételi lehetőséget,
d) a temető mellett kialakított gépkocsi parkolót,
e) hulladéktárolót,
f) kerítést
biztosít.
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3. A temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai
3. §
(1) A temető nyitva tartása:
a) április 1-től – november 5-ig:
b) november 6-tól – március 31-ig:

06.00 – 21.00 óráig
07.00 – 18 óráig

A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.
(2) A temetőt - 10 éven aluli felügyelet nélküli gyermek kivételével - bárki látogathatja,
azonban mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az etnikai
vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti érzést
sértő tevékenységtől, vagy magatartástól.
(3) A temető területén csak a sírok, sírboltok, urnasírhelyek és urnafülkék díszítésére szolgáló
tárgyakat szabad elhelyezni. Egyéb tárgyak (javítás, átalakítás, temetkezés céljából
szétszedett síremlékek) 60 napnál hosszabb időre szóló elhelyezéséhez az önkormányzat
engedélye szükséges.
(4) A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési, illetve kártérítési
felelősség az önkormányzatot nem terheli.
(5) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók sírgondozását, díszítő,
takarító munkáját – az önkormányzatnak a munka megkezdése előtt be kell jelenteni. A
bejelentésben meg kell határozni a megbízót, a végzendő munkát és a várható időtartamot.
(6) A temető területén vállalkozási alapon történő munkavégzés (sírjel, síremlék és tartozékai
építése, felújítása, tisztítása, bontása stb.) kizárólag az (5) bekezdésben meghatározott
bejelentést követően munkanapokon végezhető, melyet az önkormányzat jogosult a
helyszínen ellenőrizni.
(7) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak az
önkormányzathoz történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.
(8) A temetőben a sírhelyeket a sírhelyet megváltó személy köteles gondozni. Ha a
gondozatlan, kegyeletet sértő, elhanyagolt sírhelyet a temetési hely felett rendelkezni
jogosult felszólításra sem teszi rendbe, azt az önkormányzat a rendelkezni jogosult
költségére jogosult elvégeztetni.
(9) A temetőben a sírokra csak lágyszárúakat (egynyári vagy évelő növényeket), illetve olyan
cserjéket, kistermetű örökzöldeket szabad ültetni, amelyek magassága és átmérője nem
haladja meg az 1.5 métert. A szabálytalanul telepített növényzet eltávolítására vagy
átalakítására az önkormányzat a sírhellyel rendelkezni jogosultat írásban felszólíthatja.
Amennyiben a felszólítást követő 30 napon belül a rendelkezni jogosult ennek nem tesz
eleget, indokolt esetben az önkormányzat további értesítés nélkül, a rendelkezni jogosult
helyett, annak költségére megteheti.
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A növényzet szabálytalanul telepítettnek minősül különösen, ha az a közlekedést,
sírgondozást, temetést és egyéb temetőfenntartási tevékenységeket akadályozza, illetve ha
a növény mérgező vagy egészségre ártalmas.
(10) A sírok között, utak mentén és más szabad területeken csak az önkormányzat telepíthet
növényzetet.
(11) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen szabad elhelyezni.
Elszállításukról az önkormányzat szükség szerint intézkedik.

4. §
Tilos a temetőben
a) a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, bokrokat, egyéb
növényeket, táblákat, épületeket és bármely más tárgyat beszennyezni vagy
megrongálni, a sírok vagy sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat
jogosulatlanul elvinni vagy eltávolítani,
b) hulladékot, virágmaradványt, koszorút égetni,
c) a mozgáskorlátozott személyt szállító gépjárművek, a temetkezési
tevékenységben részt vevő gépjárművek, a temető üzemeltetéséhez
szükséges gépjárművek, valamint a temetőben egyéb vállalkozói
tevékenység folytatásához használt gépjárművek kivételével gépjárművel
behajtani,
d) állatot bevinni.
5. §
(1) A ravatalozót az önkormányzatnak a temetés időpontja előtt legalább 2 órával korábban kell
átadnia a temetkezési szolgáltató részére.
(2) A temetkezési szolgáltató a ravatalozóhoz tartozó alapkellékeken kívül saját ravatalozó
kellékeit is használhatja.
(3) A ravatalozó használata során az állagmegóvásról a temetkezési szolgáltató köteles
gondoskodni.

