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az önkormányzati köztemető hasznáI atának szabályairól
Csénye község Önkormányzata atemetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 1999, évi )úIII.
törvény alapján a községben működő temetőnek tekinti a csényei önkormrányzati köztemetőt, (O209l3
hrsz.) a csényei katolikus temetőt @I}hrsz.) és aFűzűi (040 hrsz.) köáemetőt.

A fenn idézetttörvény előírásainak megfelelővé teszi aCsényei köáemetőt (020913 hrsz.) Nem kíván
foglalkozni a Fiiztii-i temető törvényi előírásoknak megfelelővé tételével, mivel az távlatokban
lezárásra kerül. A községi képviselőtesttilet a ferrtiek szerint az iőézett törvény, valarritnt a
végrehajtására kiadott I45/I999, (X,1.) Korm. rendelet alapján temetkezési tevékenységhelyi
sajátosságairafi gyelemmelazaláhbiszabályokatalkotja:

I.
Áhalános rendelkezések

1. §

E

rendelet hatálya Csénye község lözigazgatási területén működő és létesítendő
valamennyi köztemetőre, továbbá ezek fenntartásával és a temetésekkel knpcsolatos
t ev

ékeny s égr e, v al amint az ok fo ly t at ó ir a t erj e d ki,

IL
Temető létesítése,|ezárása, megszüntetése, újra-használatbavétele
2.§
(1)

A

(4)

temető és a temetkezési emlékhely építményei,közművei, egyéb infrastrrrkturális
^
létesítményeiépítéséhez,
létesítéséhez,bővítéséhez,,továbbá a kegyeleti emlékhely

köztemető létesítéséről,bővítéséről,lezárásráról és megszüntetéséről illetve lezárt temető
űjra-használatbav étsléről a települési önkormányzat gondoskodik.
(2) E rendeletben szabőlyozott kérdésekben, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a fenntartó
jár el. Temetőfenntartó és üzemeltető szerv aközségi önkormányzat.
(3) A temető bekerítésénekmódját, beépítésielőírásait a helyi építésiszabályzat és szabályozási
tervhaIírozza meg,

létesítéséhezkülön jogszabályban előírtak szerint a fulajdonosnak engedélyt kell kérnie. Az
építésiengedélyezési eljárás során a közegészségüEyi, a műemléki, a környezetvédelmi, a
közlekedésügti, avizúgyi, atlizvédelmi és energetikai szakhatóságok működnek kőzre.

3.§
(1) Köáemető

fenntartója köteles felekezethez valő tartozás nélkül lehetővé tenni a halottak
E temetőkben polgári és egyházi szertartássa|

eltemetését, az á|tala fenntartott temetőben.
e gy ar ánt történhet temeté s.

Az

(2)

eltemettetés az elhllttyt hozzátartozóinak feladata, kivéve, ha erről hatályos jogszabály

másként rendelkezik.

ilI.
Fenntartó kezelő feladatai
4.§

A temető kegyeletgyakorlás céljára, a hozzátartozők, az odalátogatók részére folyamatosan
nyitva áll,
(2) A temetőben síremlékállíás, exhumálás - csak kiilön engedély alapján - , egyéb építésimunka ,
stb. a fenntartónál előzetesen bejelentett időben , a fenntartő által megszabottak szerint
(1)

történhet.

(3) Epítésimunkák során az építőköteles betartani a kijelölt sír méreteit és e rendeletben
megfogalmazott egy éb építésielőírásokat.
(4) Munkavégzés bejelentett idejére, annak időtartarrútra a fenntartó a temetőt naponta kinyitja. Az
ilyen célúnyitva tartás naponta legfeljebb 07.00 órától 18.00 óráig a történhet. Munkavégzők
részérea temetőbe szabad bejrárás nem engedélyezhető.
(5) A temetőbe gépi erejű jármúvel csak a tógsztitsegesebb esetben, munkavégzés céljából lehet
behajtani, de a gépi erőhasználata a kegyeletgyakorlást nemzavarhatla.
(6) Temetés esetén a temető nyitása, zárása, a temetőbe kiszállított elhunytak átvétele a temetést
v é gzőv el e w ertetv e történ ik.
(7) Temetőben 12 éven aluli gyermek csak felügyeletblturtőzkodhat.

