Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. augusztus 28.
Hatályos: 2015. augusztus 29.

Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2005. (XII.10.) rendelete
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről
- egységes szerkezetben Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. törvény 41. §. (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – az annak
végrehajtására kiadott 145/1999.(X.1.) Kormányrendeletre, az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a
rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999.(IX.24.) BM-EüM-IM együttes
rendeletre figyelemmel - az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§.
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Csurgó városban lévő önkormányzat tulajdonában álló
köztemetőkre, valamint az ezek fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes
tevékenységre.
2
1(2) Csurgó városban az alábbi temetőkbe lehet temetkezni:
a) József Attila utcai köztemető, tulajdonos: Csurgó Város Önkormányzat, hrsz.: 824.,
területe: 1 ha 3347 m2
b) Nagyváthy János utcai köztemető, tulajdonos: Csurgó Város Önkormányzat, hrsz.:
497, területe: 2 ha 2504 m2
c) valamint a Református Egyház tulajdonában lévő
ca) Csentei temető
cb) Sarkadi temető
(3)Az önkormányzati köztemetők fenntartásáról Csurgó Város Önkormányzata gondoskodik,
a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelően.
(4)A működő köztemetők és létesítményeik fenntartásáról, valamint az ott folyó temetkezési
és az egyéb tevékenységek végzéséről Csurgó Város Önkormányzata gondoskodik. Az
üzemeltetést Kegyeleti Közszolgálati szerződés alapján a Somogy Megyei Temetkezési
Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) végzi.
(5) A kegyeleti közszolgálati szerződést a polgármester – a Képviselő-testület jóváhagyása
után – írja alá.
(6) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a jegyző
ellenőrzi.
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Temetkezési szabályok
2.§.
(1)A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni csak működő
temetőben létesített temetési helyen szabad.
(2)A köztemetőkben, koporsóban és urnában történő temetkezésre van lehetőség.
(3)A temetkezési tevékenységet az üzemeltetőnek a kegyeleti elvárásokhoz illő módon kell
megszervezni és végezni (ruházat, eszközök, magatartás).
(4)Az eltemettető, vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát – az átvétel
egyidejű igazolása mellett – ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell
jegyezni.
(5) Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos a hamvasztásos temetésről
gondoskodóval, úgy az urna részére történő kiadásához a temetésről gondoskodótól
hozzájárulást kell beszereznie. Ilyen személy hiányában a hozzájárulást a Ptk. 685. §-ának b.)
pontja szerinti sorrendben, az elhalt legközelebbi hozzátartozójától kell beszereznie.
(5a)3 A hamvakat tartalmazó urnát az eltemetésre köteles személynek az elhunyt
végrendelete, ennek hiányában
a) a temető vagy temetkezési emlékhely befogadó nyilatkozata, vagy
b) a hamvak temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli elhelyezése esetén az eltemetésre
kötelezett személy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt
nyilatkozatának meglétéről az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti, az eltemetésre kötelezett
személyek nyilatkozatairól szóló nyilvántartás vezetésére az önkormányzat által kijelölt
köztemető igazolása alapján kell kiadni.
(6) A város közigazgatási területén elhunyt csurgói illetékességű halottat, amennyiben a
rendelet hatálya alá eső temetőkben kerül eltemetésre, a város területéről kivinni tilos, a halott
vizsgálati bizonyítvány kiállítása után azonnal a Nagyváthy úti temető ravatalozójába kell
beszállítani.
(7) Az üzemeltető etnikai vagy vallási eredetű temetkezési szokásokat – amennyiben azok
más rendelettel nem ellentétesek – köteles figyelembe venni.
(8) Temetési helyen koporsós temetést mindaddig nem lehet végezni, amíg a talajvíz
legmagasabb szintje a talajszint alatt 2,50 méternél magasabb.4
Temetési helyek
3. §.
(1)A temetőket sírhelytáblára, urnasírhely-táblára lehet felosztani, a sírhelytáblákon belül kell
kijelölni a sírbolt és gyermek sírhelyeket.
(2)A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével –
szabályszerű eljárás mellett – ki lehet üríteni és temetés céljából igénybe lehet venni.
