
Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

5/2006.(VI.21.)
Rendelete

A köztemetőről

Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján,  a temetőkről és a temetkezésről 
szóló – a 2005. évi XXI. Tv-el módosított - 1999. évi XLIII. törvényben (továbbiakban: Ttv.), 
valamint a végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) számú Kormányrendelet alapján az alábbi 
rendeltet alkotja:

I .Fejezet

Általános rendelkezések

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Nézsa Község Önkormányzata közigazgatási területén lévő 
köztemetőre.

(2) Köztemető: a Római Katolikus Egyház Nézsa tulajdonában lévő temető. A terület a 
Nézsa Kossuth út melletti, 412 hrsz-ú 1 ha 6737 m2 nagyságú terület.

(3) A köztemető fenntartója: Nézsa Község Önkormányzata.
(4) A köztemetőben található ravatalozó Nézsa Község Önkormányzat tulajdonában van.
(5) Temetési  tevékenységet  saját  eszközeivel  –  a  temető  fenntartójával  történő 

megegyezés  alapján  –  bárki  végezhet,  akinek  erre  engedélye  van.  Temetői 
tevékenységet csak a temető fenntartója végezhet. 

II. Fejezet

Temetés

2.§

(1) Az elhunyt eltemetéséről sorrendben a következő személyek kötelesek gondoskodni:

a) aki a temetést szerződésben vállalta;
b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;
c) végintézkedés  hiányában  elhunyt  temetéséről  az  elhalálozása  előtt  vele  együtt  élő 

házastársa vagy élettársa;
d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója /Ptk.685.§ b) pontja/ a törvényes öröklés rendje 

szerint;
e) ha  temetésre  kötelezett  személy  nincs,  ismeretlen  helyen  tartózkodik  vagy  a 

kötelezettségét  nem  teljesíti,  a  temetésről  az  elhalálozás  helye  szerint  illetékes 
települési önkormányzat polgármestere – jogszabályban meghatározott határidőn belül 
– gondoskodik.



(2) Ha  az  elhalt  temetése  közköltségen  történik,  a  temetés  módját  a  temetésről 
gondoskodó szerv választja meg.

(3) Elhunytat  felravatalozni  a  ravatalozásra  kijelölt  helyen  lehet.  Temetőn  kívüli 
ravatalozásra és temetésre kivételesen indokolt esetben az ÁNTSZ adhat engedélyt.

A temető rendje

3.§

(1) A temetőben 10 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat.
(2) A temetőben mindenki a hely csendjének és a kegyeletnek megfelelő magaviseletet 

köteles tanúsítani.
(3) A temetőbe vakvezető állat kivételével állatot bevinni, beengedni tilos.
(4) A  temető  épületeit,  a  sírokat,  síremlékeket,  egyéb  tárgyakat,  a  sírokra  ültetett 

növényzetet megrongálni, bepiszkítani továbbá a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat 
illetéktelenül elvinni tilos.

(5) A  temetőben  gyertyát  gyújtani  lehet,  de  ügyelni  kell  arra,  hogy  tűzveszély  ne 
keletkezzék.

(6) A  temető  területére  gépjárművel  behajtani  tilos,  kivéve  a  mozgáskorlátozott 
személyeket  szállító,  továbbá  a  temető  működtetésével  kapcsolatos  tevékenységet 
végző gépjárművet.

(7) A temető  általános  rendje  érdekében  a  temető  fenntartója  jogosult  az  elhanyagolt, 
gondozatlan  sírok  birtokosát  felszólítani  a  temető  rendjét  sértő  rendezetlenség 
megszüntetésére.  Eredménytelen  felhívás  esetén  szabálysértési  eljárást 
kezdeményezhet.

(8) Építkezéssel járó tevékenységet csak hétköznapokon, munkaidőben lehet végezni.
(9) Zajjal járó (temetést zavaró) tevékenységet temetés ideje alatt végezni tilos.

Ravatalozás

4.§

(1) Az elhunyt felravatalozása a temető ravatalozójában történik.
(2)  A  fertőző  betegségben  elhunytak  koporsóit  a  ravatalozóban  felnyitni  nem  szabad, 
látogatók a koporsóval nem érintkezhetnek.
(3)  A  fenntartó  köteles  a  ravatalozó  és  hűtőberendezés  és  kellékek  állandó  üzemképes 
állapotát fenntartani a temetések zavartalan lebonyolítása érdekében.

III. Fejezet

Szabálysértés

5.§

(1) Amennyiben a cselekmény nem minősül bűncselekménynek vagy egyéb szabálysértésnek, 
„a  köztemető  rendjének  megsértése” szabálysértést  követi  el,  és  harmincezer  forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki
a) a temető ki nem jelölt területein halottat eltemet, 
b) a temetőn kívül engedély nélkül ravataloz,



c) temetkezési és temetői tevékenységet illetéktelenül végez,
d) a temető fenntartójának engedélye nélkül fát kivág,

(2) A szabálysértés elkövetőjével szemben a jegyző jár el.

IV. Fejezet

Vegyes rendelkezések

6.§

(1) A  köztemetőben  vállalkozás-szerűen  munkát  végző  (kőfaragó,  sírgondozást 
végző) vállalkozó, a temető használatáért minden olyan megkezdett nap után, 
amikor ott vállalkozói tevékenységet folytat,  temető-fenntartási hozzájárulást 
köteles fizetni a köztemető üzemeltetőjének.

(2) A  sírhelyek  és  létesítmények  igénybevételének,  valamint  az  egyéb 
szolgáltatásoknak  a  díjait  a  temető  fenntartója  állapítja  meg.  A  díjakat  a 
rendelet 1. számú függelék tartalmazza.

(3) A  sírhelyek  és  egyéb  szolgáltatások  díjait  a  temető  hirdetőtábláján  ki  kell 
függeszteni.

(4) A  köztemetőben  polgári  valamint  egyházi  szertartással  történő  temetés 
egyaránt lebonyolítható.

(5) Sírhelyek méretét és használati idejét az 1. számú melléklet tartalmazza

7.§

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1999. évi XLIII. törvény, valamint a 

145/1999.(X.1.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

Nézsa, 2006. június 20.

Kucsera András Turcsán Mónika
polgármester        jegyző.

Kihirdetési záradék:
Nézsa, 2006. június 21.

Turcsán Mónika
        jegyző



5/2006.(VI.21.) önkormányzati rendelet 1. számú függeléke

1. A temetőben  vállalkozásszerűen  munkát  végzők,  valamint  a  temetőbe  temetkezési 
vállalkozó által történő beszállítás esetén:  temető fenntartási díjat nem kell fizetni.

2. Ravatalozó használatáért: nem kell díjat fizetni.
3. A ravatalozó kegyeleti kelléktároló helyiségének használatáért nem kell díjat fizetni.
4. Halott hűtésért:  nem kell díjat fizetni.
5. Temetési helyek megváltásának díja: 

a) egyes sírhely:  2.000,-Ft/25 év
b) kettős sírhely: 4.000,-Ft/25 év

5/2006.(VI.21.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

1. Sírhelyek mérete és használati ideje az alábbi:
a) 200 x 90 cm egyes sírhely 25 év

                                 b)   200 x 190 cm kettős sírhely 25 év

 2. A sírgödör mélysége a talajviszonyoktól függően 160-250 cm között. Koporsós rátemetés 
esetén a felületre kerülő koporsó alja legalább 160 cm mélyre kerüljön.


