Vácszentlászló Köz§ég Önkormányzata
Képviselő-t€stíiletének
10120í4, (x1,2í)
rendelete
a temetőkről é§ temetkezé§ről
vácszentllászló Köz§ég Önkományzata Képvis€lő-testlilete a temetókől é§ temetkezésről szóló 1999.évi
XL[I. tv, (továbbiakban: Tiv.) 41.§.(3) bekezdés alapján kapott felhatalmazásra és Magyarorság helyi
önkormányzatairól szóló 20l1. évi clxxxx.tv.13.§.(1) bekezdés 2. pontja alapjrin az alábbi rendeletet
alkotja:
l.§. (l) Jelen rendelet hatálya kiterjed a vácszentlászló Község tedletén található. az Önkormányzat
tulajdonában, fenntartásában lévó 7l. hlsz-ú, működó köztemetőre és afilak létesítményeire
(továbbiakban: köztemető), valamint az ottani temetésekkel kapcsolatos temetkezési
tevékenységr€, a köáemetóben betartandó építési,növényzet telepítési és magatartási normákía.
(2) A köztemető fenntaItá§áról és üzemeltetéséIöl az Önkoímínyzat goídoskodik.
2.§, (l)

A temető az l.

3,§. (l)

A temetési hely mérete:

§z. melléklet szerint sírhel}tábllíkra (paxcelláka), a sírhely táblrák pedig soroka
vannak felosztva.
(2) A temeté§i hely felett rendelkezni jogosulttal §zelződésben rögzíteni kell az egyes temetési helyek
használati idejének, épitészeti,kertészeti kialakitísának és gondozásának részlete§ feltételeit,
jelen rendelet, elóírásainak b€taltásával.

a., Kopofsós temetés esetén:

Egy személyes sírhely mérete 200 x 90 cm-es. (Egy koporsó elhelyezésére)
2. Két személyes sirhely mérete 200 x 190 cm-es (Két egymás melletti koporsó elhelyezésére)
3. Gyermek sírhely mérete l30 - 200 x 90 cm.
4. Mélyítettsírhely 200 x 90 cm
b., Hamyasztósos temetés eseték:
l. Uma sírhely 65 x 130 am-e§
2. Umaffilke (kolumbárium): 30 x 30 cm
c., sílbolt (Klipta) mbetei:
Két személye§ §irbolt hosszai 2,7 m.
szélessége: 2,6 m,
mélysége:2,3 m.
(További elhaltak esetére a szélesség: 0,6 m-rel, a mélység 0,3 m-el nó.)
(2) Két §zemélyes sírhelyen tuli sírhelynélnagyobb sírhely megváltása, rendkivüli esetben a
polgáímester küön engedélyével lehetséges.
(3) Bármely sírt a másik sírtól minimum 60, maximum 80 cm távolsága kell elhelyezni, amit a régi
sírhelyek felújításakor, cseréjekor is be kell tartani, met},től eltérést indokolt esetben í.ásban a
polgámester engedélyezhet.
(4) A §í€ödöI
mélysége200 cm. Koporsós áemetés esetén úgy kell mélyíteni,hogy a felülle keíülő
koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.
(5) A sirgödröt a potgárme§ter irásos hozájárulásával, természetes - a talajban lebomló - arryaggal
burkolni lehet, ill. elóregylártott betonelemek helyeáetók be, a síúelyméIetétnem meghaladóan.
(6) síóolt /kripta/ ajelen rendelet bgtartásával is, különjogszabályban meghatfuozott módon, építési
engedély alapján építhető a temető tervében kijelölt helyeke.
(7) A hamvaszíáso§ temetéshez az Önkormányzat umaffilke, uma sírhely terüetetjelöl ki. Az uma
koporsós temetési helyle látemethető. A temető teúletén a hamvak §zétszórá§ához és
bemosásához parkszerűen kialakított t€diletet biáosít az Önkormányzaí a ra.Vaíalozó előííi
síIheiyet nem tartalmazó fuves teriileten.
I.

4.§. (l)

A temetési hely megjelölésére sírjel használható, ill. létesíthető, mely nem foglalhat eljelen
rendelet 3.§. /l/ bekezdése szerinti temetési helynél nagyobb területet.

