Nagykereki Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2010. (II.18.) rendelete
a temető használatának szabályairól
Nagykereki Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§
(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény ( a továbbiakban: Tt.) 42. §-ának felhatalmazása alapján, de
figyelemmel a Tt. 5.§ (1) bekezdésére, 6. és 16. §§-aira az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Nagykereki Községi Önkormányzata a köztemető fenntartási kötelezettségét a Nagykereki
Református Egyházközséggel kötött együttműködési megállapodás alapján teljesíti. (2. sz.
melléklet)
2.§
(1) A temető tulajdonosa a Református Egyház, aki a temető üzemeltetés szabályait
tulajdonosi jogkörében, az 1.§-ban foglalt megállapodásnak megfelelően határozza meg.
(2) A temető üzemeltetés részletes szabályait a tulajdonos által készített "temető szabályzat"
tartalmazza. (1. sz. melléklet)
3.§
A rendelet 1. sz. melléklete 10. §-ában foglalt szabályok megsértése szabálysértést valósít
meg és legfeljebb 30.000.-Ft pénzbírsággal sújtható.
4.§
(1) A rendelet 2010. év március . hó .1. . napján lép hatályba, kihirdetéséről a helyben
szokásos módon a jegyző gondoskodik.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 9/2000.(XI.30.) önkormányzati
rendelet.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK. irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Nagykereki, 2010. február 18.
Zilai Károly
polgármester

Dr. Gombos Attila
jegyző

1. sz. melléklete
A Nagykereki Református Egyházközség Presbitériumának
1 /2010. sz. Határozata,
azaz, a Nagykereki Református Egyházközség tulajdonát képező temető
használatának rendjéről készült
TEMETŐSZABÁLYZAT
A Nagykereki Református Egyházközség Presbitériuma ( a továbbiakban: presbitérium) a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény ( a továbbiakban: törvény) 6.§
(4) bekezdése alapján a Nagykereki Református Egyházközség tulajdonát képező temető
használatának rendjéről az alábbi szabályzatot alkotja.
Általános rendelkezések
1.§
(1) A szabályzat célja Nagykereki község területén az egyházi tulajdonban lévő temető
megfelelő színvonalú fenntartásával és üzemeltetésével
- az elhunytak emlékének méltó megőrzésével,
- az elhunytak eltemetéséhez választott egyházi vagy polgári szertartás elvégzésével,
- a kegyeleti szolgáltatások kulturált színvonalon történő biztosítása.
(2) A szabályzat hatálya Nagykereki község területén 53/5 hrsz. alatt található községi
temetőre, az önkormányzat tulajdonát képező ravatalozó helyiségre, kiszolgáló
létesítményeire, a temetéssel kapcsolatos tevékenységre és a temető látogatóira terjed ki.
(3) A presbitérium a temető fenntartási kötelezettségének a Nagykereki Községi
Önkormányzattal ( a továbbiakban: önkormányzat) kötött Együttműködési Megállapodásnak
megfelelően tesz eleget.
Temető létesítése, megszüntetése
2.§
Temető létesítésére, megszüntetésére a törvény és a végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) szabályait kell alkalmazni.
Temetkezési helyek, sírhelyek
4.§
(1) A temetőt sírhelytáblákra, a sírhelytáblákat sorokra kell osztani. A sorokban a temetési
helyeket a tulajdonos jelöli ki.
(2) A sírhelyek méretei:
1) Egyszemélyes (két koporsós) sírhely

