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Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
11/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított
6/2001./IV.15./ önkormányzati
rendelete
a köztemetőről és a temetkezési tevékenységről
( egységes szerkezetben)
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésének, valamint a temetőkről és
a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§. (1), (2), 41.§.
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya Nagylók község közigazgatási területén fekvő a Nagylóki
Római Katolikus Egyházzal kötött megállapodás alapján – mely a rendelet 1.
számú mellékletét képezi - az egyházi tulajdonban lévő temetőkben a
köztemetés céljára biztosított területre, az ott folyó temetkezési és temetőfenntartási, sírhelyhasználati tevékenységre, valamint a temetői szolgáltatásokat
igénybe vevő, illetőleg a tevékenységet végző természetes és jogi személyekre
terjed ki.
Köztemető fenntartása, üzemeltetése
2.§.
(1) A köztemető fenntartásáról a helyi önkormányzat gondoskodik.
(2) A köztemető üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzat
temető gondnok alkalmazásával látja el.
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(3) A köztemető üzemeltetésével kapcsolatosan az önkormányzat biztosítja a
látogatók számára a temető használatát, illetve emellett a különféle temető
tevékenységek rendezett működését.
(4) Az üzemeltetés során az önkormányzat:
- a temetési szolgáltatás, illetőleg a köztemetőben végzett egyéb
vállalkozási tevékenységek végzését hátrányos megkülönböztetés
alkalmazása nélkül biztosítja,
- biztosítja az eltemetés feltételeit,
- biztosítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit
- biztosítja a ravatalozó és technikai berendezéseinek, valamint a
köztemető egyéb közcélú létesítményei karbantartását és működteti
azokat,
- gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről
- vezeti és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint megőrzi a
nyilvántartásokat
- tájékoztatja a temetőlátogatókat
- kijelöli a temetési helyeket
- elvégzi a köztemető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak
karbantartását
- gondoskodik a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról
- gondoskodik a köztemető rendjének betartásáról és betartatásáról
A köztemető létesítményei
3.§.
1.) Az önkormányzat a köztemető rendeltetésszerű használatához a szükséges
feltételeket az alábbiak szerint biztosítja: egy ravatalozót, egy közkutat, egy
illemhelyet, egy parkolót, két darab 5 m3-es hulladékgyűjtőt, egy a temető
megközelítésére szolgáló közutat.
2.) A ravatalozó rendszeres takarításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről a
köztemető üzemeltetőjeként az önkormányzat gondoskodik.
3.) A ravatalozó használatáért az önkormányzat díjat nem állapít meg.
4.) Az önkormányzat a temetőben keletkezett hulladék összegyűjtésére két
darab 5 m3-es hulladék gyűjtőt működtet és igény szerint, de legalább két
havonta gondoskodik az elszállíttatásukról.
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Temetési helyek
4.§.
(1) A köztemetőben – a ravatalozónál kifüggesztett vázrajz szerint – kialakított
sírhelytáblák és temetési helyek igénybevételével lehet temetkezni.
(2) A köztemetőben a következő temetkezési helyek biztosítottak:
Koporsós temetésnél
a.) egyes sírhely, melyre 1 koporsó, vagy maximum 2 db urna temethető rá
b.) kettős sírhely, melyre egy-egy koporsó, vagy maximum 2-2 db urna
temethető rá.
c.) sírbolt
Hamvasztásos temetésnél
a.) urnasírhely, maximum 4 urna helyezhető el.
b.) urnasírbolt, maximum 4 urna helyezhető el.
(3) Koporsós temetésnél
gyermeksírhelyek

a

sírhelyek

lehetnek

felnőtt

sírhelyek

és

(4) A felnőtt sírhelyekbe 10 évnél idősebb korban elhunytak, gyermeksírhelybe
10 éves, vagy ennél fiatalabb korban elhunytak eltemetése lehetséges.
Meglévő gyermeksírhelybe maximum egy urna is betemethető.
5.§.
(1) A köztemetőben lévő sírhelyek méretei:
a.) egyes felnőtt sírhely: 1,90-2,10 m hosszú, 2,0 m mély, 0,95 m széles
b.) kettős sírhely: 1,90 – 2,10 m hosszú, 2,0 m mély, 1,9 m széles
c.) gyermeksírhely: 1,3 m hosszú 2,0 m mély, 0,65 m széles.
(2) A sírok egymástól való oldaltávolsága legalább 60 cm, a gyermeksíroknál
pedig 30 cm kell legyen. A sorok között 0,60-1 m távolságot kell hagyni.
(3) Kétszemélyes sírbolt mérete: 2,5 m hosszú, 2,3 m mély, 2 m széles.
További személyek esetén a szélessége 0,6 méterrel, a mélysége 0,3 méterrel
nő.
(4) Az urnasírhely mérete: 60 x 80 cm, mélysége 100 cm.
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6.§.
(1) A köztemetőben a temetési hely térítés mentes.
(2) A temetési helyekkel való ésszerű gazdálkodás érdekében még élő személy
részére temetési hely nem foglalható le – kivéve a kettős sírhelyet.
(3) A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek a köztemető fenntartójától kell
kérni. Ugyancsak be kell jelenteni bármely okból bekövetkező sírnyitási,
temetési hely felbontási szándékot. Ilyen esetben a bejelentéskor be kell
mutatni a temetési hely megváltását igazoló egyéb iratot, mellyel
bizonyítani, vagy legalább valószínűsíteni lehet a rendelkezési jogosultságot.
(4) Az újonnan megkezdett sorokba csak a sorban következő sírhelyet lehet
igényelni.
A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama
8.§.
(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama átlagosan 25 év, az alábbi
eltérésekkel:
a.) sírbolt esetén 60 év
b.) urnasírhely esetén 25 év
c.) urnasírbolt esetén 60 év

