
1

C I G Á N D

Város Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2000-/XI.29./ sz. 

R E N D E L E T E

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről.

CIGÁND város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok-
ról szóló –többször módosított- 1990.évi LXV. törvény 16.§.(1) bekezdésében 
kapott felhatalmazása alapján, figyelemmel az 1999. évi XLIII. tv., valamint a 
145/1999.(XI.1.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja.

Bevezető és általános rendelkezések

1. §.

A rendelet célja, hogy –a vonatkozó központi jogszabályokkal összhangban-
szabályozza és biztosítsa a temető rendjét, a temetkezési tevékenység jellegének, 
a helyi viszonyoknak és az előírásoknak megfelelően.

2. §.

(1)A rendelet hatálya CIGÁND város területén kiterjed mind a lezárt, mind a 
működő köztemetőre.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából temető a város közigazgatási területé-
nek az a része,  melyet erre a célra a város önkormányzatának képviselőtestület 
kijelölt, vagy kijelöl, illetőleg amelyet a rendelet megjelenése előtt e célra hasz-
nált.

(3) A temetőben egyházi, valamint világi szertartással történő temetés egyaránt 
lebonyolítható.



3. §.

(1) A köztemetők fenntartásáról és üzemeltetéséről a képviselőtestület Polgár-
mesteri Hivatal útján /a továbbiakban fenntartó/ gondoskodik.

(2) A feladat ellátásához szükséges fedezet biztosításáról a képviselő testület az 
éves költségvetése keretében gondoskodik.

4. §.

(1)A temető és létesítményeinek alkalmasnak kell lenni a temetési tevékenység 
lebonyolítására. Ennek érdekében a köztemető üzemeltetője különösen köteles a 
ravatalozó és hűtőberendezés állandó, megfelelő üzemképes állapotban tartásá-
ról gondoskodni.

(2) Kötelező igénybevétel esetén a tulajdonos határozza meg a szolgáltatás díját, 
/pld.: elhunyt átvétele, a ravatalozás, a sírhelyhasználat,…/

A temetésre vonatkozó előírások

5. §.

(1)Temetni, illetőleg az elhamvasztottak maradványait tartalmazó urnákat elhe-
lyezni temetkezés céljára csak kijelölt területen szabad.

(2) Temetkezésre használt helyek:
      a./ egyes sírhelyek;
      b./ kettős sírhelyek;
      c./ sírboltok;
      d./ urnafülkék;
      e./ díszsírhelyek;

6. §.

(1) A sírhelyek méretei:
      a./ egyes sír   1,25 x 2,50 m
      b./ kettős sír     2,20 x 2,50 m
      c./ hármas sír 3,10 x 2,50 m1

                                        
1 Kiegészítette: a 19/2008.(XII.23.) sz. rendelet
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(2) A sírok mélysége –a rátemetési lehetőségtől, illetve a talaj adottságaitól füg-
gően- 2,00 – 2,20 méterig terjedhet.

(3) A sírok egymástól való távolságának legalább 30 cm-nek kell lennie, a 
gyermeksírok esetében is. A régi temetők esetében a feltételeket adottnak kell 
tekinteni.

(4) A sírgödröt kifalazni, pallózni2 tilos.

7. §.

(1) Sírboltot létesíteni csak a fenntartó hozzájárulásával, építési engedély alapján 
lehet. A sírboltok méreteit az építési engedély tartalmazza.

(2) A kolumbáriumban az urnák tárolása 30 x 30 x 30 cm-es bel méretű és szi-
lárd alappal légmentesen lezárt urnafülkében történhet.

(3) Urna  földbetemetése esetén a sírhely mérete általában 100 x 100 cm, mély-
sége legalább 0,80  méter.

8. §.

(1)A díszsírok a köztemetőben esetenként kijelölt egyes, valamint az új közte-
mető központi fekvésű területén kijelölt sírhelytáblában levő sírhelyek, amelye-
ket az elhunyt személy kimagasló érdemeinek elismeréséül Cigánd város Ön-
kormányzatának Képviselőtestülete örök temetkezési hely céljára adományoz. A 
díszsírhely egyes sírhely, amely 3,00 méterre mélyített, hogy későbbi
rátemetés lehetséges legyen.

(2) Az adományozott díszsírok örök jellegűek, a köztemető fenntartásáig meg-
maradnak. A temető átrendezése, vagy megszüntetése esetén a díszsírok áthe-
lyezéséről a Képviselőtestület dönt.

(3) Az adományozott díszsírok síremlékeinek felállításáról esetenként Képvise-
lőtestület dönt és fenntartásáról is gondoskodik.

9. §.

(1) A sírhelyek használata 25 évre, a sírbolt használat 603 évre szól.

