
CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2000.(X.2.)
ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e

a köztemetőről

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény ( a továbbiakban: Ttv.) 6 § (4) bekezdésében, valamint a  Ttv. 41. § 
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztemető (a továbbiakban: temető) 
fenntartása, üzemeltetése a temetkezési tevékenység ellátása, továbbá a temető használata 
rendjének szabályozása céljából a következő rendeletet alkotja: 1

A rendelet hatálya

1. § 2 Jelen rendelet hatálya a Csorvás Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 51 hrsz-ú 
Csorvás, Batthyány utca 2 szám alatti, temetőre, az ott folyó temetkezési, temető-fenntartási 
és temető üzemeltetési, továbbá sírhelyhasználati tevékenységre, a temető használatának 
rendjére, valamint a temetői szolgáltatásokat igénybevevő, illetőleg az e tevékenységeket 
végző természetes és jogi személyekre terjed ki.

Temető fenntartása, üzemeltetése

2. § 3 A köztemető tulajdonosa, és fenntartója Csorvás Város Önkormányzata. A tulajdonos a 
temető fenntartási és üzemeltetési feladatai ellátásáról – szerződés alapján - a Csorvási 
Szolgáltató Kht (Csorvás, Rákóczi u. 17.) útján gondoskodik.

A temető létesítményei

3. § Az önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi feltételeket és
infrastruktúrát a Ttv. 9. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően biztosítja.

Temetési helyek

4. § A temetőben, - a jelen rendelet függelékeként nyilvántartott, és a temetőbejáratnál is 
közszemlére tett térkép szerint - kialakított sírhelytáblák és temetési helyek igénybevételével 
lehet temetkezni.

1 Módosította a köztemetőről szóló 14/2000.(X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2007.(VII.6.) 
önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2007. VII. 6-tól.
2 Módosította a köztemetőről szóló 14/2000.(X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2007.(VII.6.) 
önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2007. VII. 6-tól.
3 Módosította a köztemetőről szóló 14/2000.(X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2007.(VII.6.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2007. VII. 6-tól.



5. § (1) A temetőben lévő sírhelyek mérete:
a.) Az egyes sír:
    - 210 cm hosszú, 90 cm széles, 200 cm mély,
    - a mélyített 220 cm mély,
    - koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm 
      mélységbe kerüljön.
b.) A kettős sírhely:
    - 210 cm hosszú, 190 cm széles, 200 cm mély,
    - a mélyített 220 cm mély,
    - koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm 
      mélységbe kerüljön.
c.) A sírhelyek egymástól való távolsága: 60 cm.
d.) A gyermeksírhely:
    - 130 cm hosszú, 60 cm széles, 200 cm mély.
e.) Urnasírhely:
    - 80 cm hosszú, 60 cm széles, 100 cm mély.
f.) A sírhelyek egymástól való távolsága a d) és e) pont esetében 30 cm.

(2) Mélyített felnőtt sírhelybe (220 cm) - tisztiorvosi engedély alapján - még egy koporsó 
      temethető.

(3) Sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem szabad.

(4) Sírboltot csak építéshatóság által engedélyezett terv alapján az üzemeltető által kijelölt
      helyen lehet építeni, az üzemeltetőnek az építmény engedélyezett tervét be kell
      mutatni.

(5) Felnőtt sírba két koporsón kívül még két urna is temethető. Ha koporsóban 
        történő rátemetés nem volt a sírban még 4 urna helyezhető el. 

(6) Felnőtt sírhely-díj befizetése mellett a felnőtt sírhelytáblába gyermek is temethető. Ilyen 
        esetben  azonban a sír méretének a felnőtt sír méretével azonosnak kell lennie. 

(7) Rátemetés esetén a síremléket az eltemettetőnek kell a balesetek elkerülése érdekében
     biztonságosan lebontani illetve lebontatni, majd ugyanilyen módon gondoskodni annak 
     újbóli felállításáról.  

6. § (1) Temetési hely térítési díj ellenében váltható meg. A temetési hely - az újbóli  
      megváltás idején érvényes időtartamra és díjért- a rendelkezésre jogosult, vagy annak 
      leszármazója / örököse által - újból megváltható. A kettős és a mélyített sírként megváltott 
      síroknál a rendelkezési jog időtartamát az utolsó rátemetéstől kell számítani.

