
 

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2002. (V.24.) számú rendelete 

A köztemető fenntartásának és üzemeltetésének részletes szabályairól 

 

 
 

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII törvény (továbbiakban: törvény) 41. § (3) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

 

Általános rendelkezések 

 

 

1.§. (1) A jelen rendelet hatálya a Jászfelsőszentgyörgy 50 hrsz-on található temető részlet 4.  

             parcella utolsó sorában található területre terjed ki, amely 10 darab sírhelyet foglal  

             magában, (a továbbiakban temető). 

 

(2) Az önkormányzat köztemető fenntartási kötelezettségét az (1) bek.-ben meghatározott 

temetőrészen saját szervezete útján teljesíti a temető tulajdonosával kötött 

megállapodás alapján. 

 

2. §. (1) Az önkormányzat a köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja: 

              a./ a köztemető megközelítését biztosító, az akadálymentes közlekedést lehetővé tevő  

                   út fenntartása, 

              b./ ravatalozó, 

              c./ a halottak ideiglenes elhelyezését szolgáló tároló és hűtő, boncolóhelyiség 

              d./ vízvételi lehetőséget, illemhelyet, 

              e./ hulladéktárolót. 

              f./ a temető rendeltetésének megfelelő mértékű parkosítás 

 

         (2) Sírgondozás céljára vizet ingyenesen lehet vételezni, a keletkező hulladékot,  

               korszú- és virág maradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja. 

                

 

Temetési helyek, sírjelek 

 

 

3. §. (1) A köztemetőben koporsós temetésekhez, egyes sírhelyeket kell biztosítani. 

 

        (2) A temetési hely méretét a temető tulajdonosa által kiadott szabályzat előírásainak 

              figyelembe vételével kell meghatározni. 

  

(3) 1 A temetési helyek méretei: 

  - egyes sírhely alapterülete: 2,2 m x 1,1 m. A sírgödör mélysége: 2,0 m.  

  - kettős sírhely alapterülete: 2,2 m x 2,0 m. A sírgödör mélysége: 2,0 m.  

 

                                                           
1 Módosította a 3/2014. (III.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos: 2014. május 1-től.  



 

3/A.2 § (1) A köztemetőben a temetési helyek megjelölésére kereszt, fejfa        

                (továbbiakban: sírjel) használható, illetőleg létesíthető. 

 

           (2) A sírjel tulajdonosa köteles gondoskodni annak állagmegóvásáról, környeze- 

                 tének tisztántartásáról. 

 

            (3) A sírjel nem foglalhat el nagyobb területet a sírhelyek méreténél, magasságának a 

                parcella képéhez kell igazodnia. 

 

           (4) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal el- 

                 látott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt meglévő sírjelek felújításánál is  

                 alkalmazni kell. A sírjelek elhelyezésénél, kialakításánál figyelemmel kell lenni 

                 a parcella rendjére, továbbá törekedni kell a természetes anyagok használatára. 

 

            (5) A köztemetőben a temetési helyek gondozásáról, a sírok közötti terület gyomta- 

                  lanításáról a temetési hely felett rendelkező személy gondoskodik.  

 

            (6) A köztemetőben csak a sírok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak (virágok, 

                  koszorúk, vázák, mécsesek, gyertyák, stb.) helyezhetők el. 

 

 

4. §. Az elhunytat az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell  

        temetni. 

 

5. §. (1) A 3. §. (1) bek.-ben meghatározott temetési helyek feletti rendelkezési jog az 

              önkormányzatot illeti meg. 

 

        (2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát a temetőkről és a temetkezésről  

              szóló 1999. évi XLIII. tv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.01.) Korm. rendelet  

              alapján kell megállapítani. 

 

(4) A temetési hely megváltási és újraváltási díjait a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 

5/A. §.3 (1) Az önkormányzat nem állapít meg a köztemetőre vonatkozóan temetőfenntartás 

                  hozzájárulási díjat. 

 

             (2) Az önkormányzat nem állapít meg a köztemetőre vonatkozóan temetői létesít- 

                   mények igénybevételéért a temetkezési szolgáltató által fizetendő díjat, valamint  

                   a köztemetőbe való behajtás díját.  

 

A temető rendje 

 

 

6. §. (1) A nyitvatartási   idő alatt a    temetőt bárki  korlátozás    nélkül   látogathatja, a sírokat 

             gondozhatja. 12 éven  aluli gyermek  a  temetőben  csak  felnőtt  személy   felügyelete  

              mellett tartózkodhat. 

 

                                                           
2 Kiegészítette a 3/2014. (III.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2014. május 1-től.  
3 Kiegészítette a 3/2014. (III.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2014. május 1-től.  



        (2) Tilos 

              a./ a temetőbe kutyát bevinni, a vakvezető kutya kivételével, 

              b./ az  üzemeltető  előzetes hozzájárulása nélkül a  temetőbe  építőanyagot,  bontási  

                   anyagot elszállítani, 

              c./ hulladékot, koszorú- és  virágmaradványt  a  kijelölt  lerakóhelyen  kívül    egyéb  

                   helyen lerakni, vagy elégetni, 

              d./ 4 

          (3) 5 

               

Záró rendelkezések 

 

7. §. (1) E rendelet a kihirdetést követő 15 napon lép hatályba. 

 

        (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

                                      Zelenai Tibor Károlyné                                  Dr. Kundrák István  

                                              polgármester                                                        jegyző 

 

 

Kihirdetve: Jászfelsőszentgyörgy, 2002. május 24.  

 

 

 

Dr. Kundrák István 

         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 A rendelet szövegét a 14/2009. (XI.13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. 

Hatálytalan: 2009. november 13-tól.  
5 A rendelet szövegét a 14/2009. (XI.13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése hatályon kívül 

helyezte..Hatálytalan: 2009. november 13-tól.  



 

 

 

 

 

 

 

 

A köztemető fenntartásának és üzemeltetésének részletes szabályairól szóló  

9/2002. (V.24.) rendelet  

 

1. melléklete6 
 

 

 

 

 

1./ A Jászfelsőszentgyörgy egyházi temető részlet 4. parcellájában kijelölt köztemetőben a  

     temetési hely megváltási díjai: 

 

 

Egyes  sírhely :   12.500,-Ft 

Kettes sírhely  :   25.000,-Ft 

 

 

2./ A Jászfelsőszentgyörgy egyházi temető részlet 4. parcellájában kijelölt köztemetőben a  

     temetési hely újraváltási díjai: 

 

 

Egyes  sírhely :   12.500,-Ft 

Kettes sírhely  :   25.000,-Ft 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Módosította a 14/2009. (XI.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2009. november 13-tól.  