                                        
2 Módosította: a 19/2008.(XII.23.) sz. rendelet
3 Módosítva: a 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet 18.§ (1) bekezdés b) pontja alapján
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(2) A kriptába történt utolsó betemetés után 25 év elteltével, ha jogutód, a teme-
tő tulajdonosa rendelkezik a kriptával.

(3) Az urnafülkék és a temető fenntartója által kijelölt urnasírok használata 10 
évre szól, amely lejárat után díjfizetés ellenében meghosszabbítható. A meg-
hosszabbítás legrövidebb időtartama 10 év, kivéve, ha a temető, vagy urnafülke 
ennél rövidebb időn belül előreláthatóan megszüntetésre kerül. Ez esetben a 
megváltás időarányos része visszatérítésre kerül.

(4) Kettős sírhely használati ideje az utolsó temetés napjától számított 25 év. A 
rendelet megjelenése előtt megállapított kettős sírhelyek használati idejére a sír-
hely megváltásakor hatályban volt temetői rendeletben foglaltak az irányadók.

(5) A sírhasználati jogot az elhalt örökösei a következő 25 évre is megválthatják.

10.§.

(1) A sírhelyek, a sírboltok és az urnafülkék használatáért fizetendő díj nagysá-
gát a rendelet 1.sz. melléklete állapítja meg. A díjakat minden esetben a teme-
tést, kihantolást, rátemetést, megelőzően kell fizetni.

(2) Ha kettős sírnál az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb teme-
tés nem történik, a használati jog megszűnik, kivéve, ha az arra jogosult a hasz-
nálati jogot ismételten megváltja.

(3) Ha a sírhely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó –a használati idő lejár-
ta előtt- a holttest maradványokat /hamvakat/ a kiürítéskor ugyanabban a teme-
tőben, vagy a temető fenntartójának rendelkezése alatt álló mási, temetőben levő 
új sírba helyezi el, az új sírhely megváltási díja az eredeti sírhely megváltási 
árának időarányos összegével csökken.

(4) A rokoni háttér nélküli, elhagyott, 5 éve gondozatlan sírok esetében a temető 
tulajdonosának jogában áll ezeket a sírokat újra értékesíteni, ha 6 hónap időtar-
tamon belül legalább 2 országos és helyi lapban, valamint a temetőben jól látha-
tó helyen ezzel kapcsolatos hirdetést tesz közzé és a sírokat nem váltja meg újra 
senki.

11.§.

(1)A sírbolt, illetve sírhely feletti rendelkezési jogot a sírbolt létesítője, örököse, 
vagy az a személy gyakorolhatja, akinek jogosultságát a sírboltkönyvbe, illetve a 
nyilvántartásba bejegyezték.
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(2) A sírbolt létesítőjének azt kell tekinteni, aki a használati díjat befizette és e 
minőségben a sírboltkönyvbe bejegyeztette.

(3) Arra nézve, hogy valamely sírboltba mely személyeket temethetnek az (1) 
bekezdésben meghatározott személyeknek a rendelkezései az irányadók.

(4) Ha a rendelkezésre jogosult erről –e minőségének a sírboltkönyvbe történő 
bejegyzésekor- nem rendelkezett, az üzemeltető felhívja a sírboltba eltemethető 
személyek pótlólagos bejelentésére.

(5) Amennyiben a temetés az előző bekezdésben foglaltak alapján történik, és 
azt később a rendelkezni jogosult kifogásolja, a temető fenntartója kártérítéssel 
nem tartozik.

12. §.

(1) Magántulajdonban álló sírbolt magánkézből értékesíthető, az alábbi kegyele-
ti szempontok betartásával:

a) korábban a kriptában eltemetett elhunytak hamvait egy megváltott sírhelyben 
kell elhelyezni névmegjelölés mellett,
b) aknakriptában feltöltéssel elválaszthatók az új betemetések a korábbitól, azok 
névmegjelölésének meghagyása mellett,
c) a kripta férőhelyei megfelelő számban betemethetők.

(2) Minden olyan esetben, ha a korábban elhunytak hamvai a kriptában marad-
nak, gondoskodni kell, hogy neveik erre a célra szolgáló márvány, műkő lapon, 
vagy más látható módon megőrzésre kerüljenek.

(3) A kripta eladását írásos szerződésben kell rögzíteni és a temető üzemeltető-
jével a sírboltkönyv alapján igazoltatni kell.

(4) Jogutód nélküli kripták esetében az utolsó betemetéstől számított porladási 
idő letelte után a kripta értékesítésének joga az önkormányzaté.

A temetők rendje

13. §.

(1) A temető korlátozott használatú közterületnek minősül.