(3)A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal sírhelyekre kell
felosztani.
(4)Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben
(rátemetéssel), urnasírban, urnafalban vagy sírboltban lehet elhelyezni.
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(5)Betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba
koporsós temetés csak sírboltba, vagy sírhelybe rátemetéssel engedélyezhető. A lezárt
temetőkben temetkezési tevékenységet nem lehet folytatni. A lezárt temetőket mindaddig
kegyeleti helyként kell gondozni, amíg felszámolásáról döntés nem születik.
(6)5Lezárt temetőkből és sírhelytáblából a holttest maradványokat exhumálás útján lehet
áthelyezni a használatban lévő temetőkbe (sírhelytáblába). Az exhumálást csak az illetékes
Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve engedélye és előírásai szerint lehet elvégezni, lezárt temetőkből történő elszállításhoz
az üzemeltető külön engedélye is szükséges.
4.§
(1)A temetkezési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek
díjat kell fizetni. A díj mértékét a rendelet melléklete tartalmazza.
(2)6A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama nem lehet kevesebb, mint
a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;
b) sírbolt esetén 60 év;
c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év;
d) urnasírbolt esetén 20 év.
(3)7A temetési hely feletti rendelkezési jog a (2) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta
után meghosszabbítható (újraváltható). A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére
az újraváltás időtartama az (2) bekezdésben meghatározott használati időnél lehet rövidebb,
de legalább az (2) bekezdés a) és d) pontja esetében 10 év, az (2) bekezdés b) pontja esetében
30 év, az (2) bekezdés c) pontja esetében 5 év. Ha az újraváltás időtartama a megváltási
időnél rövidebb, akkor az újraváltás díja nem lehet magasabb a megváltási díj időarányosan
csökkentett részénél.
(4) A sírhely újraváltása megtagadható, ha a temető tulajdonosa a temetőt vagy temető
szakaszt bezárja, átépíti. Igény esetén a maradványok áttemetésére új sírhelyet kell
felajánlania hozzátartozó részére.
(5) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot és az egyéb temetkezési helyeket nem
váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni.
(6) Sírhelytábla, vagy az egész temető lezárásáról és/vagy kiürítéséről Csurgó Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A temetők kiürítését megelőzően azt három
alkalommal egy országos lapban és a helyi sajtóban, valamint a temetői hirdetőtáblán közhírré
kell tenni úgy; hogy az első közzététel a kiürítés előtt 6 hónappal, a továbbiak pedig 2 havonta
történjenek.
(7)Ha a használat a (4) és (5) bekezdésben foglalt okok miatt szűnik meg, a temetkezési hely
kiüríthető és újrahasznosítható. A holttestmaradványok mélyebbre áshatóak,
elhamvaszthatóak vagy az erre a célra kijelölt közös sírban elhelyezhetőek. A
maradványokról az elhunyt hozzátartozói rendelkeznek, annak hiányában a kegyeleti
szokások, valamint a közegészségügyi előírások betartása mellett az üzemeltető köteles
gondoskodni.
(8)A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet.
(kivétel kripta)
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(8a)8 A temetési hely felett - a nemzeti sírkertbe tartozó temetési hely, valamint a hősi
temetési hely kivételével - az rendelkezik, aki megváltotta. Több azonos jogállású örökös
esetén – ellenkező megállapodásuk hiányában - a rendelkezési jog kizárólag együttesen
gyakorolható.
(9)A köztemetők üzemeltetője indokolt esetben sírhely elővételt engedélyezhet.
(10) Lezárt temetők vagy temetőrész betemetett sírjai, sírboltjai felett létesített síremlék a
használati idő lejárta előtt – kegyeleti szempontokból – nem idegeníthetők el és más sírra,
sírboltra nem helyezhetők át.
(11) A kiürítés során a temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal
rendelkezni csak az üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés után szabad.
(12) A temettető kívánságára történő halott, illetőleg urnaáthelyezés, vagy urna kiadás
folytán megürült sírhelyek és urnafülkék számlával igazolt megváltási díjának időarányos
részét a jogosult részére vissza kell téríteni.
5.§
(1)9 A temetőben lévő sírhelyek méretei:
a) felnőtt egyes sírhely:

