
KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

13/2005. /X1.30./ Ö.r.

számú rendelete

A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL
Egységes szerkezetben a 2/2006. /I.27/ Ör. módosító rendelettel.

Záradék:
Ezen önkormányzati rendelet
2005. november 30-tól kihirdetésre
került
Hatálybalépés időpontja:
2005. november 30.
Kövegy, 2005. november 30.

Lovászné Borbás Erika
körjegyző



KÖVEGY KÖZSÉG KÉPVISELŐ -.TESTÜLETÉNEK

13/2005.(XI.30.)ÖR. számú rendelete
a temetőről és a temetkezésről

Egységes szerkezetben a 2/2006.(I.27.)Ör. módosító rendelettel

Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi  önkormányzatokról szóló - 
többször  módosított  -1990.  évi  LXV.  törvény 16.§  (1)  bekezdése,  a  temetőkről  és  a 
temetkezésről szóló - módosított -1999. évi XLIII. törvény 40§. (1) bekezdésében és a 41 
§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján rendeletet alkotja:

I. Általános rendelkezések
1. §

(1) A rendelet  hatálya a Kövegy község közigazgatási  területén lévő,a Kövegyi  Római 
Katolikus Egyházközösség tulajdonában álló,működő és lezárt temetőre terjed ki,ahol 
az  önkormányzat  az  egyházközösséggel,mint  tulajdonossal  kötött  megállapodás 
alapján a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettséget teljesít.

(2) A Kövegy községben lévő temető adatai:

a./ a temető helye: Kövegy, külterület 010/4 Hrsz. területe: 1 hektár 0233 m2
b./ a temető tulajdonosa: Kövegyi Római Katolikus Egyházközösség

A köztemető infrastrukturális létesítményei

2. §

Az  egyházi  tulajdonban  lévő  temető  rendeltetésszerű  használatához  szükséges  alábbi 
felépítményt  képző  építmények,közművek,egyéb  tárgyi  és  infrastrukturális  feltételek 
Kövegy Község Önkormányzat tulajdonát képzik:

(1) ravatalozó(ravatal, textiliák, szükséges bútorzat és halotthűtő)
(2) WC
(3) 1 közkifolyó
(4) villamos energia közmű

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése és újra-használatba vétele

3. §

A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újra-használatba vételére a temetőkről 
szóló és a temetkezésről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.



II. A temető működése, fenntartása és üzemeltetése

4.§
(1) A temető tulajdonosa, fenntarója és üzemeltetője (továbbiakban fenntartó) a Kövegyi 

Római Katolikus Egyházközség (6912 Kövegy, Kossuth u. 32.sz.), amely fenntartói 
jogosítványa  keretében  a  temető  rendeltetésszerű  használatához  szükséges 
építmények,  közművek,  egyéb  tárgyi  és  infrastrukturális  létesítmények,  valamint 
közcélú  zöldfelületek  karbantartásáról,  szükség  szerinti  felújításról  alkalmazottain 
keresztül gondoskodik.

(2) A temető  fenntartásával  és  üzemeltetésével  összefüggő  ellenőrzési  feladatokat  és 
üzemeltetésével  összefüggő  ellenőrzési  feladatokat  önkormányzati  részről  Kövegy 
Község Önkormányzat jegyzője (6912 Kövegy, Kossuth u.29.sz.) látja el.

(3) A temető működésének, fenntarásának és üzemeltetésének szabályait a Kövegyi 
Római  Katolikus  Egyházközség  Temetőszabályzata  tartalmazza,  amely  ezen 
rendelet mellékletét képzi.*

(4) A temető részét képző infrastrukturális  létesítmények használata a villamos energia 
közmű kivételével  díjtalan.  Amennyiben a  villamos energia  közmű igénybevételére 
kerül sor, úgy az azért fizetendő díj meghatározása a mindenkor érvényes szolgáltatási 
díjtarifa alapján történik.

(5) A temesés e rendeletben nem szabályzott feltételei, a hamvasztásos temetés, sírnyitás 
tárgyában  a  145/1999.(X.1.)  Korm.  számú  rendelet  vonatkozó  rendelkezései 
irányadóak.

Záró rendelkezések

5.§

(1) Ez a rendelet  a 2005. december 1.  napján lép hatályba,  a rendelet  kihirdetéséről a 
helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(2) A rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált,  és a közösségi 
normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul

Kövegy, 2005. november 30.

Takács Zoltán Lovászné Borbás Erika
polgármester körjegyző

Záradék:
A kihirdetés  módja:  -közszemlére  tétellel  2005.  november  30.  napjától  december  31. 
napjáig.

Királyhegyes, 2005.november 30
Lovászné Borbás Erika

körjegyző

● Módosította a 2/2006.(I.27.) Ör. rendelet. Hatályos 2006. február 1. napjától.

A temetés e szablyzatban nem szabályozott feltételei, a hamvasztásos temetés, sírnyitás 
tárgyában  a  145/1999.(X.  1.)  Korm.  számú  rendelet  vonatkozó  rendelkezései 
irányadóak.



III.Fejezet

Záró rendelkezések

1./ Jelen  szabályzatot  a  Kövegy Római  Katolikus  Egyházközség  Képviselő-testülete  a 
1/2005.  (XI.  27.)Kt.  Határozatával  jóváhagyta,  módosított  a  10/2006.  (X.  30.)  Kt. 
határozatával jóváhagyta.

2./ A szabályzat 2005. december 1.  napjával lép hatályba a Kövegyi  Római Katolikus 
Templomban  történő  kifüggesztésével,  és  a  Szeged-Csanád  Egyházmegye 
püspökjének jóváhagyásával.

3./ A temető  műlödésével  kapcsolatos  vitás  kérdések  eldöntésében  a  fenti  szabályzat, 
valamint a felsorolt állami és egyházi törvények, rendeletek, előírások az irányadóak.

Kövegy,2005.november27.

Gyenes Csaba
     plépános

A Kövegyi Római Katolikus Egyházközség Temetőszabályzatát jóváhagyom.

Szeged, 2005.november 30.

Gyulai Endre
megyés püspök



Függelék
a Kövegyi Római Katolikus Egyházközség Temetőszabályzatához

SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

Temetkezés módja Megváltás időtartama Megváltás díja
(bruttó)

Egyes sírhely 25 év 5.000,-Ft
Dupla sírhely 25 év 10.000,-Ft