(2) A temető rendjét a tulajdonos, illetőleg a temető fenntartója – e rendeletben 
foglaltakat figyelembe véve – határozza meg.
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(3) A temetőt sorokra kell osztani és a sírokat számozni kell.

(4) A temető fenntartójának a temetőről térképet, nyilvántartást kell készíteni, 
melyben folyamatosan fel kell tüntetni, hogy mely sorok, illetve sírhelyek teltek 
be, vagy vannak más célra fenntartva, illetve mely területek szabadok. A térké-
pen fel kell tüntetni a mindenkori sírhely díjakat. A térkép vezetését a fenntartó 
az üzemeltetővel koordinálva végzi.

14. §.

(1) A kolumbáriumban kiképzett urnafülkék – a kialakítás függvényében - … és 
… személyesek.

(2) Az urnafülkék lezárása műkő urnatáblával történik. Ezt a záró lapot méretbe-
li egyezőséggel bármely jobb, értékesebb felválthatja.

15. §.

(1) Sírhelyet, kettős sírhelyet csak hozzátartozó halála esetén szabad megváltani.

(2) A sírboltba – koporsóba történő temetés esetén – csak annyi elhalt temethető, 
ahány férőhelyre építették.

16. §.

(1) A temetők nyitvatartási  idejét a fenntartó állapítja meg.

(2) A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magavi-
seletet tartozik tanúsítani.

(3) A temetőbe gépjárművel behajtani, közlekedni a temetőgondnok engedélyé-
vel szabad.

(4) A temetők, és üzemi épületeinek, valamint tartozékainak – a sírok és a sír-
emlékek, a parkok, és azok növényzetének rongálása, beszennyezése tilos.

(5) A sírhelyek gondozásával kapcsolatban keletkező szemetet a sírhelyek kö-
zött tárolni tilos. A temető üzemeltetője a szemét összegyűjtésére és tárolására 
szolgáló helyeket köteles kijelölni és a szemét szakszerű elhelyezéséről gondos-
kodni.
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(6) A temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni és a növénye-
ket bárhová elvinni tilos.

(7) A temetőben gyertyát, vagy mécsest gyújtani legkésőbb a zárás előtt 1 órával 
szabad. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell meg-
tennie, aki a gyertyát, vagy mécsest meggyújtotta.

(8) A temető területére kutyát bevinni tilos.

(9) 10 éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett tar-
tózkodhat.

(10) Aki a rendeletben foglaltak ellen vét, köteles a temető őrzésével megbízott 
személy felhívására személyazonosságát igazolni.

(11) A köztemető rendjét és nyitvatartási idejét szabályozó rendelkezéseit a te-
metőben hirdetőtáblán kell közzétenni.

17. §.

(1) Az elhaltakat általában az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő 
sírokba kell temetni, kivéve a kettős sírhelyeket. Indokolt esetben a temető fenn-
tartója eltérően is rendelkezhet. A korábban megváltott kettős sír be nem teme-
tett része betemethető. Lezárt sírhelytáblába levő sírboltokba, vagy családi (ket-
tős) sírhelyekben azonban a tábla lezárása után is szabad halottat temetni, 2,00 
m földmélység betartásával.

(2) Fertőző betegségben elhaltra csak a temetést követő 25 év eltelte után szabad 
rátemetni.

(3) Urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírba temetni, vagy sírhelyre rátemetni 
egyaránt szabad. A rátemetésnél ilyen esetben  sírnyitási engedély nem szüksé-
ges, azonban ügyelni kell arra, hogy az urna a talaj szintjéről legalább 0,80 mé-
ter mélységbe kerüljön.

(4) Az egy urnafülkébe, vagy urnasírba elhelyezhető, valamint a rátemethető 
urna számát a temető üzemeltetője határozza meg.



A temető őrzése

18. §.

(1) A temetőben temetőgondnokot kell alkalmazni.

A síremlékekre és sírboltokra vonatkozó külön szabályok

19. §.

(1) A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sír-
helynél nagyobb területet. A felállítandó síremlék tervét a temető tulajdonosának 
be kell mutatni. Szabálytalanul, vagy közízlést sértő síremléket felállítani tilos.

(2) Sírbolt csak az általános építési szabályok betartásával az építési engedélye-
zési eljárásról szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően építhető. A tulaj-
donos önkormányzat az építési munkálatokat ellenőrzi.

(3) A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni 
csak a temető fenntartójának történő előzetes bejelentés után, annak rendelkezé-
sei szerint szabad.

A temetői munkákra vonatkozó előírások

20. §.

(1)A temetőben végzendő minden munkát –kivéve a sírok gondozását- be kell 
jelenteni a temető üzemeltetőjének.

