Vértesszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a temetőről és temetkezésről szóló 19/2000. (IX. 21.) Kt. rendelete
(Egységes szerkezetben a módosító 8/2008. (V. 9.) Kt.,
illetve 6/2011. (III.11.) Kt. sz. rendeletekkel
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a temetőkről és
a temetkezések rendjéről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41. § (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról
szóló szabályaira, a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §.
(1)

A rendelet hatálya Vértesszőlős község Önkormányzata által fenntartott temetőre
terjed ki.

(2)

Vértesszőlős község területén egy köztemető van.
II.
A temető
Általános rész
2.§.

Az Önkormányzat a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kötelezettségéről
kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében a Támasz Szervező és Szolgáltató Bt. (2800
Tatabánya, Bánhidai ltp. 118.) – továbbiakban: Üzemeltető – útján gondoskodik.
A temető használatának és igénybevételének szabályai
3. §.
(1)

A temető nyitvatartási ideje
30
március 1-jétől november 10-ig 6 órától 20 óráig
00
november 11-től március 1-jéig 7 órától 16 óráig.
A temető nyitásáról és zárásáról a fentieknek megfelelően az üzemeltető gondoskodik.

(2)
(3)

Nyitvatartási időben bárki szabadon látogathatja a temetőt, gondozhatja elhunytjai
sírját, öntözővizet használhat.
Az üzemeltető ügyfélfogadási időt az alábbi időpontokban tart a Temető
ravatalozójában:

Hétfő:
(4)
(5)
(6)
(7)

délután

15-16 óráig

A temetőben tilos hiányos öltözetben megjelenni, és mindenki a hely csendjének, a
kegyeletnek megfelelő magatartást tartozik tanúsítani.
Gépjárművel behajtani, közlekedni csak a temető üzemeltetőjének engedélyével
szabad.
A temetőben 14 éven aluli gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak.
A temetési helyek gondozásával kapcsolatosan keletkező hulladék elhelyezése a
temetőben a vízvételi
helyek mellett telepített hulladékgyűjtő-eszközökbe
történhet. A gyűjtőedényzetek legalább hetenkénti ürítéséről az üzemeltető
gondoskodik.
A temetési helyekre vonatkozó szabályok
4. §.

(1)

A sírhely méretei:
a./
egyes felnőtt sírhely
b./

kettős felnőtt sírhely

c./

hármas felnőtt sírhely

d./

négyes felnőtt sírhely

e./

gyermek sírhely

az urna földbetemetésénél
az urnasírhely
60 cm x 80 cm
A sírok egymástól való oldaltávolságának legalább 60 cm-nek, a gyermeksíroknál 30
cm- nek kell
lennie.
A gyermek és az urnasírhelyek részére külön parcellát kell képezni.
A koporsós temetési helyre legfeljebb 2 urna temethető rá.
Sírjel (síremlék, kereszt, fejfa) nem foglalhat el az e rendeletben meghatározott
temetési
helynél
nagyobb területet. A sírjel legyen eredeti anyag (kő, fa,
fém), az
anyagra
jellemző
megmunkálású. A pót anyagokat kerülni
kell. A sírjel elhelyezését a temetési
hely felett
rendelkezésre
jogosult
kezdeményezi, köteles
azonban
annak állagmegőrzéséről
is
gondoskodni.
A temetési helyek mellett padokat elhelyezni, növényeket ültetni, a sírhelyeket
kerítéssel
körülhatárolni tilos.
A temető területén csak a temetési helyek díszítésére szolgáló tárgyakat (virág,
dísznövény, váza, mécses stb.) szabad elhelyezni. A temetési helyen meggyújtott
gyertyát és mécsest a távozás előtt, illetve záróra előtt egy fél órával gondosan el
kell
oltani, kivéve a zárt mécsest.
Kivétel a halottak napjának hete, amikor a gyertyák és a mécsesek égve maradhatnak,
de az üzemeltető köteles ügyelni arra, hogy ne keletkezzen tűz.
f./

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

1,90 m - 2,10 m hosszú
0,95 m
széles
1,90 m - 2,10 m hosszú
1,90 m
széles
1,90 m - 2,10 m hosszú
2,60 m
széles
1,90 m - 2,10 m hosszú
3,40 m
széles
1,30 m
hosszú
0,65 m
széles

Díjak
5. §.
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Díjat kell fizetni:
a) a temetési helyért, illetőleg az újraváltásért,
b) temető fenntartási hozzájárulásként, a temetkezési szolgáltatók kivételével a
temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőknek,
c) a temetői létesítmény (ravatalozó) használatáért,
d) az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokért (halott hűtés, sírhelynyitás,
visszahantolás, üzemeltető szakszemélyzetének igénybevétele)
Az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti díjak mértékét az 1. sz. mellékelt tartalmazza.
A temetőben kötelezően igénybeveendő szolgáltatások díjait (1) bek. d) pont) a 2. sz.
melléklet tartalmazza.
A temetkezési szolgáltató az (1) bekezdésében d) pontjában meghatározott díjakat az
Üzemeltető számlájára – az igénybevételt megelőzően – köteles megfizetni.
Amennyiben az Üzemeltető temetkezési szolgáltatást is végez, úgy a temetőfenntartási és létesítmények használati díját ő is köteles megfizetni.