5.§

A

temetőgondnok.

a

kezelői feladatokat az önkormiányzat álfra| megbizott
- végzi. Feladatát az L sz. melléklet íartalmazza

köztemetőben

személy,

6.§
(1)

A

temető sírhelytáblákra, (parcellákra) ezek pedig sírhely sorokra,

feloszfva.

v'
(2)
(3)

(a)
(5)
(6)

ill.

sírhelyelae vannak

Az I. számú parcella a temető bejáratától balrafekvő, IL számú parcella a vele szemben a jobb
oldalon fekvő, a III. szdmú parcella a II. számú mögött, IY, számú parcella pedig a I. számú
mögött felazik. Működő sírhelytáblák az I.- es, és a IY-es tóbla. A műkbdő táblák betelése után
megnyitásra kerül a IL, azt követően pedig a III. tóbla.
A II - es sz. ábla része az umás temetésre szolgáló harom sírhely sor, mely a II. tábla ny.- i
kefitésévelpárhuzamos. A IL táblában az urnasírhely sorok megnyitottak.
Urnás temetés megváltott sírhelyre öldbetemetéssel, vagy rátemetéssel is lehetséges.
Sírhelytáblák lezérásráról és megnyitásráról a képviselőtesti,ilet haároz. E haározat a rendelet
minderikori soros melléklete.
A parcellák kialakítását e rendelet2. sz. melléklete taríalmazza.
Síóoltok részéreelktilönített helyet- az L számú parcellában bejárati kapu mellett, a NY.- i
kerítéssel párhuzamosan kell biáosítani.

(7) A községi temetőben

a

megnyitott sírhelytáblálúa, sorokba lehet temetkezni.

7.§
(1) A sírhelyekárát a temető fenntartója hatfuozzameg,
(2) A sírhely fuakat e rendelet 3.sz. melléklete tartalmazza. A sírhely áxát atemetést megelőzően
kell megfizetni a Körjegyzőségben.

A temetés
8.§
A temetés a temetési helyekbe, sírhelyekbe történik.

1)

a)
b)
c)

Felnőtt sírhely mérete: 210*90 cm
gyermek sírhely mérete 10 éves kor alat| 130*60 cm.
Urnás sírhely mérete 50*50 cm. Az urnasírhelyek urnasírhely sorokba, ezen belül urnasírhely
blokkokba helyezhetők el. Ery urnasírhely blokkba 4 urnasírhely alakítható ki.
d) A sírhelyek egymástól egységesen 60 cm távolságrahelyezhetők el.
e) A sírgödör mélységea talajviszonyoktól fi,iggően 160 cm.
2) A sírméreteket, közlekedő utak méretét,sírok közötti biztonsági sávokat e rendelet 4. Sz.
melléklete mutatja be.
3) A temetőben a talajvizviszonyok miatt mélyítetttemetési hely nem alakítható ki. Rátemetetés is
csak urnás temetés esetén lehetséges.
Temetkezés rendje a községi temetőben:

4)

a)

működő sírtáblákban új sírhely kijelölése esetén az új sírsor a középső főközlekedési úttól
kezdődik,
b) Úi sirlretytabla nyitása esetén a sírsorok párhuzamosan futrak egymással, és mindig az
oldalkerítéstől indulnak.
c) Az egységes sorok alakítása érdekébena megkezdett sorokat a kedtés vonaláig ki kell tölteni,
d) Temető-nyilvántarhásban a sírszámozást ennek megfelelően kell végezni.
5) A temető bármely parcel|ájában és sorában kitöltetlen, egyes sorokban kimaradó temetkezési
helyek visszamenőlegesen is kijelölhetők temetkezésre, és értékesíthetők.A sírhelyek 25 év
megválüási idő letelte után továbbgondozásra vary temetkezésre ismételten megválthatók.
6) A lejart temetkezési helyek meghosszabbításétra a Körjegyzőség hirdetmény útján felhívja

az érintettek figyelmét. Amennyiben a felhívást követő 6 hónapon belül a rendelkezési
jogosultak nem hosszabbítják meg a temetkezési hely használati idejét, akkor a temető
fenntartój a j o gosult a sírhelyek ismételten érékesíteni.