- szélesség: 150 cm
- hosszúság: 250 cm
- mélység: 200 cm
- sírok közötti távolság: 60 cm
- hant magasság: legfeljebb 50 cm
2) Dupla sírhely (4 koporsós)
- szélesség: 250 cm
- hosszúság: 250 cm
- mélység: 200 cm
- sírok közötti távolság: 60 cm
- hant magassága legfeljebb: 50 cm
3) Gyermek sírhelyek (hat éves korig)
- szélesség: 100 cm
- hosszúság:130 cm
- mélység: 200 cm
- sírok közötti távolság: 50 cm
- hant magassága legfeljebb 30 cm
4) Urna sírhelyek
- szélessége: 60 cm
- hosszúsága: 80 cm
- mélység: 100 cm
- sírok közötti távolság: 50 cm
- hant magassága legfeljebb: 30 cm
(3) A temetési helyen elhelyezhető sírszegélyek nem haladhatják meg a temetési hely fentebb
meghatározott befoglaló méreteit, azonban a sírszegély alá a befoglaló méretéhez képest
körben 30-30 cm szélességgel járda helyezhető el. A sírjelek (fejfa, műkő, márvány) szokásos
legnagyobb magassága két méternél nagyobb nem lehet.
(4) Az elhunytat - ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely fölött
rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerint a sorrendben következő temetési helyre kell
temetni.
Temetkezési helyek feletti rendelkezési jog
5.§
(1) Az egyes temetkezési helyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint
újraváltásáért díjat fizetni nem kell.
(2) A sírhely feletti rendelkezési jog iránti igényt írásban kell a presbitérium felé benyújtani,
amely a soron következő ülésén dönt az igény tárgyában, melyről a kérelmezőt írásban három
munkanapon belül értesíti.
A temető fenntartása és üzemeltetése
6.§

(1) A temető üzemeltetését az önkormányzat temetőgondnok útján biztosítja, aki gondoskodik
a temetés előkészítéséről, a temető folyamatos tisztántartásáról, a rendezett környezet
biztosításáról, a közösségi helyek folyamatos gondozásáról.
(2) A temetői szolgáltatás igénybevételéért, a temetés feltételei biztosításáért, a ravatalozó és
helyiségei használatáért, berendezései működtetéséért, karbantartásáért díjat nem kell fizetni.
(3) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőknek temető fenntartási hozzájárulást,
valamint a temető létesítményei igénybevételéért díjat nem kell fizetni.
7.§
A temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatban a tulajdonost és az önkormányzatot
érintő feladatokat a felek között megkötött együttműködési megállapodásnak megfelelően kell
ellátni.
A sírgondozás szabályai
8.§
(1) A temetkezési helyen a sírgondozó által végezhető munkák:
a) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,
b) cserepes, vágott, művirágok, koszorú elhelyezése,
c) fás szárú növények (örökzöld, lombhullató díszfa) ültetése, gondozása.
(2) A sírhely felett rendelkező köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen
elvégezni.
(3) Sírbolt, síremlék állításához a tulajdonos előzetes engedélye szükséges. Be kell jelenteni a
munkavégzés időpontját, várható időtartamát, a munka megrendelőjét, a munkát végző
vállalkozó nevét, címét. A bejelentés helye: Református Lelkészi Hivatal Nagykereki,
Kossuth u. 1. sz.
(4) A fenti engedély hiánya, vagy attól való eltérés esetén a tulajdonos
a) sírhely birtokosát határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére,
b) a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi, elvégezteti és annak
költségét áthárítja a sírhely birtokosára.
A temető rendje
9.§
(1) A temetőben a nyitva tartás nem korlátozott, annak minden látogatója a hely jellegének
megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(2) A temetőben 14 éven aluli gyermek csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.
A felügyelet hiánya miatt bekövetkezett esetleges balesetért a felügyeletre kötelezettet terheli
felelősség.
(3) A temetőben munkát végző vállalkozók tevékenységükkel a szertartás rendjét nem
zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető
létesítményeiben kárt nem tehetnek, azokért kártérítési felelősséggel tartoznak.
(4) A temető területén síremlékek, sírok építése során keletkezett építési törmeléket, fel nem
használt építőanyagot, sírjeleket a vállalkozó köteles elszállítani és további elhelyezéséről,
ártalmatlanításáról gondoskodni.
10.§
A temető területére tilos:
1) ebet, vagy más állatot a vakvezető kutya kivételével bevinni,
2) a tulajdonos előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani, építési,
bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani,
3) hulladékot, koszorú és virág maradványt, a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen
lerakni,
4) a temető területén tüzet rakni,
5) a temetőben hiányos öltözetben megjelenni, hangoskodni, továbbá bármely olyan
magatartást tanúsítani, amely a kegyeleti érzést sérti, vagy sértheti, a látogatókat
megbotránkoztathatja, vagy a szertartást megzavarhatja,
6) a sírokat, vagy a temető berendezéseit rongálni,
7) a temetési szertartás idején, annak környezetében zajjal járó tevékenységet folytatni
szabálysértés
11.§
Aki ezen rendelet 10.§-ában foglalt rendelkezéseket megszegi, amennyiben súlyosabb
cselekmény nem valósul meg, szabálysértést követ el.
Jelen szabályzat kihirdetése napján lép hatályba.