(2) A térítési díjakat a jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

7. § (1 ) A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek az üzemeltetőtől kell kérnie. A temetési 
       szándékot a már korábban megváltott temetkezési helyek igénybevételekor is  be 
       kell jelenteni  az üzemeltetőnek. Ugyancsak be kell jelenteni a bármely okból 
       bekövetkező sírnyitási, temetési hely felbontási szándékot. A bejelentéskor minden 
       esetben be kell mutatni a  temetési hely megváltását igazoló befizetési csekket, vagy 
       egyéb iratot, mellyel bizonyítani, vagy legalább valószínűsíteni lehet a rendelkezési 
       jogosultságot.
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(2) Az újonnan megkezdett sorokban csak a sorban következő sírhelyet lehet igényelni. 

(3) A koporsós rátemetéshez sírnyitási engedély szükséges. Az engedélyt az üzemeltetőnek be 
     kell mutatni. 

(4) 4 Koporsós földbetemetést, valamint sírmélyítést csak abban az esetben szabad végezni, ha 
a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 2,0 m-nél nem emelkedik magasabbra. Ennek 
érdekében a temető fenntartója és üzemeltetője a Csorvási Szolgáltató Kht a talajvízszint 
változását folyamatosan figyelemmel kíséri, és indokolt esetben azonnal intézkedik a 
koporsós temetések leállítása érdekében, melyről a lakosságot és az önkormányzatot is 
tájékoztatja.

(5) 5 Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a koporsós temetési módra 
vonatkozó tilalom elrendelése tekintetében a hatáskörét Csorvás Város Önkormányzata 
polgármesterére ruházza át.

A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

8. § A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: 
a.) sírhely esetén 25 év
b.) sírbolt esetén 60 év
c.) urnafülke urnasírhely esetén 10 év.

A temetőhasználat szabályai

9. § (1) A temetkezési hely felett rendelkezni jogosult a sírhelyre élő virágot ültethet, illetve 
      művirágot helyezhet el. Csak olyan fás szárú növényzet telepíthető, amely magassága 
      kifejlett állapotban sem haladja meg a 2 méter magasságot, és a sírhely méretének 
      szélességét. 

(2) A rendelkezésre jogosult köteles a sírhelyre ültetett növényzetet ápolni, a sírhelyet 
      gyommentesen tartani, a sírok közötti oldaltávolság feléig a területet gondozni.

10. § (1) A temetők nyitvatartása nyári időszámítás esetén 700-tól 2000 óráig, téli időszámítás 
      esetén 800-tól 1800 óráig tart. A temetők területéről a nyitvatartási idő leteltekor külön 
      felszólítás nélkül el kell távozni.

(2) A temetőüzemeltető a temető bejáratánál tájékoztató táblát köteles elhelyezni,amelyen fel 
      kell tüntetni a nyitvatartás idejét,  halottak napján a meghosszabbított nyitvatartási időt, a 
      temető rendjét, az üzemeltető címét, ügyfélfogadási idejét és az évenként pontosított 
      temetőtérképet.

(3) A temetőben 10 éven aluli gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat.

4 Módosította a köztemetőről szóló 14/2000.(X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2010.(VII.1.) 
önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2010. VII. 1-jétől.
5 Megállapította a köztemetőről szóló 14/2000.(X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2010.
(VII.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2010. VII. 1-jétől.
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(4)   A temetőben mindenki köteles a hely kegyeleti jellegének megfelelő magatartást 
        tanúsítani és tartózkodni attól, hogy munkavégzésével a szertartást ne zavarja.

(5)   Tilos a temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok 
        díszítésére szolgáló anyagokat bármilyen módon megkárosítani vagy eltulajdonítani.

(6)   A sírhely gondozása során keletkező hulladék csak a kijelölt hulladéklerakó helyen 
       helyezhető el. A hulladékgyűjtők rendszeres ürítéséről, és a hulladék elszállításáról az 
       üzemeltető gondoskodik.

(7)   A temető tisztántartása, a szabad zöldterületek fenntartása, a temető előtti közterület 
       gondozása az üzemeltető feladata.

(8)   A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. 
       Ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.

(9)   A temető területére kutyát - vakvezető kutya kivételével - és egyéb állatot bevinni 
       tilos.

(10) A temetkezési hely kijelölése és sírásás az üzemeltető feladata.

(11) A temető területén gépjárművel, motorkerékpárral közlekedni nem szabad. Kivétel ez 
        alól a szabály alól csak a mozgásukban korlátozottak, az engedélyezett munkálatokat 
        végzők esetében tehető.

