Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2015. (X. 28.) rendelete
a temetőkről és temetési tevékenységről

Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében, valamint a temetőkről és temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. tv. 40.§. (3)
és 41.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdés 2. pontjában foglalt
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1.§.
(1) A rendelt hatálya kiterjed Nógrád 086 és 0329. helyrajzi szám alatt lévő – Nógrád Községi
Önkormányzat tulajdonát képező köztemetőre és a köztemetőben lévő ravatalozóra.
(2) A temetőben a temetés hagyományos módon koporsóban, sírboltban (kriptában), vagy
hamvasztás esetén urnába helyezett hamvak eltemetése útján lehet.
(3) A temetőben egyházi, valamint polgári szertartással történő temetés egyaránt
lebonyolítható.
2.§.
A köztemető üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzat által fenntartott
hivatal Nógrádi Kirendeltsége végzi.
3.§.
A temetőben a sírhelyek kialakításával, átalakításával, síremlék felállításával, felújításával,
megszüntetésével kapcsolatos hatáskörök a polgármester feladat- és hatáskörébe tartoznak.
4.§.
(1) A temetkezési szolgáltatások ellátása a község területén – a szolgáltatást igénybe vevő
megbízásától függően – a szükséges engedélyekkel rendelkező vállalkozói feladatkörbe
tartozik.
(2) A temetkezési szolgáltatások körébe tartozik különösen a sírhely ásás, a temetések
lebonyolítása, a temetéshez szükséges kellékek, cikkek értékesítése, eszközök
kölcsönzése, a helyi és a távolsági halott szállítás lebonyolítása.
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Temetési hely
5.§.
(1) Temetni vagy sírboltot ( kriptát ) építeni csak a kijelölt területen szabad.
(2) Temetkezésre használt helyek:
- egyes sírhelyek,
- kettős sírhelyek,
- közös (sírok) sírhelyek
- sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló
temetési helyek.
(3) A temetőben lévő sírhelyek méretei:
1./ felnőtt egyes sírhely: 220 cm hosszú, 200 cm mély, 120 cm széles
2./ felnőtt kettős sírhely: 220 cm hosszú, 200 cm mély, 220 cm széles.
(4) Hamvakat tartalmazó urnát sírhelyre vagy sírboltba lehet elhelyezni.
6.§.
Sírbolt (kripta) építése a kijelölt helyen engedélyezhető és az érvényben lévő jogszabályok
betartásával létesíthető.
7.§.
(1) Sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre
kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt a talajban
lebomló anyaggal burkolni lehet.
(2) A sírhely alapmérete egy koporsó, kettős sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó
befogadására alkalmas sírgödör.
(3) Oldalirányú üreggel ellátott egyes, vagy kettős sírhelyet létesíteni nem szabad.
Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama és megváltás díja
8.§
(1) Sírhelyek használata 40 évre terjed.
(2) Kettős sírhely használati ideje az első temetés napjától számított 40 év.
(3) Sírhasználati jogot az elhalt örökösei a következő 40 évre is megválthatják.
(4) Sírbolt (kripta) esetén az önkormányzattal kötött megállapodás alapján 60 év, mely
újraváltható.
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(5) A sírhelyek megváltási díja az alábbi:
- egyes sírhely: 3.000 Ft,
- kettes sírhely: 6.000 Ft,
- rátemetés: 1.500 Ft/sírhely,
- sírbolt, kripta: 5.000 Ft/m2.
9.§.
A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, újraváltható a meghosszabbítás
legrövidebb időtartamára a fentiekben foglaltak az irányadók.
10.§.
Üres sírhelyet előre megváltani nem lehet. Sírhelyet, kettős sírhelyet csak hozzátartozó halála
esetén szabad megváltani.
11.§
(1) A sírhely feletti rendelkezési jogot a létesítője, örököse, vagy az a személy gyakorolhatja,
akinek jogosultságát a nyilvántartásba bejegyezték.
(2) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a
törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozó
(3) A sírhely létesítőjének azt kell tekinteni, aki a használati díjat befizette és e minőségében a
nyilvántartásba bejegyeztek.