4. Temetési helyek és a temetési hely gazdálkodási szabályai
6. §

(1) A temetési helyek elhelyezkedésére vonatkozó térképet a ravatalozó falán ki kell
függeszteni.
(2) A temető sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblák sorokra tagolódnak.
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számozott sírhelyekre kell felosztani.
(4) A temetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre:
a) koporsós temetési hely (egyes és kettes sírhely),
b) hamvasztásos temetési hely (urnafalban lévő urnafülke, urnakeretben lévő urnasírhely),
c) sírbolthely (kripta).
(5) A sírbolthely általában az egy családhoz tartozó elhunytak részére szolgáló temetési hely,
melyben a sírboltkönyvbe bejegyzett számú koporsó helyezhető el. A sírbolthely
létesítőjének azt kell tekinteni, aki azt építtette, a használati díjat befizette és e tényt a
sírboltkönyvbe bejegyeztette. Ennek hiányában a betemetésről és a sírbolthely
felhasználásáról a létesítő halála esetén a vele együtt élő házastársa, ennek hiányában pedig
igazolt örökösei döntenek. E szabályok érvényesülnek a sírbolthelybe betemethető
személyek tekintetében is.
(6) Díszsírhely, díszurnafülke, vagy díszurnasírhely a község közéletében kiemelkedő és
maradandó tevékenységet végzett személyek eltemetésére szolgáló temetési hely, melynek
adományozása Csátalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe
tartozik.
(7) Nem alakítható ki sírhely a temető bejáratától a kápolnáig terjedő „hősök ligete” részen.
7. §
(1) A temetési helyek méretei:
a)
b)
c)
d)

egyes sírhely:
kettes sírhely:
urnasírhely:
sírbolthely

hossza: 2,10 m
hossza: 2,10 m
hossza: 1,00 m
hossza: 3,00 m

szélessége:
szélessége:
szélessége:
szélessége:

0,90 m
1,90 m
1,00 m mélysége: 1,00 m
2,60 m

(2) A sírok egymástól való oldaltávolsága: 0,6 m, a sírsorok közötti távolság: 1 m. Az egyedi
építésű sírboltok közötti távolság: 1 m.
8. §
(1) A temetési
számított:
a.)
b.)
c.)

helyek feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) - a megváltástól
sírba temetés esetén
sírbolthely esetén
urnafülke, urnasírhely esetén

25 év
60 év
25 év

(2) A használati idő eltelte után a temetési helyek az (1) bekezdésben meghatározott
időtartamra újraválthatók A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető,
halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli
hozzátartozója.
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(3) Ha a használati idő leteltét követően a temetési helyeket a használati idő leteltét követő
1 éven belül ismételten nem váltják meg, az önkormányzat jogosult azt minden megtérítési
igény nélkül újból felhasználni.
(4) A korábban előre megváltott, de fel nem használt temetési helyeket a jogosult kérelmére,
vagy közérdekből az önkormányzat - a kifizetett használati díj egyidejű visszafizetése
mellett - visszaveheti, illetve igénybe veheti.
(5) Amennyiben a temetkezési helyet nem váltják újra, hanem a használati idő lejárta után a
rendelkezni jogosult arról írásban lemond, akkor nyilatkozatának nyomán a temetkezési
hely feletti rendelkezési jog azonnali hatállyal megszűnik.
(6) A megszűnt sírhelyen található sírjel eltávolításáról a rendelkezni jogosult köteles
gondoskodni. Amennyiben ezen kötelezettségének a felszólítást követő 60 napon belül nem
tesz eleget, vagy a sírhelyről lemondó nyilatkozatban a sírjelről is lemond, akkor a sírjelet
az önkormányzat elszállíthatja. A rendelkezésre jogosult rendelkezése, vagy intézkedése
hiányában a megszüntetéstől számított 6 hónap várakozási idő leteltével az önkormányzat a
sírjelet értékesítheti.
(7) Kripta magánforgalmú elidegenítése esetén az önkormányzat a tulajdonos változást csak az
adásvételi szerződés vagy megállapodás egy példányának átadása után veszi tudomásul, s
jegyzi át a sírbolt könyvben.
(8) A temetési hely megváltásának és újraváltásának díját az 1. melléklet tartalmazza.
(9) A díszsírhely, a díszurnafülke és a díszurnasírhely után használati díjat nem kell fizetni,
használati idejük korlátlan.

5. Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj, temetőfenntartási hozzájárulási díj
9. §

(1) A lakosság a temetkezések lebonyolítására szabadon választhat temetkezési szolgáltatót. A
temetkezési szolgáltatók által a temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díjat a
2. melléklet tartalmazza.
(2) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási
hozzájárulási díjat a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott díjat az önkormányzat által kiállított számla alapján
kell a díjfizetésre kötelezettnek megfizetni.
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10. §1

7. Vegyes és záró rendelkezések
11. §
(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 10. §-a 2015. január 1-jén lép hatályba.
(3) Hatályát veszti a csátaljai köztemetőről és a temetkezési tevékenységről szóló
13/2005.(XII.2.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 8/2009.(XII.3.)
önkormányzati rendelet és a 8/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet.
Csátalja, 2014. augusztus 26.
Kovács Antal
polgármester

Gallóné Petike Éva
jegyző

Kihirdetve:
Csátalja, 2014. augusztus 28.
Gallóné Petike Éva
jegyző

1

Hatályon kívül helyezte a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2015. feburár 21-től.
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A temetési sírhelyek megváltási díja

1. Temetési hely megváltásának díja:
Egyes sírhely
Kettős sírhely
Sírbolt
Urnasírhely
Urnafülke

25 év
25 év
60 év
25 év
25 év

6.000.- Ft
10.000.- Ft
40.000.- Ft
6.000.- Ft
45.000.- Ft

2. Temetési hely újraváltásának díja:
a) Az újraváltás díja – a (b) bekezdésben foglalt kivétellel – az 1. pontban
meghatározott első megváltás díjával egyezik meg.
b) Urnafülke újraváltási díja: 25 évre 25.000.- Ft.
3. A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
4. Rátemetés:
Koporsós temetésre szolgáló temetési helyre további legfeljebb kettő 25 évnél
régebbi holttestmaradvány temethető rá. Ezen rátemetési mód esetén a temetési hely
feletti sírhelyhasználati idő nem hosszabbodik meg, ezáltal sírhelyhasználati díjat
sem kell fizetni.
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Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj, temetőfenntartási hozzájárulási díj

1. Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj:
(temetői létesítmények használati díja)
- ravatalozó használati díja:
- hűtési díj:

2.500.- Ft/alkalom
1.000.- Ft/nap/fő

2. Temetőfenntartási hozzájárulási díj:
(temetőben – a temetkezési szolgáltatók kivételével - vállalkozásszerűen munkát
végzők által fizetendő díj)
1.300.- Ft/nap
3. A temetőbe való behajtás díja:
- A 2. pontban végzett vállalkozói tevékenység folytatásához
használt gépjármű esetében
4. Az 1. pontban foglalt díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

1.200.- Ft/nap
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Szociális temetések esetén az üzemeltető által biztosított eszközök
a.) koporsós temetés esetén:
 1 db. ásó
 1 db. csákány
 4 db lapát
 fejvédő sisak
 2 db. 2,5 m-es palló
 1 db. 2,5 m-es támasztó létra
 2 db legalább 6 m-es koporsó leeresztő kötél

b.) unás temetés esetén:
 1 db. ásó
 1 db. csákány
 1 db lapát

