
Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XII. 13.) 

önkormányzati rendelete 

a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2012. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pont, a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva figyelemmel a 

temetőkről és a temetkezésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) 

Kormányrendeletben foglaltakra a következőket rendeli el: 

 

1. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2012. (XI. 6.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„5. § (2) A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt az arra kijelölt helyen 

hétfőn, szerdán és pénteken 15 és 21 óra között lehet szélcsendes időben elégetni. Szombat, 

vasárnap és ünnepnap az égetés tilos!” 

 

3. § A Rendelet 2. melléklettel egészül ki, mely ezen rendelet 1. mellékletét képezi. 

 

4. § Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és hatálybalépését követő ötödik napon 

hatályát veszti. 

 

 

Nagykarácsony, 2013. november 28. 

 

Scheier Zsolt                  Szabóné Nyigrényi Judit 

polgármester                             jegyző 

 

 

 



Záradék: 

 

A rendelet kihirdetve 2013. december 13. 

 

Szabóné Nyigrényi Judit 

                jegyző 

  



1. melléklet a 16/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez 

2. melléklet a 10/2012. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez 

Kérelem 

Szociális temetés igénylésére 

 

Alulírott 

Név (születési név is) ………………………………………………………………….. 

Születési hely, idő: …………………………………………………………………….. 

Személyi ig. száma: ……………………………………………………………………. 

TAJ-szám: ……………………………………………………………………………… 

Adószám: ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. szám alatti lakos, mint 

eltemettetésre kötelezett szeretném kérni az önkormányzattól a szociális temetés igénybevételét 

az alábbi elhunyt személy eltemettetéséhez: 

 

Elhunyt személy neve (születési név is):………………………………………………………. 

Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………. 

Bejelentett lakcíme: ……………………………………………………………………………. 

Halál bekövetkezett időpontja: ………………………………………………………………… 

 

Nyilatkozom, hogy a következő temetési szolgáltatásokat magam végzem el: 

 

          igen   nem 

 

vagy az általam felkért személy közreműködésével végzem el:   igen  nem 

 

a) az elhunyt temetésére való előkészítés (mosdatása, felöltöztetése), igen  nem 

b) sír vagy urnasír kiásása és visszahantolása    igen  nem 

c) koporsó, urna gépjármű nélküli szállítása a temetőn belül  igen  nem 

d) a sírba helyezés vagy urnaelhelyezés    igen  nem 

(A megfelelő rész aláhúzandó) 

 

Az általam felkért személy neve: ……………………………………………………………. 

Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………… 

Személyi ig. száma: …………………………………………………………………………… 

TAJ száma: ……………………………………………………………………………………. 

Adószám: ……………………………………………………………………………………… 

Lakcíme: ………………………………………………………………………………………. 

 

Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a szociális temetés igénybevétele során 

nem ajánlunk fel, illetve a személyes közreműködés esetén pedig nem fogadunk el semmilyen 

ellenszolgáltatást. 

 

Kérelmemet az alábbiakkal indokolom: 



…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nagykarácsony, 20………………………………………….. 

 

 

  ………………………………………. …………………………………… 

  eltemettetésre kötelezett   eltemettetésre kötelezett által 

         felkért személy 

 

Kötelezendően csatolandó melléklet: Halotti anyakönyvi kivonat, vagy halott vizsgálati 

bizonyítvány 