A köztemető használatának rendje
12.§.
A temető folyamatosan, egész nap nyitva van és látogatható.
13.§.
(1) A temetőbe gépjárművel behajtani, közlekedni – kivéve a kegyeleti szolgáltatást végző és
síremléket szállító gépjárműveket – csak a polgármester engedélyével szabad.
(2) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik
tanúsítani.
(3) A temető, a ravatalozó, tájékoztató tábláknak valamint tartozékainak,– a sírok és a
síremlékek, a parkok, és azok növényzetének, stb. – rongálása, beszennyezése tilos.
(4) A sírhelyek gondozásával kapcsolatban keletkező szemetet a sírhelyek között tárolni tilos.
A szemét összegyűjtésére és tárolására a kijelölt helyen kell gondoskodni. Oda nem lehet
követ, betont, háztartási hulladékot vagy egyéb, nem a temetőből származó hulladékot
elhelyezni.
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(5) A temetőbe kutyát bevinni - vakvezető kutya kivételével - tilos.
(6) A temetőben elhelyezett tárgyakért, valamint a sírok és síremlékek esetleges
megrongálásáért az önkormányzatot sem mint fenntartó, sem mint üzemeltető őrzési és
kártérítési felelősség nem terheli.
(7) A temetőben magánszemély síremléken kívül más létesítményt nem állíthat, egyéb tárgyat
pl. padot, kerítést, kegyeleti jogot sértő tárgyat nem helyezhet el, elhelyezés esetén azt az
önkormányzat eltávolítja.
(8) A temetési helyen kívüli területre az önkormányzat vagy az általa megbízott személy,
vagy szervezet ültethet növényt.
14.§.
(1) A ravatalozó használatáért az eltemettetőnek használati díjat nem kell fizetni.
(2) A temetést végző vállalkozó vagy megegyezés esetén hozzátartozó a temetés után köteles
a ravatalozót kitakarítani, és a kulcsot a temetés napját követően a hivatalba visszajuttatni.
Síremlékek
15.§.
(1) A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék alapja nem akadályozhatja a sírok
közötti közlekedést. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.
Szabálytalanul, vagy közízlést sértő síremléket felállítani tilos.
(2) A síremléken minden esetben fel kell tüntetni az elhunyt nevét, születésének és
elhalálozásának évszámát.
(3) A sírok fölé emelt síremlék és fejfák karbantartásáról, helyreállításáról saját költségén a
létesítő, illetve annak örököse köteles gondoskodni.
(4) Erősen megrongált, veszélyes síremlékek helyreállítására az üzemeltető a karbantartásra
kötelezetteket felhívja. A felhívás eredménytelensége esetén az önkormányzat a
síremléket elbonthatja, eltávolíthatja.
Temetőben végzett munkák
16.§.
(1) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történt
sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető
üzemeltetőjének be kell jelenteni.
(2) A síremlék felállításakor, javításakor, felújításakor keletkezett hulladékot és törmeléket
azonnal, szétbontott régi keretanyagot a kivitelező vagy a hozzátartozó köteles legkésőbb
a munkavégzés befejezését követő 1 héten belül elszállítani.
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(3) A temetőben a síremlékek felállítása és egyéb munkák végzése vasárnap és
ünnepnapokon, valamint a temetés ideje alatt síremlék beszállítása, felállítása, javítása,
egyéb munkák végzése tilos.
(4) A nem előírt módon épített síremléket az önkormányzat a sírhely felett jogosult
költségére, kárára és veszélyére eltávolíthatja, elbonthatja amennyiben a rendelkezni
jogosult személy felszólítás ellenére az eltávolításnak nem tett eleget.
Sírgondozás szabályai
17.§
(1) A sírhely birtokosa köteles a sírhely és közvetlen környezetésnek gondozását,
gyomtalanítását folyamatos elvégezni.
(2) A sírhelyen csak a sírok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak, valamint kifejlett
állapotukban 1 méter magasságot meg nem haladó növényeket szabad elhelyezni, ültetni.
A sírhelyen elhelyezett tárgyak, növények nem nyúlhatnak túl a sírhely határvonalain.
(3) A sírhely feletti rendelkezési jogosultsággal rendelkezőt az önkormányzat kötelezheti a
szabálytalanul ültetett növények vagy elhelyezett tárgyak eltávolítására. Amennyiben a
felszólítás nem jár eredménnyel, az önkormányzat jogosult az eltávolításra.
(4) A sírhely gondozása úgy végezhető, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának,
illetve a látogatóknak kegyeleti érzéseit és ne akadályozza azokat a sírgondozásban.
(5) A temetések alkalmával vagy javítás, felújítás céljából megbontott sírhelyeket 1 hónapon
belül helyre kell állítani. A megbontott síremlék egyes darabjait idegen sírokon, illetve
közlekedés céljából használt területen tárolni tilos.
Védendő sírhelyek, síremlékek
18.§.
(1) Az ország, vagy a község életében jelentős szerepet játszó személyiségek sírhelyeit
felszámolni nem lehet, azok fenntartásáról, síremlékének javításáról, felújításáról –
amennyiben a hozzátartozó ezt nem teszi meg – Nógrád Község Önkormányzata
gondoskodik.
(2) Védendő sírhelyek:
- Nagy Irma Mária tanítónő sírja
- Bory László körjegyző sírja
- Szkladányi János körjegyző sírja
- Ismeretlen német katona sírja
- Bényi Endre kántor-tanító sírja
- Csáki József esperes plébános sírja.
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Záró rendelkezések
19.§.
(1) E rendelet 2015. december 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a temetőkről és temetési tevékenységről szóló
14/2005.(XI.30.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Szórágy Gyuláné
polgármester

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Kihirdetési záradék:
Ezen rendelet 2015. október 28-án kihirdetésre került.
Árpásné Schlenk Judit
jegyző
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