Az alaplemez

a 60-80 cm sírok közötti tivolság feléig terjedhet a szomszédos sírok alaplemez
magasságával egyező magasságban.
(2) A temetési jel magassága:
- a keret magassága a talajszint legnraga§abb pontjától, - amit a temetési helyen kell mémi -,
nem lehet magasabb, mint 50 cm, a síremlék magassága obeliszk vagy szobor esetén a keret
fel§ó §íkjától 2 m lehet, míg tömör tábla €mlékmú esetén magassága max. l50 cm lehet.
(3) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop terwajzát (vázrajzát) a Polgirme§teri
Hivatalban be kell mutatni, amit a polg|árme§ter vagy az álta|amegbizott személy engedélyezési
záradékkal lát el, s a kivitelezés eá követően kezdhetó meg.
(4) A temetési h€lyen túlterjeszkedó, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet
elhelyezni nem szabad. A szabályt a meglévó sirjelek felújításánál is alkalmazni kell.

5.§. (l)

A t€metőben

csak a sírok, sííemlékekumahelyek díszitéséIeszolgáló, kegyeletijelleget nem §értő

tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, vagy a temetó rendjét zavaló tifugyakat,
növényeket a temető iizemelt€tője eltávolítja, illetőleg a sirhely felett rendelkeznijogosulttal, ill.
az elhelyezővel elt{ávolítatj a.

(2) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat bepiszkítani,
és szemetelni, - tilos.

rongáni, eltávolítaíri

A §íIhely gondozása úgy végeáető el, hogy az

ne séItse más €lhun},t hozzátartozójának, ill. más
látogatónak kegyeleti érzéseités ne akadályozzon másokat a sírgondozásban.
(2) Bármilyen munkavégzés sorrán a szomszédos temetési hely nem sériilhet, ill. búcsúáatrás alatt a
munkavégzéssel keletkezett hmg, vagy egyéb hatá§ nem zavarhatja a temetési szertartiást.
(3) A munkavégzések sonán keletkezett §zemetet a kijelölt hel}re kell vinni.
(4) Tilos a sírhelyek kömyékét felrásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltölté§re ha§znáni.
(5) A temetökben a sírhelyek bekedtése tilos, erre engedély nem adható.

6.§. (l)

A

rátemeté§ miatt §zétszedett sírjelet az alra kij€lölt
teúleten lehet ideig|ene§en - ingyenesen
tárolni. 6 hónap ut.ín a §írjelet a temetőben nem leh€t tárolni.
(2) A véglegességszIándékával elbontott régi sídelet, az Önkormán}zat által kijelölt helyre kell
szállítani.

7.§. (l)

8.§.

A szociális temetés e§etén

Ttv. Illetve a végrehajtásám kiadott 145/1999.(x.01.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Vhr.) elóírásait e rcndeletben meghatlározott előíIásokkal kiegé§zítve kell
alkalmaani.
(2) A szociális temetés céljám egyszemélyes kopo$ós temetés e§etén a VIIVA. parcell a íészt,mig
umasírhelybe töIténő temetés esetén a VIIL/B. parcella résa jelöli ki azzal, hogy csak hantos
(1)

a

lemetés lehet.
9.§.

(l) Szociáis temetés i(ánti kérelmet a Polglármesteri Hivatalban kell elötefjeszteni az e céha
Iendszere§ített formanyomtatványon, mely nyomtatvlány a Ttv. Es a vhe. §zerinti nyilatkozatokat
is lartalmazza.

(2)

A Polgrármesteri Hivatal látja eI aTtv.24/A.§-ban és a Vhe,l7lB. és l7lC.§-ban előírtakat,
valamint kijelöli a temetkezési helyet, gondo§koűk a keg}tárgyak megrendelé§éíől, táIolásáról
átadásáról, valamint mindanól, amit a haályos jogszabályok előímak.

é§

A temető útjain gépjármúvel csak halott szállítási, síremlék, koszoruszállítási feladalvégzéskor
lehet közlekedni, valamint §zemélygépkoo§ival a rnozgásukban korlátozott látogatók
közlekedhemek a temetön belül.
(2) Egyéb esetben a t€metó ke tésen kíviil lehet és kell parkolni.