9.§
(1) A sírhely megváltása elhalálozáskor alkalmazható. A 65. életévbetöltése utiánr megengedhető a
sírhelyváltás és síremlékálltás életbennlévők szrámrára is.
(2) A megváltott sírhelyek nem képezik adás-vétel, csere tiárgyát.
(3) A megváltott, de fel nem használt sírhelyek (pl. temetés más temetőbe történt)
térítésmentesenvisszaszá_llnak az Önkormányzatra. A visszaszállt, illetve kimaradt
sírhelyek kioszthatók.

Síremlék állítás szabályaí
10.§

(1)
(2)

Temetési hely megjelölésere síq'el (síremlék)használhatő, illetőleg létesíthető.
sírJel külső mérete - nem foglalhat el e szabályzatban meghatátrozott temetési helynét
nagyobb területet, magasságát a helyi építésiszabályzat, einek hiányában az építéstigyihatóság

A

-

korlátozhatja.
(3) A külső sírhelyméretet síremlék állítás esetén nem lehet tullépni a közlekedő utak, illetve a
szomszédos sír irányában, de a sírhelyek köré legfeljebb 30 cm széles szegély épfthető.
Az
általánosnak tekinthetötöl eltérő, vagy e rendeletben megadott sírhelyméreteketmeghaladó
@)
méretű, különös alakú síremlékés annak 1artozéh,ai, valamint az em7ékoszlop tervét (vánajzát)
a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni.
(5) Eltérő méretű (nagyobb) vagy alalai síremlék,ha az más okból jő izlést, vagy kegyeleti
érzelmeket nem sért engedélyezhető,

(6) A temetési helyen nagymértékben tulterjeszkedő,közizlést sértő, vagy oda nem illő felirattal
ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad.
(7) A 6. bekezdésben felsorolt rendellenességek megszüntetésére a sírjel állitőját fel kell hívni.
Amennyiben a sírjel álliója felhívásra sem sztinteti meg a rendellenességeket, a sfijel
elbontatható. Az esetleges elbontásből származő költségek a sírelállítót terhelik.
(8) E szabályt a meglévő sí{elek felújíásánál is alkalmazrri kell.
(9) A sírlel szabáúyszerű elhelyezéséért,biztonságos állagának megőrzéséért,annak folyamatos
ellenőrzé sééít az á|littatő, illetve a sír gondozój a fe le l.
11.§
(1) Sírjel yagy a sírbolt helyreállít,ásárra, felűjitására atemető tulajdonosa (üzemeltetője) a temetési
hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és a
biztonságos használatot veszélyeztető állapot - közvetlen veszély - fennállása esetérr köteles
felhívni. A felhívást - a temetési hely megjelölésével - a temető kapuján (hirdetőtábláián) 90
napra ki kell fliggesáeni . A síremléktulajdonosa a felhívás időtartama alatt sem mentesül a
baleseti és kár felelősség alól,
(2) közvetlen veszély fennállása esetén az epitési engedély köteles sírjel helyreálliását a temető
^
tulajdonosának
kérelméreaz építésugyihatóság elrendeli, ill. a kötelezés nem teljesítése esetén
aveszéIyhelyzetet hatósági úton - a temető tulajdonosrának közreműködésével - megsziinteti.
(3) Nem építésiengedély köteles, de szemrevételezés alapján megítélhető közvetlen veszélyL
jelentő állapotú sírjelek esetén a jegyző köteles intézkedni aveszély elháútásáről, ha veszélyre
történő felhívás nem jár eredménnyel.
(4) A sírjel vagy síóolt helyreállíásáigatemetési helyre további temetkezés nem történhet.
12.§
(1) Ravatalozni csak a temetőben lehet. A ravatalozőhasználata dijtalan.
(2) Temetés előtt a koporsót véglegesen lekell zárni,
(3) A temetéshez szükséges felszereléseket a temető fenntartója a temetést végző válla|koző űtján
biúositja,
(4) Urnasírhelyet, urnasírboltot a fenntartó alakjtbat ki, de egyedi engedélyezés alapján aztalapján
az eltemettető is kialakíthatj a. Akialakitás során csak természetes anyagok használhdók fel.
(5) Hamvak szétszőrásnak igénye esetén ez a temető még használatba nem vett, parkosított
teniletrészén lehetséges.

