
Komárom Város Örsújfalu, Kava, Cserhát és Gadóc városrészek temetőinek 
üzemeltetési rendjét szabályozó 8/2016 sz. általános érvényű rendeletét 

módosító 
Komárom Város 5/2020 sz. általános érvényű rendelete. 

 
Komárom Város Képviselő-testülete a községi önkormányzatokról szóló, többször 

módosított 369/1990 Tt. sz. törvény 4.§, 3.bek., f) pontja, 6.§, 1.bek. és 11.§, 4.bek., g) 
pontja, valamint a temetkezésről szóló, többször módosított 131/2010 Tt. sz, törvény 18.§, 
2.bek. szerint az alábbi általános érvényű rendeletet fogadta el. 

 
I. cikkely 

 
Komárom Városának az Örsújfalu, Kava, Cserhát és Gadóc városrészek temetőinek 
üzemeltetési rendjét szabályozó 8/2016 sz. általános érvényű rendelete az alábbiak szerint 
módosul: 
 

1. Az 5. cikkely 16. bek. után két új, az alábbi 17. és 18. bekezdés kerül be: 
 

„17. A sírhely bérlője köteles a temető üzemeltetőjével írásban közölni minden, 
a sírhely nyilvántartásához szükséges adatban történt változást. 

 
18. A sírhely bérlője köteles az indok feltüntetésével írásban közölni a sírhely 
átruházását más bérlőre.“ 

 
2. A 13. cikkely 3. bek. után egy új, az alábbi 4. bek. kerül be: 
 

„4. A 3. cikkelyben feltüntetett temetőkben a temetési szertartáshoz sírt kiásni és 
betemetni kizárólag temető üzemeltetéséhez is szükséges vállalkozási engedéllyel 
rendelkező temetkezési szolgáltató jogosult.“. 
 

3. A 14. cikkely után egy új, az alábbi 15. cikkely kerül be: 
 

„15. cikkely 
Temetők védősávja 

 
1. A védősáv minden, a 3. cikkelyben feltüntetett temető telekhatárától számított 50 m 

széles. 
2. A 3. cikkelyben feltüntetett temetők védősávjában tilos építmények és épületek 

létesítését engedélyezni, valamint elhelyezni, a temetkezéssel kapcsolatos 
szolgáltatást nyújtó létesítmények kivételével. 

3. A 3. cikkelyben feltüntetett temetők védősávjában az üzemeltető hozzájárulása nélkül 
tilos az alábbi tevékenységeket végezni: 
a) bárminemű, a temetés menetét zajjal, rezgéssel, fény-, lézer- vagy hasonló 

hatással zavaró vagy egyéb negatív módon befolyásoló, bármilyen, elsősorban 
aránytalanul hangos viselkedés, éneklés, zenélés, gépjárművek, gépek vagy 
berendezések zaja, zajos építkezési vagy egyéb munkálatok formájában 
megnyilvánuló tevékenység, 

b) bárminemű, zenéléssel vagy szóbeli előadással járó nyilvános összejövetelek 
vagy rendezvények az éppen zajló temetéssel kapcsolatos történések kivételével, 

c) a jelen cikkely 1. bek. szerinti tiltások nem vonatkoznak a közutak, járdák, 
közterületek és zöldövezetek elengedhetetlen karbantartására, a halaszthatatlan 
időszakos mezei munkákra, valamint az elemi csapások vagy balesetek 
következményeit eltávolító munkálatokra. A tiltások ugyancsak nem vonatkoznak 
a vagyont vagy az egészséget fenyegető közvetlen veszély elhárítására irányuló 
elengedhetetlenül szükséges mértékű tevékenységre“. 



 
4. Az eddigi 15. cikkely új megjelölése 16. cikkely. 
 
5. Az eddigi 16. cikkely új megjelölése 17. cikkely. 

 
II. cikkely 

(1) Komárom Város jelen általános érvényű rendeletének javaslatát a Komáromi Városi 
Képviselő-testület tanácskozását megelőzően a községi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 369/1990 Tt. sz. törvény 6.§, 3. bek. szerint hozták nyilvánosságra.  

(2) Komárom Város jelen általános érvényű rendeletét a Komáromi Városi Képviselő-testület 
2020.5.21-én hagyta jóvá. 

(3) Komárom Város jelen általános érvényű rendelete a város hivatalos tábláján való 
kifüggesztését követő 15. napon lép hatályba. 

 

Kelt Komáromban, 2020.5.22-én  
 

 
 
                                               
 
                                                                                               Mgr. Keszegh Béla 
                                                                                             a város polgármestere 
 

 