A temetési helyek, sírjelek fenntartására vonatkozó szabályok
9.§.
(1) A sírok fölé épített szegélykő, síremlék, sírbolt és sírjel nem terjedhet túl
rendelkezési jog jogosultja által megváltott temetési hely területén.
(2) A temetési helyen bárminemű növényzet elhelyezhető.
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A temetőhasználat szabályai
10.§.
(1) A köztemető állandó jelleggel nyitva tart.
(2) A temetési hely felett rendelkező köteles a temetőhasználatra vonatkozó
jogszabályokat és a jelen rendeletben foglaltakat betartani, a megváltott
helyet gondozni, környezetét gyommentesítéssel, vagy fűnyírással rendben
tartani.
(3) A temetési hely környezetének számít a szomszédos sírhelyig, vagy sírboltig
tartó terület, út fele.
(4) A temetőlátogatók kötelessége a köztemetői terület, illetve létesítményeinek
rendeltetésszerű használata, állaguk megóvása, tartózkodás bármiféle
károkozástól, rongálástól.
11. §.
(1) Köztemetőbe állatot bevinni nem lehet, kivéve a vakvezető kutyát.
(2) A látogatóknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely
mások kegyeleti érzéseit zavarhatja (p.: hangoskodás, zenehallgatás).
(3) A
köztemetőben
tilos
szemetelni,
a
koszorúkat,
virágokat,
növénymaradványokat, egyéb hulladékot a kihelyezett hulladékgyűjtőben
kell elhelyezni.
(4) A köztemetőben tilos a szinteket folyókákkal, árkokkal, töltésekkel
megváltoztatni.
(5) A temetési helyen túlterjeszkedő, közizlést sértő, vagy oda nem illő felirattal
ellátott sírhelyeket elhelyezni nem szabad. E szabály a meglévő sírhelyek
felújításánál is alkalmazni kell.
(6) A köztemetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és
a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunytak búcsúztatását. A
munkavégzés során a szomszédos temetési helyen nem sérülhet,
gondoskodni kel arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje
alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.
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(7) A búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem
zavarhatja a szertartást.
A temetési szolgáltatás, illetve a temetőben végzett egyéb vállalkozási
tevékenység ellátásnak rendje
12.§.
(1) Az üzemeltető önkormányzat feladata annak vizsgálata, hogy a temetkezési
szolgáltatók, illetve a vállalkozók a szolgáltatás elvégzése során
rendelkeznek-e a jogszabályokban előírt követelményekkel.
(2) Az üzemeltető önkormányzat a temetkezési szolgáltatók között hátrányos
megkülönböztetést nem alkalmaz.
(3) Az üzemeltető önkormányzat a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók
részére – kifejtett szolgáltatás tekintetében – azonos feltételeket biztosít,
tiszteletben tartva a versenysemlegesség elvét.
(4) A temetkezési szolgáltatóknak megfelelő módon biztosítani, illetve igazolni
kell az üzemeltető önkormányzat felé az elhunyt személy azonosítását,
továbbá az eltemettető, illetve a rendelkezési jog jogosultjának kilétét.
(5) A temetkezési szolgáltatók munkavégzésének összhangját az üzemeltető
önkormányzat biztosítja, oly módon hogy a temetkezési szolgáltatók – az
általuk végzett egyes temetési szolgáltatások jellegéhez is igazodóan –
azonos feltételekkel, lehetőség szerint az erre irányuló igénybejelentés
sorrendjének megfelelően vehessék igénybe a temetői létesítményeket, az
azt szolgáló infrastruktúrát.
(6) Az egyéb vállalkozói tevékenységek (pl.: kőfaragó, kriptaépítő) végzése
során az alábbi rendelkezések az irányadók:
a.) A vállalkozó a munkavégzés megkezdése előtt legalább három
munkanappal előbb köteles bejelenteni az önkormányzatnál azt, hogy a
köztemető melyik temetési helyén, milyen jellegű munkát végeznek,
mely személy megbízása alapján.
b.) síremlék állításának vagy felújításának szándéka esetén a bejelentéshez
mellékelni kell a síremlékrők készült méretarányos rajzot és a sírfelirat
szövegét. Sírbolt, urnasírbolt építéséhez igazolni kell, hogy az építést az
építésügyi hatóság engedélyezte.
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c.) A vállalkozók a munkálatok befejezését követően, illetve több napos
folyamatos munkavégzés esetén az utolsó napon kötelesek a törmeléket,
szemetet, lomot, stb. elszállítani és a sír környezetét rendezetten, tisztán
hagyni.
d.) a vállalkozónak a munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy azzal a
köztemetőbe látogatók kegyeletgyakorlását, a köztemető rendjét,
nyugalmát és a temetési szertartásokat ne zavarják.
e.) A vállalkozók a köztemető létesítményeit (víz, elektromos áram) – a
temető területén folytatott munkálatokhoz - térítés mentesen vehetik
igénybe.
Szabálysértések
13. §.
1

(1)

Záró rendelkezések
14. §
(1) A rendelet 2001. április 15-én lép hatályba.
Nagylók, 2001. március 27.
/: Szenci György :/ sk.
polgármester

/: Horváth Mónika :/ sk.
jegyző

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.28.) önkormányzati
rendelete 2012. november 29-én lép hatályba.
/:Tóth József:/sk.
polgármester

/:Gálné Papp Erika:/sk.
körjegyző

Egységes szerkezetbe foglalva 2012. november 28-án.
Nagylók, 2012. november 28.

/:Gálné Papp Erika:/sk.
körjegyző
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Hatályon kívül helyezte Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(XI.28.)
önkormányzati rendelete 4.§-a Hatályos: 2012. november 29-től