13.§
(1) Tilos a temetőben minden olyan magatartás, ami a temetőt látogatók kegyeleti érzésétsérti.
Tilos a síroka! az azon lévő tárgyakat, épületeket, síremlékeket, növényzetet rongálni,
lórosítani és beszennyezni. Tilos vallási, fqi, nemzeti, nemzetiség, vagy etrikai kisebbségre
utaló, emberi mélóságot sértő megjelölés alkalmazása,
(2) A temetőbe állatot bevinni, ott bármilyen járművel közlekedni tilos. E rendelkezés nem
vonatkozik a mozgássérültek közlekedését segítő, halott szá|litást végző, valamint a temető
fenntartását ellátő, illetve ott építésimunkát végző járművekre.
(3) Sírok gondozásakor gyomirtó szer csak felelősséggel hasanálható.
(4) Temetőbe fát tiltetri csak a fenntartóval, valamint a szomszédos sírok gondozóival történt
előzetes egy eztetés alapján lehetséges,

(5) Fafaj megválasztÁsránál előnyben kell részesíteni az alacsony növésű örökzöldeket.
(6) Az ültetett növényzettel kapcsolatos vihar, és egyéb károkért a mindenkori sírgondozó felel.
(7) A temetőben keletkezett szemetet a sír gondozója kijelölt helyen helyezheti el, A szemét
elszálliása a fenntartó feladata.

Iv.
Egyházi és F'üztü-majori temetőre vonatkozó eltérő szabályok
14.§

A

Kt. számű
határozatban megfogalmazott korlátozásokat a képviselőtestti|et 6/2000, (II.18.) Kt. számű
határozatával feloldotta. Az 1999, évi XL[I. törvény előírásainak történő megfeleltetés - mint
tulajdonos és üzemeltető - a Csényei Római Katolikus Egyházközségfeladata,
(2) AFnztn-majori korábban lezárttemetőt a községi önkormányzat korábbi,- 611990 (X].09.) Kt
számű állásfoglalősa - alapján ez állásfoglalás alapjrán korlátozottan működő temető.
(3)
Füáii
majori temetőbe az temetkezhet, akinek házastársa, éleltársa vagy közeli
(1)

község belterületében lévő egyházi temetőre vonatkozó 611990 (X.09.)

A

-

hozzátartozója a temetőbe van eltemetve.
(4) nem engedélyezhető a temetőben:
- síóolt építése,
- temető bővítés

v.
zárő rendelkezések
15.§
(1) E rendeletet Csénye község képviselőtestiilete 2000. novernber 16.- éntartottülésen fogadta el.
(2) A rendelet kihirdetésérőla jegyző gondoskodik,
(3) Ha valaki e rendelet 9.§ (2)-(6), (7), (9) valamint 12.§.(1){5), (7) bekezdésétmegsérti és e
magatarüís nem bűncselekmény, vagy magasabb szintű jogszabály szabálysértésnek nem
minősíti, az elkövető szabálysértést követ el, és 30. 000 Ft összegig terjedő pénzbírsággal
sújtható.

(4)

A

rendelet kihirdetése napján lép haályba. Hatáúybalépésévelegyidejűleg hatályát veszti a
többször módosított, Csénye Községi Önkormanyzat 7/1993. (V. 18.) sz. rendelete aKöz és
felekezeti temetők rendj éről.
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7.

