
Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 
11/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelete 

a köztemetőről 
 szóló 3/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 16.§-ában, 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 42.§-ában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ Márkó Község Önkormányzata a köztemetőről szóló 3/2009.(III.19.) önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban Rendelet) 2.§-a az alábbi bekezdéssel egészül ki. 
 
(9) Síremlék építéséhez az építőanyagok beszállítása gépjárművel indokolt ideig történhet. 

Temetés napján építőanyagok beszállítása tilos és építési tevékenység a temetés 
időtartama alatt nem folytatható. 

 
(10) A temetőben munkáját végző vállalkozó tevékenysége során e rendeletben foglaltakat 

köteles betartani. 
 
(11) A temetőben munkát végző vállalkozó, vállalkozás köteles bejelenteni a temetőben 

végzendő tevékenység időpontját, víz, vagy áram felhasználási igényét. 
 
(12) A szociális temetéssel kapcsolatosan munkavégzésre hétfőtől péntekig munkanapokon 

kerülhet sor. 
 
2. § A rendelet 4.§-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:  
 
(4). Szociális temetéssel kapcsolatosan koporsós temetési parcella és urnás temetkezés 

sírhelye Márkó Község köztemetőjében kerül kialakításra az 1. számú melléklet 
szerint.  

 
(5)  Szociális temetéssel kapcsolatosan a sírhely mérete megegyezik a (1) bekezdés szerinti 

sírhely mérettel.  
 
3. § A Rendelet 6.§-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki: 
 
(3) A temető területén lévő sírhelyek gondozását, beültetését, a sírhely felett rendelkezni 

jogosult maga, vagy megbízottja végzi.  
 
(4) A sírgondozás során keletkezett szerves hulladékot, elszáradt koszorút, virágot, 

szemetet csak a kijelölt hulladékgyűjtő helyre, konténerbe szabad tenni. Kő, beton 
továbbá egyéb kommunális hulladék konténerben való elhelyezése tilos! 

 
(5) A sírhely felett rendelkezni jogosult köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását 

elvégezni, a síremlék állagának megóvásáról – a balesetek elkerülése végett 
gondoskodni. 

 
(6) A temetőben fát csak Márkó Község Önkormányzata ültethet. 
 



(7)  Szociális temetés esetén a sírgondozás, növényzet és kegyeleti tárgyak elhelyezésére a 
a (3), (4), (5), (6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. 

 
4.§ A Rendelet 7.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
(2) A temetések időpontját a Márkói Közös Önkormányzati Hivatalban kell bejelenteni. a 

sírhely kijelölése igény szerint a sírhely nyilvántartás alapján történik. 
 
5.§ A Rendelet 7.§ az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
 
(3)  A szociális temetés igénylése során ellátandó temetkezési szolgáltatásokat a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 24/A.§ (7) bekezdése 
tartalmazza. 

 
6.§ A Rendelet 8.§-át ezen rendelet hatályon kívül helyezi. 
 
7.§ (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 
 
Márkó, 2013. december 10. 

 
 
Hartmann Antal       Láng Zsanett 
polgármester           jegyző 
 
A rendelet kihirdetve: 
Márkó, 2013. december 11. 
 
      Láng Zsanett 
           jegyző 

 
 