11. § A temetőben
a.) sírgondozást a temetkezési hellyel rendelkezni jogosult, és az elhunyt hozzátartozói 
b.) karbantartási, fenntartási munkálatokat a temető üzemeltetője
c.) a temetkezési szolgáltatásokat ( a Ttv. 25. § (1) bekezdése szerint) az arra jogosult 
     vállalkozó, illetve gazdálkodó szervezet, 
d.) egyéb munkákat (a síremlék- bontási, állítási, sírbolt - építési, bontási, valamint a 
     fenntartó megbízásából beruházási, javítási, felújítási feladatokat) a rendelkezésre 

                 jogosulttal kötött megállapodás alapján magán-, vagy jogi személy végezhet.

12. § (1) A temetőben végzendő minden munkát - kivéve a hozzátartozók részéről történő 
     sírgondozást és a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését - a munkavégzés
     megkezdése előtt legalább 10 nappal írásban be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének.
     Síremlék állításának vagy felújításának szándéka esetén a bejelentéshez mellékelni kell a
     síremlékről készült méretarányos rajzot, és a sírfelirat szövegét. Sírbolt, urnasírból     
     építéséhez mellékelni kell az építéshatósági engedélyt is. Ha a bejelentést elmulasztják 
     vagy nem megfelelő módon teljesítik és ebből valakinek kára vagy hátránya származik, a 
     rendelkezési jog gyakorlója  és a munkát végző egyetemleges felelősséggel tartozik.

13. § (1) A temetőhasználatért a temetkezési szolgáltatást és a temetőben üzletszerű 
     tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
     szervezet temető-fenntartási hozzájárulási díjat köteles fizetni.

(2) A díjat a tervezett munka, bejelentésekor az üzemeltető részére kell megfizetni.

(3) A temető fenntartási hozzájárulási díjakat a jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
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Szabálysértési rendelkezés

14. § 6 

15. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a temetőkről szóló, többször 
     módosított 10/1990.(XII.19.) önkormányzati rendelet.

(3) 7 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Szilágyi Menyhért        Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi
   polgármester       jegyző

Kihirdetve: 2000. október 2-án.

6 Hatályon kívül helyezte a szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról szóló 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatálytalan: 2012. VI. 1-jétől.
7 Megállapította az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 8/2009.(V.29.) önkormányzati rendelet 
1. §-a. Hatályos: 2009. VI. 1.
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1. melléklet a köztemetőről szóló 14/2000.(X.2.) önkormányzati rendelethez 8

I. A sírhelyekért, sírásásért fizetendő díjak:

A B
1. Sírhely 8.000,- Ft+ÁFA
2. Gyermek sírhely 4.000,- Ft+ÁFA
3. Urna sírhely 8.000,- Ft+ÁFA
4. Sírásás 18.000,- Ft+ÁFA
5. Sírásás - gyermek 10.000,- Ft+ÁFA
6. Sírásás - urna 8.000,- Ft+ÁFA
7. Rátemetés esetén - a sírhely 4.000,- Ft+ÁFA
8. Rátemetés esetén - a sírásás 9.000,- Ft+ÁFA
9. Rátemetés keretezett sírhely esetében - a sírhely 5.000,- Ft+ÁFA
10. Rátemetés keretezett sírhely esetében - a sírásás 12.000,- Ft+ÁFA
11. Sírásás keretezett sírhely esetében 18.000,- Ft+ÁFA
12. Hant nélküli sírhely - felnőtt 8.000,- Ft+ÁFA
13. Hant nélküli sírhely - gyermek 4.000,- Ft+ÁFA
14. Sírmélyítés felára 4.000,- Ft+ÁFA
15. Váltási idő (25 év) lejárata után a sírhely újraváltása 4.000,- Ft+ÁFA
16. Sírhely előreváltása 10.000,- Ft+ÁFA
17. Téglafalba épített urnafülke (urnafülke + márványtábla 

betűvésés nélkül) 30.000,- Ft+ÁFA
18. Előreváltott urnafülke díja 15.000,- Ft+ÁFA
19. Váltási idő (10 év) lejárata után az urnafülke újraváltása 

egy helyes 5.000,- Ft+ÁFA
20. Hűtő használati díj 2.000,- Ft/nap+ÁFA

II.  Vállalkozásszerűen munkát végzők temető fenntartási hozzájárulási 
      díja:

A B
1. Átalány meghatározással, alkalmanként, síremlékenként 5.500,- Ft+ÁFA

III.   A temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:

A B
1. A ravatalozó és felszerelésének használatáért 

temetésenként 25.000,- Ft+ÁFA

8 Módosította a köztemetőről szóló 14/2000.(X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2013.(X.31.) 
önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2013. XI. 1-jétől.
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