2,10 m hosszú, 2,00 m mély, 0,90 m széles

felnőtt kettes sírhely:

2,10 m hosszú, 2,00 m mély, 1,90 m széles

b) szociális sírhely:
koporsós temetés:

210 cm hosszú, 200 cm mély, 90 cm széles

urnasírok:

100 cm hosszú, 60 cm széles, 60 cm mély

A sírhelyek között minden irányban 30 cm távolságot kell kihagyni.
urna fülke:

30 cm magas, 30 cm széles

c) gyermek sírhely:

1,30 m hosszú, 1,60 m mély, 0,60 m széles

d) urna (földbe temetésnél):

0,80 m hosszú, 1,00 m mély, 0,60 m széles

e) Sírboltok:
Kétszemélyes:

3,00 m hosszú, 2,10 m mély, 2,00 m széles

Négyszemélyes:

4,00 m hosszú, 2,10 m mély, 3,00 m széles

(2)A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 30 cm-nek
kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.
(3)Mélyített felnőtt sírhelybe (2,20 m) tisztiorvosi engedély alapján még egy koporsó
temethető.
(4) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban
történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el. Ez azonban a sírhely
használati idejét nem hosszabbítja meg.
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(5)Felnőtt sírhelydíj befizetése mellett a felnőtt sírhelytáblába 10 éven aluli gyermek is
temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell
lenni.
(6)10 A sírhely nyitására a törvényben és kormányrendeletben meghatározott módon a
területileg illetékes Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve adhat engedélyt.
(7)A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező. A hant nélküli parcellák
létesítésére kijelölt területen sírdomb nem alakítható ki.
(8)Rátemetés esetén – a balesetek elkerülése érdekében – szükség esetén – a síremléket a
temettetőnek le kell bontania és újból, biztonságosan fel kell állíttatnia.
5/A. §.1112
5/B. §1314
5/C. §1516
6. §
(1) A köztemetőkben a Képviselő-testület külön önkormányzati rendeletben meghatározott
módon díszsírhelyet adományozhat.
(2) A díszsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját és a temető
üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.
(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. További
hozzátartozó – az özvegy kivételével – díj ellenében temethető el a díszsírhelyen.
(4) Az önkormányzati köztemetőkben lévő egyes sírhelyek védetté nyilvánításáról az
önkormányzat határoz.
(5) A sírhely védetté nyilvánításáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját és a temető
üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.
(6) Az önkormányzat által védetté nyilvánított sírhelyek használati ideje a temető fennállásáig
tart, használata díjtalan.
(7) A védett sírhelyek síremlékeinek felújításáról a Képviselő-testület dönt és fenntartásáról
gondoskodik.
(8) A temető üzemeltetője köteles gondoskodni a 3. számú mellékletben felsorolt neves
személyek sírjának megóvásáról.
Síremlékek, sírboltok
7. §
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(1) Sírboltot (kripta) csak kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet az üzemeltetőnek be kell
mutatni. Egyéb jogszabályban meghatározott engedélyeket be kell szerezni.
(2) A temetőben lévő síremléket, sírjelet felállítani és bontani csak a temető üzemeltető
előzetes – a rendelkezési jogosulttól származó írásbeli nyilatkozattal – bejelentés után,
szakirányú végzettséggel rendelkező személy végezhet. A temető területéről sírkövet,
síremléket, fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak az üzemeltetőnek történt előzetes
bejelentés után szabad kivinni.
(3) Az előírt engedély hiánya, vagy az attól való eltérés esetén a kötelezettség elmulasztásakor
az üzemeltető:
- a sírhely birtokosát – határidő kitűzésével – felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére.
- a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti) és annak
költségeit áthárítja a sírhely birtokosára.
(4) Síremléket szilárd talajra kell építeni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb
területet.
(5) A síremlék körül létesített járda magassága a talajszinttől maximum 10 cm. A sírkeret
magassága a járdaszinttől számítva 30 cm lehet.
(6) A síremlék magassága a járdaszinttől:
- gyermeksíroknál
120 cm,
- felnőtt síroknál
150 cm lehet.
(7) A kiásott kriptahelyeket az alépítmény elkészültéig baleset megelőzésére alkalmas
