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Márkó Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

3/2009. (III.19.) számú 

Rendelete 

A köztemetőről 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 16. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII. törvényben (továbbiakban:Ttv.), valamint a végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) számú 

Kormányrendelet alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

l.§. 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Márkó Község Önkormányzat közigazgatási területén lévő 

köztemetőre. 

(2) Köztemető: a Római Katolikus Egyház Márkó tulajdonában lévő temető. A temető a Márkó 

Petőfi utca végén helyezkedik el, 205 hrsz-ú 5727 m2 nagyságú terület. 

(3) A köztemető fenntartója: Márkó Község Önkormányzata. 

(4) A köztemetőben található ravatalozó Márkó Község Önkormányzat tulajdonában van. 

(5) Az Önkormányzat köteles a ravatalozó állandó üzemképes állapotát fenntartani, a temetések 

zavartalan lebonyolítása érdekében. 

(6) Temetési tevékenységet saját eszközeivel bárki végezhet, akinek erre engedélye van.  

 

II. Fejezet 

A temető rendje 

2.§ 

(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, mécsest gyújtani lehet, de ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne 

keletkezzék. 
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(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) Zajjal járó (temetést zavaró) tevékenységet a temetés ideje alatt végezni tilos. 

   

III. Fejezet 

Vegyes rendelkezések 

3.§ 

(1) A köztemetőben polgári valamint egyházi szertartással történő temetés egyaránt 

lebonyolítható. 

(2) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők, valamint a temetőbe temetkezési vállalkozó 

által történő szállítás esetén: temető fenntartási díjat nem kell fizetni.  

(3) A ravatalozó használatáért: nem kell díjat fizetni. Az eltemettető a ravatalozót köteles 

kitakarítani és a ravatalozó kulcsát a temetés napját követő napon a Körjegyzőség Hivatalába 

leadni.  

4.§ 

(1) Sírhelyek mérete és használati ideje az alábbi: 

2oo x 90 cm egyes sírhely, használati ideje: 25 év 

200x190 cm kettős sírhely, használati ideje az utolsó temetés idejétől számított:25 év, 

(2) Sírhasználati jogot az elhalt örökösei a következő 25 évre is megválthatják. 

(3) A jelenlegi sírhelyek használata, az utolsó temetés napjától számított 25 évig szól. 

5.§ 

Temetési helyek megváltásának díja: 

a. egyes sírhely:5.000.-Ft/25 év. 

b. kettős sírhely:8.000.-Ft/25 év. 

6.§ 

(1) A sírhelyek gondozásával kapcsolatban keletkező szemetet a sírhelyek között tárolni tilos. A 

szemét összegyűjtésére és tárolására a kihelyezett konténert kell használni. 

(2) Sírkövek, sírkeretek bontásából, felújításából származó törmeléket és hulladékot a temető 

területén tárolni tilos. 
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7.§ 

(1) A temetőről térképet, nyilvántartást kell készíteni, melyben folyamatosan fel kell tüntetni, 

hogy mely sírhelyek üresek. 

(2) A Körjegyzőség által vezetett nyilvántartás, illetve térkép alapján a Hivatal ügyfélfogadási 

ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye után érdeklődőnek. 

IV. Fejezet 

Szabálysértés 

8.§ 

(1) Amennyiben a cselekmény nem minősül bűncselekménynek vagy egyéb szabálysértésnek, „a 

köztemető rendjének megsértése” szabálysértést követi el, és 30.000.- Ft-ig terjedő 

pénzbírsággal sújtható az, aki e Rendeletet megszegi, vagy kijátssza. 

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

V. Fejezet 

Záró rendelkezések 

9.§ 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 

(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1999. évi XLIII. törvény, valamint a 

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

 

Márkó, 2009. márciushó19.nap. 

 

Szabó Gyula        Halász Józsefné 

polgármester        mb. körjegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

Márkó, 2009. március hó 19.napján a Rendelet kihirdetése megtörtént. 

 

Halász Józsené 

mb. körjegyző 

 