1. sz.

melléklet

Temetőgondnok feladata:

Ellátja a temető üzemelésével, esetleges fejlesáésével kapcsolatos feladatokat, illetve mindazt,
amivel a temetőkezelő me$ízza, különösen:

a)
c)
d)
e)
0
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

rendben tntja a ravatalozőt és gondoskodik berendezései megőrzéséről
elvégzi az tires részek parkosíását,kaszálását

a temető nyilvántartő könyvet a polgármesteri hivatal igazgatási előadója vezeti a
gondnokőltalbiztositottinforrnációkalapjrán.
biztosítja az eltemetés (umaelhelyezés) feltételeit;
biztosítja a ravaÁloző, a technikai berendezések, valamint a temető egyéb közcélú
létesítményei(infrastruktura) karbantartását, és működteti azokat;
gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételétől, és biztosítja a temető
nyitását, zátását;
tájékoztatja a temetőlátogatőkat;
kijelöli a temetési helyeket az éwényesszabályok szerint
elvégzi a temető és létesítményeinektisztántartását, azlákkarbantartását, síkosságmentesítésétés a hó eltakaÁtást;
összegyűjti és elszállítja a hulladékot;
gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásráról;

szemlevételezéssel ellenőrzi
azonnal értesítia jegyzőt,

összehangolja

a

sírhelyek állapoá| veszélyt jelentő síremlékről

a temetéseket;

intézkedik a keletkezett szernét elszállítása felől.

2. sz. melléklet

Temető parcellakialakítása.

N

- ::::: sz. mul<octo
parcella l

ffi

t

]

I

lJ
Tl=r-rrúk"dó

I

narcett.

l

l

I

múködő parceila
I

II. sz. nem
múködó parceila

I

úr
Urnasírhelyek

l

I

3.

sz"

melléklet

Sírhelyárak 25 éves megváltási idővel

osztdlv

@a

feInőtt

3000

gyermek

l200

Urnasírhely

Urnánként 2500

Sírbolt díjak 60 éves megvdlttísi idővel

@a
kettes sírbolt

négles sírbolt
hatos sírbolt

20 000
32 000
44 000

Etetben lévők részére- kömetlen hozzátartozók kivételével - az előre megvóltott sírheblárak díja a
mindenkori megváltási összegek háromszorosa.

Az újravásárlá§i dü az első megvóltás díjhlal eglezik meg,

4. sz. melléklet

*W

sínnelyMÉRETEK

a csényei temetőben

60 210

60 210
90

Méretek cm.-

}0

]i

Sortávolság méterben

\

r
\l

a)

b)
c)
d)
e)

D

r összenéá
-- sorok
l
szembenálló
l- l--------------'l
| Asor száma l

r

l
l
l

Felnőtt sírhely mérete: 2l0x90 cm
gyermek sírhely mérete l0 éves kor alatt: 130*60 cm.

Urnás sírhely mérete 50*50 cm. Az urnasírhelyek urnasírhely sorokba, ezen belül urnasírhely
blok]<okba helyeáetők el. Egy urnasírhely blokkba 4 urnasírhely alakítható ki.
A sírhelyek egyrnástól egységesen 60 cm tavolságra helyeáetők el.

A sírgödör mélységea talajviszonyoktól fiiggően legfeljebb 160 cm.
A temetőben a talajvizviszonyok miatt mélyítetttemetési hely nem alakítható ki. Rátemetetés is csak
urnás temetés esetén lehetséges.

Temető

nyitva

tartása,

és

a

(elfogadta képviselőtestiilet 13/2000 (X.16) Ök. sz. rendeletével)

temetőhasználat

szabályai

1)

A

2)

A temetőben síremlékállítás, exhumálás - csak kiilOn engedély alapján - egyéb építésimunka

3)
4)
5)

temető kegyeletgyakorlás céljara, ahozzátartozők,

, stb,

előzetesen bejelentett időben, a fenntartó álíalmegszabottak szerint történhet.
Epítésimunkrák során az építőköteles betartani a kijelölt sír méreteit és e rendeletben
megfogalmazott egyéb építésielőírásokat.
A külső sírhelyméretet síremlékállítás esetén nem lehet túllépnia közlekedő utak, illetve a
a fenntartónál

szomszédos sír irányában, de a sírhelyek köré legfeljebb 30 cm széles szegély építhető. A
szegély nem emelkedhet ki a terepszint fiilé.
Munkavégzésbejelentett idejére, annak időtartamétra a fenntartó a temetőt naponta kinyitja. Az
ilyen célúnyitva tartás naponta legfeljebb 07.00 őrátől 18.00 óráig a történhet, Munkavégzők
részérea temetőbe szabadbejárás nem engedélyeáető,