védőkorláttal körbe kell keríteni.
(8) A síremléknek meg kell felelnie a temető arculatának. Közízlést sértő formájú és felírással
ellátott síremléket felállítani nem szabad.
(9) Temetői létesítményeket (síremlék, sírbolt stb.) elkészültük után a temető üzemeltetőjének
be kell mutatni.
(10) A temetőkben építési, felújítási munkát végző vállalkozók munkánként e rendelet 2. sz.
melléklete 3., pontja szerint temető-fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni a temető
üzemeltetőjének.
(11) A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a használati díjat megfizette.
(12) A sírbolt (és síremlék) fenntartásáról, annak létesítője (örököse) köteles gondoskodni. Ha
a sírbolt összeomlásától lehet tartani, az üzemeltető felszólíthatja a fenntartására kötelezett
személyek bármelyikét, hogy gondoskodjanak a helyreállításról. Ha a felhívás eredménytelen
marad, az üzemeltető kérelmére Csurgó Város Önkormányzata elrendelheti a sírbolt
eltávolítását, illetőleg a sírboltba való további temetkezést megtilthatja.
(13) Közvetlen veszély fennállása esetén a felhívás kötelező. A felhívást – a temetési hely
megjelölésével – a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni.
(14) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe
bejegyzett rendelkezései az irányadók.
(15) A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen
túl két férőhelyes sírboltban további 6 urna, négyszemélyes sírboltban további 12 urna.
Amennyiben a sírbolt tulajdonosa (birtokosa) a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben
vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhalt hozzátartozói az
elhalálozás sorrendjében temethetők el. A sírbolt tulajdonosának (birtokosának) kérelmére a
sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell
gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell
helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak egy urnahelynek számítanak.
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(16) Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához,
építési vagy bontási munkák elvégzéséhez.
8.§
(1)17 A holttest elhamvasztásához a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a területileg
illetékes Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve engedélye szükséges.
(2) A kórházban elhunyt személy, valamint rendőri intézkedéssel boncolásra szállított holttest
elhamvasztását a boncoló orvos engedélyezi.
Temetkezési szolgáltatások
9.§
(1) Temetkezési szolgáltatások: temetésfelvétel, halott-szállítás, az elhunyt temetésre való
előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás,
a sírba helyezés, a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urna kiadás, a hamvak szórása, a
sírnyitás, az exhumálás, az újratemetés és a polgári búcsúztatás.
(2) A köztemetőkben szolgáltatásokat és egyéb vállalkozási tevékenységet végző vállalkozók
munkájának összehangolásáról az üzemeltető gondoskodik.
(3) A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók temetésenként e rendelet 2. számú melléklet
(3) pontja alapján díjat kötelesek fizetni, a temetői létesítmények és a temetői szolgáltatások
igénybe vételéért.
(4)18 A temető üzemeltetője biztosítja az eltemetés, urna elhelyezés feltételeit. A köztemetőn
belül elhunyt hűtése, ravatalozása, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön
történő szállítása, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórása,
urnaelhelyezése, sírásás, sírhelynyitás, sírbahelyezés, visszahantolás, újratemetéssel és
exhumálással kapcsolatos feladatok ellátása az üzemeltető kizárólagos joga és kötelessége. A
felsorolt tevékenységekért az üzemeltető e rendelet 2. mellékletében felsorolt díjakat
érvényesíti.
(5)19 A temető üzemeltetője a szabályzatban megállapított díjakon felül más díjat nem
állapíthat meg. Nem szedhető díj a temetőlátogatásért, a temetői utak használatáért és a
temetési hely gondozásához igénybe vett vízért.
10.§.
(1)A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytak életében tett nyilatkozata, ennek
hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó személy rendelkezése az irányadó.
(2)A rendelkezés jogosságát az üzemeltető csak abban az esetben köteles vizsgálni, ha azzal
