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J E L E N T É S  

a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala illetékességi területén 

található köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok 

2020. évben történt ellenőrzéséről  

 

A hatósági ellenőrzést a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatalának 

Hatósági és Gyámügyi Osztálya folytatta le 2020. szeptember 1. – 2020. október 31. közötti 

időszakban az NO-04/HAT/2010-1/2019. számú hatósági ellenőrzési tervben foglaltaknak 

megfelelően, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a 

továbbiakban: Ttv.), valamint a Ttv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet 

(a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr) hatósági ellenőrzésekre vonatkozó hatályos 

előírásaira. 

 

A hatósági ellenőrzésről szóló jelentés tartalmazza a lefolytatott ellenőrzések számát, azok 

eredményét, valamint a feltárt jogsértéseket, az alábbiak szerint: 

 

1. Az ellenőrzések száma 

 

A Rétsági Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó valamennyi köztemetővel 

rendelkező település, temető üzemeltetéssel, fenntartással érintett gazdálkodó szervezet, 

köztemető hatósági ellenőrzése 2014. évben megtörtént. A Járási Hivatal 2020. évben 2 

község vonatkozásában végezte el a temetők hatósági ellenőrzését. A hivatkozott 

ellenőrzési terv alapján 3 temető ellenőrzése volt a cél, de Szátok település 

temetőellenőrzése a COVID 19 vírus miatt meghiúsult. Az ügyintézők hosszan tartó 

megbetegedése miatt a Járási Hivatal Szátok település temetőellenőrzését 2021. évre 

ütemezte át.  

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala a temető üzemeltetőinek 

megküldött ellenőrzési jelentésekben foglaltak alapján végrehajtandó intézkedések 

megvalósítására 2020. december 31. napjáig határidőt biztosít. Az utóellenőrzésre 2020. 

évben nem került sor. 

  

Az ellenőrzéssel érintett települések száma 2020. évben: 2 

 

Vizsgált temetők száma: 2  
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2. Az ellenőrzések eredménye 

 

A Rétsági Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya, - mint az ellenőrzést végző 

hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban 

Ákr.) 99.§-a, valamint a 100.§ (1) bekezdése értelmében – a hatáskörének keretei között, 

figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtásáról 

szóló 145/1999 (X.1.) Korm.rendelet 59.§. (1) bekezdés b.) pontjában foglalt hatáskörére, 

ellenőrizte a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását.  

 

A helyszíni ellenőrzés során a hatóság megállapította, hogy Bánk és Romhány községek 

Önkormányzatainál a köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok 

ellátása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően zajlik továbbra is, mind a feladat ellátás, 

mind a fenntartással összefüggő követelmények tekintetében, úgy, mint temető 

nyilvántartások elkészítése, és azok naprakész vezetése, a temetői létesítmények 

állapotának megőrzése, illemhely biztosítása, akadálymentesítés. 

A helyszíni ellenőrzések során megállapítható volt, hogy a temetők rendezettek, a 

tulajdonosok továbbra is különös gondot fordítanak azok karbantartására, és 

gondozására. 

 

A megállapított jogsértések 

 

A Rétsági Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya,- mint az ellenőrzést végző hatóság 

- az illetékességi területén található köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével 

összefüggő feladatok ellátásának 2020. évi ellenőrzése során az érintett települések 

feladatellátásában hiányosságot, jogsértést nem tárt fel. 

 

Az ellenőrzések során tapasztaltakról az érintett tulajdonos és fenntartó, üzemeltető 

önkormányzatok tájékoztatása az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv, valamint ellenőrzési 

jelentés megküldésével megtörtént. 

 

Rétság, 2021. január 27. 

 

Tácsik Bálint hivatalvezető nevében és megbízásából: 

  

                             Saligáné Kis Szilvia 

                       osztályvezető helyett eljárva: 

 

 

 

                          Menczelné Altsach Katalin 

                            szociális szakügyintéző 
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