III.
Temetkezési Szolgáltatás
A temető rendje
6. §.
(1)

(2)

(3)

A temetőbe kiszállított holttest ravatalozóba (hűtőkamrába) történő elhelyezése
(átadásátvétele) előtt az üzemeltetőt - a kiszállítást megelőzően - legalább 2
órával korábban értesíteni kell, hogy a holttest átvételéről gondoskodni tudjon. A
temetkezési szolgáltató
az üzemeltetőnek a helyszínen bemutatja a rendelkezést
az
elhunyt temetőbe
való kiszállításáról.
A temetőn belüli egyéb vállalkozói tevékenységet végzők (pl. kőfaragók, kertészek) a
munkálataikat a nyitvatartási időben az üzemeltetővel együttműködve úgy végezhetik,
hogy azzal a temető rendjét, a szertartásokat ne zavarják.
Az egyéb vállalkozói tevékenységet végzők tevékenységükhöz a vizet, az utakat
használhatják, a temetési helyek gondozásával kapcsolatosan keletkező hulladékot, a
hulladékgyűjtő edényzetekben elhelyezhetik, mindezekért az e rendeletben
megállapított temető-fenntartási hozzájárulást kötelesek megfizetni.
Az elbontott sírjel, valamint kő, beton, fa hulladék a vízvételi helyek melletti
hulladékgyűjtő edényzetben nem helyezhetők el, ezeket az anyagokat (hulladékot) az
üzemeltető által kijelölt területen, illetve konténerekben szabad elhelyezni.

IV.
Vegyes rendelkezések
Szabálysértés

7. §.
Az a személy, aki
a./
a temetőben engedély nélkül gépjárművel közlekedik, vagy olyan magatartást
tanúsít, amely a látogatók kegyelet érzését sérti,
Rendelet 3. §. (4) - (5)
b./
temetési helyek gondozásával kapcsolatosan keletkezett hulladékot nem a
kijelölt hulladékgyűjtő edényzetben helyez el,
Rendelet 3. §. (7), 6. §. (3).
c./
a temetési helynél nagyobb sírjelet helyez el,
Rendelet 4. §. (5)
d./
a sírhely gondozására vonatkozó előírásokat megszegi,
Rendelet 4. §. (6) - (7),
e./
a temető rendjét megzavarja
Rendelet 6. §. (1) - (2).

(1)

30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Hatálybalépés
8. §.
Ez a rendelet 2008. június 1-én lép hatályba.
Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(2)

Dr. Nagy Sándor
polgármester

Baudentisztl Péter
jegyző

Kihirdetve: 2008. május 9.
Baudentisztl Péter
jegyző

1.

sz. melléklet a 6/2011. (III. 11.) önkormányzati. rendelethez
Sírhelydíjak*

Egyes felnőtt sírhely (25 évre)
Kettős felnőtt sírhely (25 évre)
Hármas felnőtt sírhely (25 évre)
Négyes felnőtt sírhely (25 évre)
Urnasírhely (25 évre)
Gyermek sírhely (25 évre)

(Ft)
16000
26000
36000
46000
10000
10000

Kripta 2 személyes (60 évre)
Kripta 4 személyes (60 évre)
Urnafülke (25 évre) márványlappal
Temető fenntartási hozzájárulás
a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők naponta:
Létesítmény, berendezés használati díj
Temetői létesítmény használata (temetésenként)

40000
60000
15000

2500

12000

* Rátemetés esetén az eltelt idő arányát kell figyelembe venni.

2.

sz. melléklet a 6/2011. (III. 11.) önkormányzati. rendelethez

A temető üzemeltetője által biztosított szolgáltatások díja
Hűtés:
Halott hűtés (megkezdett naponként)
Sírhelynyitás:
Felnőtt sír kiásása (síronként)
Urnasír kiásás (síronként)
Gyermeksír kiásás (síronként)
Visszahantolás:
Hant igazítás, felesleges föld elszállítás, környezet rendezése (síronként)
Üzemeltető szakszemélyzetének igénybevétele:
Szertartásfelügyelet (temetésenként)

(Ft)
1100
16500
5500
8250
4400
5280