kapcsolatosan kifogást jelentettek be. Ha a jogosultságot az üzemeltető nem tudja
megállapítani, akkor a bíróság vagy a gyámhatóság döntését kell kérni. A vita lezárásáig – a
területileg illetékes Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve hozzájárulása alapján – az elhunyt nem temethető el.
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11.§.
(1)A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára – a búcsúztatás (szertartás)
megkezdéséig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlásnak indult, vagy roncsolt
állapotban lévő holttest koporsóját.
(2) A fertőző betegségben elhunytak a területileg illetékes Somogy Megyei Kormányhivatal
Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egyedi előírásainak
megtartásával temethetőek el.
Nyilvántartások vezetése
12.§.
(1)Elhunytat temetni, illetve hamvasztani csak a törvényben és kormányrendeletben előírt
okmányok megléte esetén szabad. A halott-vizsgálati bizonyítvány egy példányának
megőrzéséről az üzemeltető, egy példányának megőrzéséről pedig a tulajdonos Csurgó Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gondoskodik.
(2) A temető fenntartója az új sírmezők (sírnegyedek, sírparcellák) megnyitása előtt köteles
gondoskodni a sírnyitvatartási térkép elkészítéséről és annak a jegyző által történő
jóváhagyásáról. A temetőtérképet a temető nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető
köteles vezetni. A temetési rend megváltoztatása (sírok átminősítése) csak a jegyző
engedélyével történhet – a térkép módosításával. A temető dokumentációkat a temető
kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek meg kell őriznie.
(3) A temető üzemeltetője köteles gondoskodni a törvényben és kormányrendeletben előírt
módon a nyilvántartó okmányok (Sírhely nyilvántartó könyv, Sírbolt nyilvántartó könyv)
vezetéséről.
(4)20 A temetőben – a kegyeleti jogok gyakorlása céljából – a temetési helyekről, befogadó
nyilatkozat alapján az elhunytak más temetőbe, temetkezési emlékhelyre történő
elhelyezéséről, valamint temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli urnaelhelyezés esetén az
eltemetésre kötelezett személy nyilatkozatának tartalma alapján az üzemeltető nyilvántartást
vezet. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az egyéb temetési helyek
nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál.
(5)21 A más temetőbe, temetkezési emlékhelyre történő elhelyezésről szóló befogadó
nyilatkozat alapján vezetett nyilvántartás és a temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli
urnaelhelyezés esetén az eltemetésre kötelezett személy nyilatkozatáról vezetett nyilvántartás
a következő adatokat tartalmazza: az elhalt természetes személyazonosító adatai, legutolsó
lakóhelyének címe, az elhalálozás időpontja, az eltemetés helye vagy a hamvak
elhelyezésének helye, valamint a nyilatkozatot tevő személy neve, lakcíme.
(6)22 A temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli urnaelhelyezésről kiállított nyilatkozatot és
az elhunyt más temetőbe történő áthelyezése alapjául szolgáló befogadó nyilatkozatot a
temető fennállásig meg kell őrizni. Ha a temető megszűnik, a nyilatkozatok levéltárban
történő elhelyezéséről a temető tulajdonosa gondoskodik.
(7)23 A nyilvántartási adatokról tájékoztatást – a halott nevének, a temetés időpontjának és a
temetkezés helyének kivételével - csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni.
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A temetők rendje
13.§.
(1) Az üzemeltető tevékenysége során a temetőt látogatók kegyeleti érzéseit nem sértheti,
zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatja.
(2) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.
(3) Temetők nyitvatartási ideje: (József Attila utcai és Nagyváthy János utcai egységesen)
március 1-től április 30-ig
6-20 óráig
május 1-től augusztus 31-ig
6-21 óráig
szeptember 1-től november 10-ig 6-20 óráig
november 10-től február 28-ig
7-18 óráig
Ettől a nyitvatartási időtől a temető üzemeltetője eltérhet a napi nyitvatartási időt
meghosszabbíthatja.
(4)A temetőkbe gépkocsival történő behajtást az
Önkormányzatával történő egyeztetés után – szabályozza.