(2) Sírok kiásását, betemetését és az ezzel járó egyéb munkákat –térítés ellené-
ben- csak a temetéssel megbízott végezhet, egyeztetve a temető üzemeltetőjével.

21. §.

Magánszemélynek fákat és cserjéket a sírbolthelyen és a sírhelyen és azon kívüli 
területen ültetni nem szabad.

22. §.

A temetőben szakipari munkát végző vállalkozók számára a temető tulajdonosai
határozzák meg az árakat. Az ármegállapításkor elsősorban az alábbi szempon-
tokat kell figyelembe venni:
a./ az építőipari anyag tárolására igénybevett terület nagyságát és időtartamát;
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b./ a felhasznált energiahordozók árát, a mindenkori közmű használati díjak
alapján;

23.§.

(1) Amennyiben valamely urnafülke, illetőleg urnasírhely használati ideje lejár, 
a temető üzemeltetője a hirdetményben tartozik a hozzátartozók figyelmét a lejá-
rat előtt legalább 6 hónappal erre felhívni. A hirdetményt ilyen esetben az urna-
fülkét tartalmazó építmény, illetőleg urnasírhely-tábla jól látható helyén és a te-
mető kapuján kell 6 hónap időtartamra kifüggeszteni.

(2) Ha az urnafülke /urnasírhely) használati idejét a hozzátartozók nem hosszab-
bítják meg, a temető üzemeltetője a használati idő lejárta után azt kiürítheti, és 
az urnákat közös sírba temetheti, vagy emlékhely közös fülkéjébe helyezheti.

24.§.

(1) A sír, vagy sírbolt felnyitását az elhalt közeli hozzátartozója, vagy az kérheti, 
aki az eltemettetésről gondoskodott. Ezt indokolt esetben az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyezheti.

(2) Temető /temetőrész/ kiürítésével összefüggésben szükséges áttemetés esetén 
a sírnyitási engedély az eltemettető, illetőleg bármely hozzátartozó részére meg-
adható.

25.§.

(1) Az ország, vagy a város életében jelentős szerepet játszó személyiségek te-
metkezési helyét a rendelet 11. §-a és 25. §-a alapján felszámolni nem lehet, 
azok fenntartásáról a város gondoskodik.

(2) A művészettörténeti, vagy művészi értéket képviselő síremléket lebontani 
nem lehet, azok fenntartásáról ugyancsak a város gondoskodik.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti sírhely (urna), illetve síremlék megőrzésére 
javaslatot a város bármely polgára tehet. A döntést a képviselőtestület
hozza meg.



Kötelező nyilvántartások

26.§.

(1) A temető üzemeltetője minden temetőben nyilvántartókönyvet, sírkő-, és sír-
boltkönyvet tartozik vezetni, továbbá a látogató közönség számára is hozzáfér-
hető helyen ellenőrzési naplót köteles tartani.

(2) A sírhely nyilvántartókönyvből, sírkő-, és sírboltkönyvből a temető üzemel-
tetője megszabott díj ellenében sírhely, sírbolthely kiírást köteles végezni. A ki-
írás tartalmazza a sírhely, sírbolthely nyilvántartási számát, a beletemetett nevét, 
elhalálozásának idejét, a temetkezési hely használati idejének lejárati idejét.
(3) Azokról a Síremlékekről, amelyeket a temető fenntartójának a tulajdonába 
kerülnek, a temető üzemeltetője leltár szerinti nyilvántartást köteles vezetni.

Szabálysértési rendelkezések

27.§.

(1) Aki e rendelet előírásait megszegi, így:
a./ a sírgödröt kifalazza,
b./ a temető rendjét megszegi, csendjét zavarja, a temetőben nem illő maga-
tartást tanúsít,
c./ gépjárművel a temetőbe behajt, a temetőgondnok engedélye nélkül
d./ temető épületében, a temető tartozékaiban, növényzetében kárt tesz,
e./ a temetőben szemetel, vagy nem a kijelölt helyen tárolja a szemetet,
f./ a temetőbe kutyát bevisz,
g./ sírboltot az építési és engedélyezési eljárás szabályainak megsértésével
épít,
h./ síremléket bejelentés nélkül lebont, áthelyez,
i./ lezárt temetőben sírboltot épít,
j./ a temetőben bejelentés nélkül végez munkát,

szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe eljáró Polgármeste-
ri Hivatal szabálysértési ügyintéző feladatközébe tartozik.
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Záró rendelkezések

28.§.

(1) Ez a rendelet 2001. január 1-én lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint a hely-
ben szokásos módon  -hirdetőtáblán- a jegyző gondoskodik.

C i g á n d, 2000. november 29.

Gál Béla Németh Károly
jegyző polgármester


