
Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2001.(I.17) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezési tevékenységről
Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi 
LXV.tv 16.§. /1/ bekezdésében, valamint a temetőkről és temetkezésekről szóló 1990.évi 
XLIII.tv.41.§ /3/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a községi temetőről és a temetkezés 
rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
A rendelet hatálya

Csernely Község területén lévő köztemetőre terjed ki.

2.§
A temető fenntartása

/1/ A temető fenntartója Csernely Község Önkormányzata. Az önkormányzat a temető 
üzemeltetéséről. 
Közjegyzőségi Hivatal útján gondoskodik.
/2/ A temető fenntartása és üzemeltetése érdekében temető gondnokot kell alkalmazni.
/3/ A temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges.
fedezett biztosításáról a Képviselő-testület az éves költségvetés keretében gondoskodik.

3.§
A temetkezési szolgáltatások

/1/ A köztemetőben temetkezési szolgáltatást a temetkezési tevékenység ellátásához szükséges 
feltételekkel rendelkező bármely intézmény, vállalat, gazdasági társaság és vállalkozó végezhet a 
szolgáltatást igénybe vevő megbízása alapján.
/2/ A szolgáltató köteles együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető 
fenntartójával, üzemeltetőjével, az illetékes hatóságokkal, más  szolgáltatókkal és érdekeltekkel.

4.§
A temetésre vonatkozó előírások

/1/ Temetkezésre használható helyek:

• egyes sírhelyek
• kettős sírhelyek
• urnasírhelyek
• sírbolt, amely a temető tulajdonosoknak hozzájárulásával építési engedély birtokában 

építhető
• rátemetés, mely abban az esetben engedélyezhető, amennyiben az első koporsó aljzata a föld 

felszínétől legalább 200 cm mélységben van.

/2/ Sírhelyek méretei:

• sírgödör mélysége:                      200 cm
• felnőtt egyes sírhely:                    220 cm hosszú, 100 cm széles
• felnőtt kettes sírhely:                   220 cm hosszú, 190 cm széles
• gyermek sírhely: (10 éven aluli)  130 cm hosszú, 60 cm széles
• urnasírhely:                                 80 cm hosszú, 60 cm széles
• sírbolt:                                         a befogadó koporsók számától függően

/3/ A sírok egymástól való távolsága legalább 100 cm. E feltételt a létező sírhelyek esetén adottnak  
kell tekinteni.

 5.§



/1/  Urnát, urnasírhelybe elhelyezni, vagy koporsós temetési helyre rátemetni egyaránt szabad
/2/ A községi köztemető urnafülkével és urnasírbolttal nem rendelkezik
/3/ Az urna földbe temetése esetén az urnát a talajszintjétől legalább 0,5 m mélységbe kell 
elhelyezni.

6.§
/1/ A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a temetőkról és a temetkezésről 
szóló 1999. XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 18§-ában 
foglaltakat kell alkalmazni.
/2/ A rendelkezési jogosultságot nyilván kell tartani.
/3/ Az egyes sírhelyek megváltása előzetesen is történhet
/4/ a sírhelyeket a Körjegyzőségi Hivatalnál kell megváltani. Az egyes díjtételeket az 1. sz. 
melléklet tartalmazza. A befolyt díjak összegét a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 
ellátására kell fordítani.
/5/ A rendelkezési jogosultság a megváltástól számított 30 évig érvényes. A temető fenntartása 
érdekében a temető ill. a temető létesítményeit igénybe vevő vállalkozó a 2. sz. melléklet szerinti 
díjat köteles fizetni. A díjakat a Körjegyzőségi Hivatal házipénztárába kell befizetni a temetést 
megelőzően.

8.§
A temető rendje

/1/ A temető különleges használatú közterület.
/2/ A temető területén csak a sírhelyek díszítésére szolgáló tárgyakat szabad elhelyezni.
/3/ Tilos a temetőben minden olyan magatartás, ami a temető csendjét, a temetőlátogató kegyeleti 
érzését sérti.
/4/ A temető területére kutyát vagy más állatot bevinni tilos.
/5/ A temető szennyezése tilos. A sírhely gondozásával kapcsolatban keletkező szemetet, hulladékot 
az erre a célra kijelölt területen illetve a kihelyezett szemétgyűjtő edényben lehet elhelyezni.

9.§
Temetői munkák

A sírápoláson túl végzett minden munkához igénybe vett minden energiáért térítési díjat köteles 
fizetni a munkát végző személy, vállalkozó. A munkához szükséges anyagok tárolása a temető 
gondnok által kijelölt helyen történhet, térítési díj ellenében. A térítési díjak mértékét az érvényes 
energia árak, a vételezett energia mennyisége valamint az igénybe vétel figyelembe vételével az 
üzemeltető állapítja meg.

9/A.§ [1] [2]

Szociális temetés ellátásának temetői rendje

10.§
Záró rendelkezések

/1/ Ez a rendelet 2001. február 01-én lép hatályba.
/2/ A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi 
XLIII. törvény  és az annak végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet előírásai az 
irányadóak

Csernely, 2001. január 17.
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                                   Dobosné Kvesztár Henrietta sk.                                        Kaló Zoltán sk.
                                                körjegyző                                                                       polgármester

1. melléklet [3] [4]

A temetkezési helyek díjtételei

1. Sírhely egyes:                                         2.000 Ft

2. Sírhely kettes:                                        3.000 Ft

3. Gyermek sírhely egyes:               1.000 Ft

4. Gyermek sírhely kettes:               1.500 Ft

5. Urnasírhely:                                            2.000 Ft

6. Rátemetés:                                            1.000 Ft

7. Sírbolt:                                                  4.000 Ft

(két koporsót magában foglaló sírbolt esetén, minden további koporsó 1.500 Ft)

                                                                                                                                            

                                                                                                          2. melléklet
1) Temetőfenntartáshoz hozzájárulás díjai:
a) hűtés- tárolás díja                                        500 ft/nap

b) közműdíj hozzájárulás temetésenként      800 Ft

2) A létesítmények vállalkozó részéről történ igénybevételének díja:
- temetésenként                                                           1.000 Ft

[1]

Beiktatatta a 15/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1. §. – a 2014. január 1 – i hatállyal
[2]

Hatályon kívül helyezte a 6/2014.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése 2014. 
január 1– i hatállyal
[3]

Módosította a 15/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2014. január 1 – i hatállyal
[4]

Módosította a 6/2014.(III.5.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2014. január 1– i hatállyal
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