6) A
7|

az odalátogatók részére folyamatosan nyitva

áll,

temetőbe gépi erejű jrárművel csak a legsziikségesebb esetben, munkavégzéscéljából lehet
behajtani, de a gépi erőhasntálata a kegyeletgyakorlást nem zavarhatja.
Temetés esetén a temető nyitása, zárása, a temetőbe kiszállított elhunytak átvétele a temetést
v é gzőv el e gy eztetv e történik.
A 8.) pont hatóIyon kívül helyene.

5. számú mellékletl

Megállapodás

A csényei temető fenntartás-

és iizemeltetés egyes kérdéseinek rendezésére

Megállapodás célja: A kölcsönös

érdekek érvényesülésea felek és az áIlarrryolgarok között.

Ez amegállapodás
Eeyrészről: Csénye Község Önkormanyzata, 9611 Csénye, Ady E. a. 42, képviseli: Pál
Tibor polgármester

Másrészről: a Csényei Római Katolikus Egyháaközség,9611 Csénye, Ady E. u.

7.,

képviseli: Wimmer Roland (levelezési címe: 9600 Sarvaí, Ikervári út 4.) között a csényei
temető fenntartás és üzemeltetés-, ezen belúI az egyhézközségi fenntarhísútemető egyes
üzemeltetési feladatainak az ellátásával kapcsolatban az alulírt helyen és időben, az alábbi
feltételekkel köttettek me g :
1. A megállapodásban részt:tevő felek egyezően rögzittk, hogy Csénye községben az
Önkormanyzat tulajdonában és fenntartásában a 020913 llrsz.-ű, a csényei Római
Katolikus Egyházközség tulajdonában és fenntartásában pedig a 4í2 hrsz.-ú temető
működik.
2. Az étintett két temető fenntartó szerv képviselői egyúttal is kinyilvanítjak és
váIIaIlák, hogy az elhunyt személyeknek óletiikben temetkezési helyükre tett
yagy a hozzátartozóknak, illetőleg a temetésre kötelezetteknek a
végintézkedését,
temető v áIasztásr a v alő

3. Az

j o gat kö

l

csönö

sen

ti

szteletben tartj

rák.

Önkormányzat vállalja, hogy a saját tulajdonában és fenntartásában működő
temető ravatalozőban térítésmentesenbiztosítja az egyházközségí fenntartású
temetőben temetendők tavatalozásához a helyet és a később tizembe helyezendő

4.
5.

6.
7.
8.

felszerelések zav artalan használatát.

A 3. pontbanírtszolgáltaásokataz Önkormányzatazegyhézifenntartásútemetőben
lévő utolsó sírhelybiáosítás, illetőleg rátemetés időpontj áig v áIIaIja.
A megállapodásban résztvevő felek kifej ezésre juttatják, hogy az exhumálási
igényekkel, a hamvaknak a másik szerv által fenntartott temetőben való
elhelyezésével,:vagy áthelyezésével kapcsolatban akadályt nem támasztanak.
Ezzel kapcsolatban a felmerülő költségekkel összeftiggően a temető fenrúartőjával,
tizemeltetőj ével szemb en kártalaltlási igény nem érvényesíthető.
Ezen megállapodás szerves tésze az önkormányzat temetői rendeletének, illetve az
E gyházközsé gi temető szabáIy zatínak.
Ez a megáIlapodás az Egyhíuközség tekintetében a Szombathelyi Egyházmegyei
Hatóság jőv áhagyásával és Csénye Közsé g Képviselő-testületének rendeletével válik
joghatályossá.
A megállapodás megváltoztatásamindkét fél kölcsönös egyetértéséveleszközölhető.

A megállapodás - a 4. pontban írtak figyelembevételével-kihirdetése napjan léphatályba.
Csénye, 2002. november 29.

l:PálTibor,l
polgármester

/:

Wimmer Roland
plébános

l A|Il2OO2.(XI.29.) rendelettel lépett hatályba. Hatályos 2OO2. november 29. naptól.
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