Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének
43/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003.
(IV. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról1

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a
következő 12/A. §-sal, valamint az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„Veszélyhelyzetre vonatkozó külön rendelkezések
12/A. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020.
(XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, e rendeletet következő
eltérésekkel kell alkalmazni:
1. A hatodik életévet be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles a temetőkben
– a veszélyhelyzet ideje alatt - orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil
vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat
folyamatosan elfedje.
2. A ravatalozó épületében - a veszélyhelyzet ideje alatt - a belső ravatalozás nem
megengedett.
3. A temetési szertartáson résztvevők között - lehetőség szerint - az 1,5 méteres
távolságot biztosítani kell.
4. Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg.
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a rendeletet a polgármester 2020. november 18-án fogadta el.

(2) A temető üzemeltetője köteles gondoskodni a 12/A. § (1) bekezdésben foglaltak
betartásáról.”
2. § Ez a rendelet 2020. november 20-án lép hatályba.
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Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2020. november 19.
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