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ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatala 2016. szeptember 6. napján 
hatósági ellenőrzést folytatott le Halimba község Önkormányzatának fenntartásában 
működő, Halimba 72 hrsz.-ú köztemető vonatkozásában. 

Az ellenőrzés során többek között megállapítást nyert, hogy Halimba község 
Önkormányzatának a temető használatáról és üzemeltetéséről szóló 5/2016.(IV.30.) 
önkormányzati rendelete nem tartalmazza a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának 
feltételeit és a köztemető nyitvatartási rendjét. 

Ehhez a jelenlegi rendelet módosítására van szükség. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a temetőről és a temetkezésről szóló 
önkormányzati rendelet módosítását vitassa meg és a módosító rendeletet egy 
olvasatban alkossa meg. 

 
 
Halimba, 2016. november 17. 
 
 
 
 
 
 Tóbel János 
 polgármester



Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
………./2016.(………….) önkormányzati rendelete 

a temető használatáról és üzemeltetéséről szóló 5/2016.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 42.§-ában biztosított jogkörében eljárva, a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtására kiadott, 
módosított 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
önkormányzati rendeletet alkotja: 
 
1.§ 

Halimba község Önkormányzatának a temető használatáról és üzemeltetéséről szóló 
5/2016.(IV.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§-a az alábbi (3) és 
(4) bekezdésekkel egészül ki: 
„(3) A temető nyitva tartása naponta folyamatosan biztosított. 

  (4) A temetőben a kegyeletgyakorlás feltételeit a rendelet 1. melléklete szabályozza.” 

2.§ 
A Rendelet kiegészül e rendelet 1. mellékletével. 

3.§ 
E rendelet 2016. december 1-jén lép hatályba. 

 
Halimba, 2016. november 17. 
 
 
A kihirdetés napja: 2016. november 23. 
 
 
 
 Tóbel János sk. Dr. Jáger László sk. 
 polgármester jegyző 
 

 
INDOKOLÁS 

 

1-2.§-hoz: 

Az 1. melléklettel történő kiegészítést szabályozza. 
3.§-hoz: 

A hatálybalépést szabályozza. 
 

Halimba, 2016. november 17. 

Dr. Jáger László 
jegyző 



a …/2016.(………….) önkormányzati rendelet 1. melléklete 
 

A kegyeletgyakorlás rendje 
 

1. A jelen látogatási rend a köztemető vonatkozásában tartalmazza azokat az alapvető 
szabályokat, amelyek a temetőlátogatók kegyeletgyakorlása feltételei 
meghatározásával egyrészt biztosítják az elhunytak emlékének méltó megőrzését és 
ápolását, másrészt szolgálják a köztemető, mint használata szerinti zöldfelületi 
jellegű különleges terület állagának megóvását, rendeltetésszerű használatát, 
továbbá a temetési helyek gondozását, karbantartását, felújítását. 
 

2. A köztemető látogatói kötelesek a rendeletben és a jelen látogatási rendben foglalt 
szabályokat betartani, a köztemető üzemeltetője pedig jogosult és köteles a 
látogatási rend szabályai betartását ellenőrizni. 
 

3. A temetőlátogatás célja lehet kegyeleti joggyakorlás vagy a temetési hely gondozása. 
 

4. A köztemetőt 14 éven aluli gyermekek, illetőleg cselekvőképtelen személyek 
kizárólag cselekvőképes, nagykorú személyek kísérete mellett látogathatják. 
 

5. Gépjárművel behajtani a köztemetőbe tilos. A gépjárművel való behajtás tilalma a 
mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre és –esetenként- a 
láthatóan betegekre nem vonatkozik. 
 

6. Köztemetőbe állatot-a vakvezető kutya kivételével- bevinni nem lehet. 
 

7. Köztemetőbe kerékpárral behajtani és ott kerékpárral közlekedni tilos. 
 

8. A temetőlátogatók kötelessége a köztemetői terület, az ingó és ingatlan 
létesítmények, tárgyak rendeltetésszerű használata, állaguk megóvása, tartózkodás 
bármiféle károkozástól, rongálástól. 
 

9. Tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldterületek, zöldfelület egyéb 
elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő 
megrongálása, pusztítása, károsítása vagy olyan szakszerűtlen kezelése, amely 
értékük csökkenésével jár. 
 

10. A köztemető területén a látogatók sem végezhetnek olyan tevékenységet, amely 
egészségre ártalmas, szennyeződést, bűzt, egyéb káros környezeti kárt okoz, mások 
kegyeleti jog gyakorlását akadályozza, korlátozza vagy balesetveszélyt okoz. 
 

11. A látogatóknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely mások 
kegyeleti érzéseit zavarhatja (pl. hangoskodás, zenehallgatás). 
 

12. A köztemetőben biztosított közüzemi szolgáltatások igénybevételével (vízvételi és 
hulladék elhelyezési jog) az ésszerűség határán belül takarékoskodni kell. 



 
13. Köztemetőbe a látogatók –az üzemeltető külön engedélye nélkül- szokásos, 

rendszeresen maguknál tartott személyes használati tárgyaikon túlmenően 
kizárólag a temetési helyek díszítésére, gondozására szolgáló tárgyakat (pl. koszorú, 
vágott élő virág, művirág, váza, öntözőkanna) és a kegyeleti jog gyakorlás kellékeit 
(pl. mécses, gyertya) vihetik be. 
 

14. A köztemetőből koszorúkat, virágokat, növénymaradványokat, kertészeti 
hulladékokat, egyéb hulladékot az üzemeltető hozzájárulása nélkül elvinni nem 
lehet, azokat az ezek elhelyezésére kijelölt helyeken kell elhelyezni. 
 

15. A köztemetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a 
látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunytak búcsúztatását. A 
munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell 
arról, hogy az eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek 
látogatását nem lehet akadályozni. Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett 
hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást. 