10. §.(1)

A

közös ha§ználatu épületek, b€íendezé§ek felújíLása, karbantartása az
üzemeltetési feladatokat is ellátó Önkormányzat feladata.
(2) A t€mető kömyez€tének védelme, rendjének és ti§áaságának megőrzése az Önkormri,rryzati
tulajdonú épüetek álagmegóvása minden látogató kötelessége.
(3) A síT gondozáson, a §irok növényekkel történő beültetésén kíüili munkrik időpontját a temető
gondnok feléjelezni kell, és be kell mutatni a vonatkozó engedélyt, a nyilvántaító könyvek
vezethetősége érdekében.
(4) Építőanyagot a temetóbe beszállítani, építésiés bontási munkát megkezdeni, vagy bontá§i
anyagot elszíllítanicsak a fenntartó hozzájrirulásával szabad. A jelen rendeletben nem
szabályozott munkákból származó egyéb hulladékot armak keletkezésétől száínítoű3 napon
belül el kell szállítani. A temetőben végzett építkezéshezszükséges ömlesztett anyagot (p1.
betont) csak vaslemezen lehet elókészíteni,
(5) A vállalkozási tevékenységen alapuló tevékenységekértegyszeri igénybevételidíjat kell fizetni
(3.sz. melléklet).
(6) A temetőben túzveszélye§ tevékenységetvégezni csak a túzvédelmielóírások betaltásával
szabad. Avart, elszíradt koszoni- és virág maradván},t temetőben elégetni tilos.

11,§. (l)

temető tisáántaTtása,

a

l2.§. (l) A temetőben csak a megielölt nyitvatarlási idöben lehet tartózkodni (2.sz. melléklet).
l3.§. A vakvezető kutya kivételével a temetőbe állatot bevinni tilos,
l4.§. A temetőben elhelyezett tá€yakért, valamint a sírok és síremlékekesetleges megrongálásáért az
Önkormlínyzat anyagi felelö§§éget nem vállal.
15.§.

A temetöben 12 éven aluli gyermek felügy€let

16.§.

A §íroka l m-nél magasabbra növő bokot vagy

nélkül nem tartózkodhat.
fát ültetni tilos.

A meglévő bokok,

természetes megsernmisüésen tul - addig maradhatnak, amíg a kömyező
veszélyeztetik, mások kegyeleti jogának gyakollását nem zavarják.

17.§.0)
(2)
(3)
(4)

(5)

flák - a

sírhelyeket nem

A

sírhelyek díját jelen rendelet 3. számú melléklete lutalmazza.
A §írhely díját illetvejelen rendel€tben meghatfuozott bárm€ly díjat az érdekeltnek előre kell
megfizetnie, s a befizetési igazolást a t€mető gondnok felé be kell mutatnia.
A sírhely díj befizeté§ével a befizető aj€len rendelet 18.§. (l) bekezdésébenmeghaLírozott időre,
rendelkezési jogot §zerez a temetkezési hely felett.
A rendelkezesi jog kezdő időpontja a befizetés napja.
Temetkezési helyet - a kettős sírhely iircsen maIadó felének kivételével - megváltani c§ak a
haláeset bekövetkeztekor lehet.

l8.§. (l) A temeté§i hely felett annak van rendelkezési joga, aki azt megváltotta,
A rendelkezési jog /használati idő az alábbiak szerint alakul:
a., az egyszemélyes sírhely hasmálati ideje 25 év
b,, a két§zemélyes (vagy nagyobb) sírhely ha§züilati ideje 25 év
25 év
c., a gyermeksírhely hasznáati ideje
10
év
ideje
d., az umaffilke használati
l0 év
e., az umasírhely hasznáati ideje
25 év
ideje
l, mélyített §íIh€ly hasznáati
60 év
g., sírbolt használati ideje
(2) Ameímyiben a Tendelkezési j oggal rendelkező a megválüí§i idő letelte elótt az elhun),tat
átt€metteti, a megváltási dijból üsszatédté§ nem jfu.
(3) A megváltott, a fel nem hagzfiílt temetkezési hely megválÉskori díját a megváltástól számított l
éven belüI az ügyfél kérésérevissza kell téríteni.
(4) A temetkez€sre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adás-vétel tárgya nem lehet.