Nagykereki 2010. február 18.

2. sz. melléklete
Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről Nagykereki Község Önkormányzata (4127. Nagykereki Kossuth
u. 22.) képviseletében: Zilai Károly polgármester, másrészről Nagykereki Református
Egyházközség (4127. Nagykereki Kossuth u.1.) képviseletében: Kovács Imre lelkipásztor és
.Dávid Lajos gondnok, a továbbiakban, mint felek, az alulírott helyen és időben, mivel
Nagykereki Község Önkormányzata a Nagykereki Református Egyházközséggel történő
együttműködés útján kíván eleget tenni köztemető fenntartási kötelezettségének
I.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdése önkormányzati
kötelező feladatként jelöli meg a köztemető fenntartását.
A Nagykereki Községi temető (53/5 hrsz.) a Magyarországi Református Egyház tulajdonát
képezi, míg a temetőben található ravatalozó épülete (113 m2) az önkormányzat tulajdonában
van.
Annak érdekében, hogy az önkormányzat a fenti kötelezettségének eleget tehessen - mivel
tulajdonában temető nincsen - az alábbi megállapodást köti az egyházközséggel:
II.
A Nagykereki Községi Önkormányzat az együttműködés alapján vállalja, hogy:
1. A temetőben a kötelező közszolgáltatási feladatokat ellátja, úgy, mint:
a) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit,
b) biztosítja a ravatalozó, bonchelyiség, ezek technikai berendezései karbantartását és
működtetését,
c) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről,
d) gondoskodik a közkút üzemeltetéséről, a temetői utak karbantartásáról,
e) összegyűjti és elszállítja a hulladékot.
2. Fizeti a közüzemi díjakat.
3. Tudomásul veszi, hogy az egyházközség a temető használatáról szabályzatot készít.
4. A temető gondnok megválasztása során kikéri a presbitérium véleményét.
Nagykereki Református Egyházközség az együttműködés során vállalja, hogy:
1. A ravatalozó épületének helyét továbbra is ingyenesen bocsátja az önkormányzat részére.
2. köztemetés céljára az igény jelentkezésekor a soron következő, illetve egyeztetett sírhelyet
bocsát az elhunyt részére.
3. Vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket.
4. Tájékoztatja a temető látogatókat.
5. A presbitérium által megbízott személy és a gondnok kijelöli a temetési helyeket.
6. Gondoskodik a temetői rend betartásáról.
7. Tudomásul veszi, hogy az önkormányzat megalkotja a temetőrendeletet.
8. Javaslatot tesz a temető gondnok személyére az önkormányzat felé.

III.
A felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodás érvényességéhez az egyház részéről
szükséges a felettes szerve, míg az önkormányzat részéről a képviselő-testület jóváhagyása.
IV.
Az együttműködési megállapodás szükség szerint felülvizsgálható, annak kezdeményezésére
bármelyik fél, az ok felmerülésétől számított 30 napon belül jogosult.
V.
A megállapodás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2010. február hó 18 napja.
VI.
Az esetlegesen felmerülő viták rendezésére a felek kikötik a berettyóújfalui városi bíróság
illetékességét.

Kelt: Nagykereki 2010. február. hó 18 napján.

Nagykereki Református Egyházközség
képviseletében
Kovács Imre lelkipásztor

Nagykereki Községi Önkormányzat
képviseletében
Zilai Károly polgármester

