
HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2005. (III. 01.) ÖR. 

RENDELETE 

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2004. (VII. 15.) ÖR. 

rendelet módosításáról 

 

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

LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, - figyelemmel a helyi önkormányzatok és szerveik, valamint 

az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 18. 

§-ában meghatározott feladatkörre - valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény 40. § (1)-(2) bekezdéseiben és a 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően az 

alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

(1) A rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(2) A Hajdúbagosi köztemető létesítéséről, fenntartásáról, üzemeltetéséről Hajdúbagos Község 

Önkormányzata a „Falugondnokság Hajdúbagos” Kht. útján gondoskodik  

 

(2) A rendelet 4.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(3) A hajdúbagosi Református Egyházközség tulajdonában lévő temető fenntartásáról, 

üzemeltetéséről - megállapodás alapján - az önkormányzat a „Falugondnokság Hajdúbagos” 

Kht. útján gondoskodik. 

 

 

2. § 

 

 

A rendelet 12.§-a új, (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott - a köztemető fenntartási és üzemeltetési költségeinek 

fedezetéül szolgáló – díjakat a „Falugondnokság Hajdúbagos” Kht. szedi be, és az egyéb 

bevételeitől elkülönítetten kezeli. 

 

3. § 

 

 

A rendelet 13.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

13. § 

 

A köztemető üzemeltetését a törvényben, a kormányrendeletben, valamint e rendeletben 

meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni. Ennek megfelelően a „Falugondnokság 

Hajdúbagos” Kht.: 

 



a) biztosítja a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási 

tevékenységek ellátásának temetői rendjét; 

b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit; 

c) biztosítja a ravatalozó, boncoló helyiségcsoport és ezek technikai berendezései, tárolók és 

hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és 

működteti azokat; 

d) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, 

zárását; 

e) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket, sírboltkönyvet; 

f) tájékoztatja a temetőlátogatókat; 

g) kijelöli a temetési helyeket; 

h) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság 

mentesítését és a hó eltakarítását; 

i) összegyűjti és elszállítja a hulladékot; 

j) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; 

k) összehangolja a temetéseket; 

l) gondoskodik az ügyfélfogadásról.  

 

4. § 

 

 

(1) A rendelet 20.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(3) Ülőhely, pad, egyéb, nem kegyeleti célú tárgy kihelyezése csak a „Falugondnokság 

Hajdúbagos” Kht. hozzájárulásával lehetséges. 

 

 

 

 

(2) A rendelet 20.§ (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(5) A temetőben végzendő munka időpontját be kell jelenteni a „Falugondnokság Hajdúbagos” Kht.  

. A „Falugondnokság Hajdúbagos” Kht.   az építési munkákról nyilvántartást vezet, és 

amennyiben a munka búcsúztatást, szertartást zavarna, az építéstől való tartózkodásra hívhatja 

fel a bejelentőt. 

 

(3) A rendelet 20.§ (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(6) Az építéshez szükséges építőanyag beszállításához, az építési és bontási munkák 

megkezdéséhez a „Falugondnokság Hajdúbagos” Kht. engedélye szükséges. 

 
5. § 

 

(1) A rendelet 23.§ (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(4) A temetkezési szolgáltatók a temető létesítményeit bérleti díj ellenében vehetik igénybe. A 

ravatalozó esetén az igényt előre kell bejelenteni. A bérleti díjat az igénybevételt megelőzően 

kell a „Falugondnokság Hajdúbagos” Kht.  számára megfizetni. 

 

 

(2) A rendelet 23.§ (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 



(5) A „Falugondnokság Hajdúbagos” Kht.  az igényekről nyilvántartást vezet. Az igénylő számára a 

létesítmény átadása nem tagadható meg, kivéve a más vállalkozó részéről történő korábbi 

lefoglalást. 

 

 

(3) A rendelet 23.§ (8) bekezdés c.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

c) a vállalkozó a temetőben végzett tevékenysége során termelt hulladék mennyiségétől és 

minőségétől függően a 3. sz. mellékletben szereplő hulladékszállítási díjat fizeti meg a 

„Falugondnokság Hajdúbagos” Kht. számára. 

 

6. § 

 

E rendelet 2005. március 01-én lép hatályba. 

 

Hajdúbagos, 2005. február 08. 

 Szabó Lajos s. k., Jenei Attila s. k., 

 polgármester jegyző 

A rendelet kihirdetésre került: 2005. február….. 

     Jenei Attila 

     Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


