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Kőröstetétlen Község Önkormányzata 
16/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 

a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 
5/2004. (VI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés b) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 5/2004. (VI. 10.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Ör.) 19. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(2) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre – a sír megfelelő mélyítésével, 
alapméretenként egymás fölé helyezve – kettő 25 évnél régebbi holttestmaradvány temethető rá.” 
 
2. § (1) Az Ör. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„20. § (1) A temetőben temetkezési szolgáltatás és egyéb vállalkozásszerű munka a temetkezési 
szolgáltatónak és a vállalkozásszerűen munkát végzőnek az üzemeltető felé történő előzetes 
bejelentése alapján végezhető. A temetkezési szolgáltatás és egyéb vállalkozásszerű munka 
megkezdése előtt legalább egy munkanappal a temetkezési szolgáltató, vagy a vállalkozásszerűen 
munkát végző köteles bejelentést tenni az üzemeltető felé a tevékenység pontos helye, ideje, 
munkavégzés jellege és megrendelő személye tekintetében.  

(2) A temetkezési szolgáltatónak megfelelő módon igazolnia kell az üzemeltető részére az 
elhunyt személyazonosságát, továbbá a temetkezési szolgáltatást megrendelő, vagy a rendelkezési 
jog jogosultjának kilétét.” 

 
(2) Az Ör. a következő, 20/A. §-sal egészül ki: 

 
„20/A. § (1) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatás ellátásának rendje, összhangja érdekében 
köteles  

a) biztosítani, hogy a temetkezési szolgáltatók azonos feltételekkel, lehetőség szerint az 
erre irányuló igénybejelentés sorrendjének megfelelően vehessék igénybe a temetői 
létesítményeket, és a köztemető infrastruktúráját; 

b) olyan nyilvántartást vezetni, melyből az a) pont szerinti szolgáltatói igények nyomon 
követhetőek; 

c) munkavégzését úgy megszervezni, hogy biztosítsa és segítse a temetkezési szolgáltatók 
tevékenységének végzését. 

(2) A temetőben – a temetkezési szolgáltatók kivételével – a vállalkozásszerűen munkát 
végzők minden olyan megkezdett nap után, amikor ott vállalkozói tevékenységet folytatnak, 
temető-fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni a köztemető üzemeltetőjének. A temető-
fenntartási hozzájárulás mértékét, valamint a temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési 
szolgáltatók által fizetendő díjak mértékét a melléklet tartalmazza. Az üzemeltető minden év 
november 15-ig javaslatot tesz a rendelet melléklete szerinti díjak felülvizsgálatára. 

(3) Az üzemeltető az elhunyt átvételéért és a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló 
tárolóba és hűtőbe történő elhelyezéséért felelősséggel tartozik.” 
3. § (1) Az Ör. 7. § (1) bekezdésében a „kezelő” szövegrész helyébe az „üzemeltető” szövegrész 
lép. 

(2) Az Ör. 11. §-ban a „kezelőt” szövegrész helyébe az „üzemeltető” szövegrész lép. 
 
4. § Hatályát veszti az Ör. 
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1. 6. § (2)-(3) bekezdése, 
2. 22. §-a. 

 
5. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba és 2015. január 2-án hatályát veszti. 

(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 

(3) Ez a rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg közzétételre kerül a Kőröstetétleni Községháza 
(Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) hirdetőtábláján. 
 
Dr. Diósgyőri Gitta sk. Pásztor Imre sk. 
 jegyző  polgármester 
 
 

---------- 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának a temetők fenntartásáról, rendjéről és 
üzemeltetéséről szóló 5/2004. (VI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2014. (XI. 
26.) önkormányzati rendelete a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hirdetőtábláján, 2014. 
november 26-án történt kifüggesztéssel került kihirdetésre. 
 
Cegléd, 2014. november 26. 
 

Dr. Diósgyőri Gitta 
jegyző 


	Kőröstetétlen Község Önkormányzata
	16/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
	a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló
	5/2004. (VI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
	Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés b) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX...
	1. § A temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 5/2004. (VI. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 19. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
	„(2) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre – a sír megfelelő mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezve – kettő 25 évnél régebbi holttestmaradvány temethető rá.”
	2. § (1) Az Ör. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
	3. § (1) Az Ör. 7. § (1) bekezdésében a „kezelő” szövegrész helyébe az „üzemeltető” szövegrész lép.
	(2) Az Ör. 11. §-ban a „kezelőt” szövegrész helyébe az „üzemeltető” szövegrész lép.
	4. § Hatályát veszti az Ör.
	1. 6. § (2)-(3) bekezdése,
	2. 22. §-a.
	5. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba és 2015. január 2-án hatályát veszti.
	Dr. Diósgyőri Gitta sk. Pásztor Imre sk.
	jegyző  polgármester