üzemeltető

–

Csurgó

Város

A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles
tanúsítani. Tilos a temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajjal járó munka végzése.
A temető tisztántartása az üzemeltető feladata.
(7)A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok
díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.
(8)A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával
lehet. Avart, elszáradt virágot és koszorút elégetni nem szabad.
(9) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.
(10) Vasárnap és ünnepnapokon a temetőben ipari jellegű célszállítás és munka nem
végezhető.
(11) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül. Padok és ülőalkalmatosságok
temető szakaszokban nem építhetők.
(12) A temetők területére kutyát bevinni – a vakvezető kutyák és őrkutyák kivételével – tilos.
(13) A kolumbárium fülkék előrészén a közízlést sértő virágtartók, díszítések vagy feliratok
nem helyezhetők el.
(14) A köztemetők park jellegét meg kell őrizni.
(15)24 A temetőbe való belépés, a temetői utak használata és az öntözővíz használata díjtalan.
14.§.
Temetői munkák során (így különösen: rátemetés, exhumálás, áthelyezés) talált értékekről
(ékszer, nemesfémből készült protézis) és a megtalálás körülményeiről jegyzőkönyvet kell
felvenni. A talált érték biztonságos megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik a jogosultnak
történő átadásig.
Szabálysértési rendelkezések
15.§.25
24
25
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Záró rendelkezések
Az Európai Unió jogának való megfelelés
16. §. 26
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
17.§.
(1)Ez a rendelet 2006. január 1. napjával lép hatályba egyidejűleg Csurgó Város Képviselőtestületének a temetők rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 4/2000.(III.13.),
13/2003.(XII.15.), 35/2004.(XII.31.) rendeletei hatályukat vesztik.
(2)Az itt nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről szóló
jogszabályokban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3)E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a folyamatban lévő ügyekben is, amennyiben az
ügyfélre nézve kedvezőbb.

Csurgó, 2005. november 24.
Dr. Kovács Tamásné sk.

Bihariné Asbóth Emőke sk.

jegyző

polgármester

1. melléklet27
Fogalom meghatározások
1. Sírhely minden olyan temetési hely, amelyet meghatározott számú koporsó, vagy urna
elhelyezésére jelöltek ki.
2. Sírbolt (kripta) nyilvántartó könyvben megjelölt helyen külön építési engedéllyel alés felépítménnyel rendelkező meghatározott számú elsődlegesen koporsós temetést
szolgáló építmény.
3. Urnafülke (kolumbárium) a hamvasztásos temetés esetén meghatározott méretű egy
elhalt urnába helyezett hamvainak talajszint feletti temetési helye.
4. Sírjel a temetkezési hely jelölésére szolgáló a csatlakozó terepszintben lévő, vagy
abból kiemelkedő keretszerkezet nélküli építmény.
5. Síremlék a temetkezési hely jelölését szolgáló, a csatlakozó terepszintből kiemelkedő
keretszerkezettel rendelkező építmény.
6. Gyermeksírhely a 10 évesnél fiatalabb életkorban elhunyt gyermek koporsójának
eltemetésére szolgáló egyes sírhely.

26
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7. Szóróparcella olyan parkszerűen kialakított temetőrész, ahol az elhaltak hamvait
megfelelő technológiai alkalmazásával, vízbemosással a talajfelszínre, vagy egy e
célra létesített műtárgyba szétszórják.
8. Egyes sírhely egy koporsó elhelyezését szolgáló temetkezési hely, melyben e rendelet
5. §. (5) bekezdése szerint – a szükséges feltételek teljesülése esetén – további
koporsó, illetve hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rátemetéssel.
9. Kettes sírhely két koporsó egymás melletti elhelyezését szolgáló temetési hely,
melyben a rendelet 5. §. (5) bekezdés szerint – a szükséges feltételek teljesülése esetén
– további koporsók, illetve hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rá- illetve
mellétemetéssel.
10. Urnasírhely hamvasztásos temetés esetében két elhunyt hamvait tartalmazó urna
földbe temetését szolgáló temetkezési hely.
11. A szociális temetés: az eltemettető vagy az általa felkért személy személyes
közreműködésével, az állam által biztosított kellékekkel ingyenes temetési helyre
történő koporsós vagy hamvasztásos temetés, amely az eltemettető számára ingyenes.
12. A csurgói köztemetők tulajdonosa Csurgó Város Önkormányzata, s azok fenntartója
Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal.
13. A csurgói köztemetők üzemeltetője az a gazdálkodó szervezet, amely a Csurgó Város
Önkormányzatával kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján látja el a
köztemetők üzemeltetését.
14. Temetkezési szolgáltató az a gazdálkodó szervezet, amely megfelel a temetkezési
szolgáltatókra vonatkozó törvényi feltételeknek, telephellyel, halottszállító járművel és
a szolgáltatás ellátásához szükséges személyzettel rendelkezik.
15. Rendelkezésre jogosult az a személy:
a./ aki a temetést szerződésben vállalta
b./ aki arra az elhunyt végrendelete kötelez
c./ végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa
d./ az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója, a törvényes öröklés rendje szerint (Ptk.
685. §. b./ pontja)

2. sz. melléklet28,29,30,3132

Kegyeleti közszolgáltatási díjak
2013.január 1-től
/A díjak a 27 %- os ÁFÁ - t nem tartalmazzák /
József Attila utcai, Nagyváthy utcai temetők:
2013. évi díj

Sírhelyek 25 évre
28
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Egyes sírhely 3 sortól
Egyes sírhely 1-2 sor
Kettes sírhely
Szegély 2 személyes
Szegély sarok

10.485 Ft
11.175 Ft
15.385 Ft
18.185 Ft
22.350 Ft

Sírbolt (kripta) 60 évre
2 személyes kripta
4 személyes kripta
6 személyes kripta
Férőhelyen felül + temetés

36.350 Ft
64.300 Ft
92.235 Ft
16.775 Ft
2013.évi díj

Urnahely 10 évre
József Attila úti (új fal)
József Attila úti (régi fal)
Nagyváthy úti (régi fal)
Urnasírhely (3 sortól)
Urnasírhely (1-2 sortól)
Urnakripta
Lejárt, meg nem váltott és újraértékesített
temetkezési
helyek sírhely előkészítési díja a csontmaradványok
egyéb módon történő elhelyezése mellett

17.470 Ft
13.975 Ft
13.975 Ft
10.485 Ft
11.175 Ft
54.765 Ft
16.330 Ft

Temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételét a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:
2013. évi díj

- Temetői létesítmények igénybevétele
- Elhunyt hűtése (Ft/nap/fő)
- Halott szállítás a temetőben erre a célra
rendszeresített szállító járművön
- Sírhelynyitás (sírásás, sírnyitás)
-- normál
-- mélyített
- Visszahantolás
-- normál
-- mélyített

8.980 Ft
4.540 Ft
15.050 Ft
15.055 Ft
16.775 Ft
21.115 Ft
21.295 Ft

A városi köztemetőkben – a temetkezési szolgáltatók kivételével – vállalkozásszerűen munkát
végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja: 1.365.-Ft/munka
12

Üzemeltető által biztosított szolgáltatások33

Megnevezés
Gyermeksírhely ásása
Gyermeksírhely hantolása
Ravatalozás
Urnaelhelyezés
Sírbahelyezés
Újratemetés
Exhumálás

2013.12.31-ig szolgáltatói
árjegyzék alapján
alkalmazott nettó ár
6.284 Ft
6.284 Ft
7.500 Ft
7.778 Ft
15.750 Ft

2014.01.01-jétől
alkalmazandó nettó ár
5.900 Ft
2.000 Ft
7.200 Ft
7.400 Ft
2.000 Ft
8.000 Ft

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

3. sz. melléklet
Védett sírok jegyzéke
Temető
Név

33

Született

meghalt
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foglalkozása