R,itemetésre vonatkozó engedéll csak ak*or lehet adni, ha a sírhelláblát még nem zjtrlikle és a
későbben eltemetett lészére legalább 25 é,l, uma sírhely esetén a l0 év nyugvrási idő biáosítható.
(2) A rátemetéskor fizetendó sírhely megváltási díját csökkenteni kell a koníbbi megváltísi díj
szerinti időtartam hátralévő részére eső eredeti összeg időarányos fészével.
(3) A rátemetésre vonatkozó engedély a hatályo§ j ogszabáyok betartá§a mellett adható meg.

19.§.

(1)

20.§.

(1)

A temetési hely feletti rendelkezési jog

- a (2) bekezdés kivételévelmeghosszabbítható

-

újraváltható, melynek időtartamlíra a 18.§. (l) bekezdésben foglaltak az irányadóak.
(2) A meghosszabbítá§ nem tagadható meg, kivéve akkor, ha a temető tulajdonosa bizonyitja, hogy
a területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhaszQílni. Erről a temetési hely felett rendelkezni
iogosult nyilatkozatot kérhet.

21.§. (l)

A sírhely vagy síóolt hel}Teállítására, felújitásiiía az Önkormányzat mint

a temető tulajdonosa a
temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és a

biaonságos használatot veszélyeztető állapot (továbbiakban: közvetlen veszély) fennáIlása
esetén köteles felhívni. A f€lhívá§t - a temetési hely meg|elölésével - a temető hirdetőtábláján é§
a palcella sarkán is 90 napra ki kell fiiggesáeni.
(2) A közvetlen veszély fennállása esetén az építésiengedély kötele§ §írjel helyreállítását a temető
tulajdonosrinak kérelmére az épité§ügyi hatóság elrendeli, ill, a kötelezés nem t€ljesítése e§etén a
vésáelyzetet ható§ági úton - a temetó tulajdonosának közremúködé§ével - megszünteti.
(3) A sírjel vagy §írbolt helyr€állitásáig a temeté§i helyre további temetkezés nem töIténhet.
Vegles fendelkezé§ek
22,§. A vállalkozókjelen rendelet 3. §zímú mellékletében meghatározott összegú igénybevételi diat
kötelesek íizetni.
23,§. (1) J€len rendelet 20l5. janüír l-én lép hatályba,
(2) Jelen rendel€t haüálybalépésévelegyidejúleg a Vácszentlászló Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2/2006.(II.14.) rendelete hatályát vesái.

Y ácszer:l,lászló,20I4.

november 4.

Horváth László
polgármester

Kihirdetve (aá Önkormányzat hirdetőtáblájára kiffjggesáve): 2Ol4. november

?i,,.
!4
dr. KráI LászIó

jegyző
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2. sz, melléklet

szAB

l. Temető nyitvatartá§ai télen

:

nyáron:

^LY

7 - 16

6 - 20

ZAT

őráig november 01- március 31-ig
01 - október 31-ig

óráig április

beleértve a halottszállítást is a
A nagykaput vállalkozój, teyékeíryég,légúséhez,
gondnokkal
egyeztetett
időpontban íyitjuk ki és
előz€tesen
hiídetőtáblán feltiintetett
2.

zárjuk vissza.
3,
-

A temető gondnok feladatai különösen:

Biáosítja a temető nftva, illetve zárva taltását.
áló épületek, eszközök

- Gondoskodik az Önkormányzat tulajdonábm

jó gazda

gondosságával történő használaüíról, sziikség e§etén jelzést tesz a polg.írmester felé.
- Felügyeli a tem€tő lendjét.
- Összehangolja a ternetéseket, valamint az egyéb munkavégzéseket.
- Igény szelint tájékoáatást nyújt a temető hasznáatával kapc§olatosan az

érdeklődőknek.

4,

A temető gondnok: Lénárt András
Mobil:06-30/6l9-3749
Akadályoztatísa esetén elérhetők: Horváth Lá§zló polgármester
Mobil: 06-30 /97'7 -93 43
dr. Král László jegyzó
Mobil:06-30/999-1354

3. sz. mellék]et

FIZETENDŐ DÍJAK
(Nettó összeg)

l. Temetési hely megváltási düa (25 év időtaItamra)
- koporsó§ temetéshez:

Egyszemélyes sírhely:
Kétszemélyes sírhely:
HáIomszemélyes sirhely:
Négyszemélyessírhely:
Gyermek sírhely;

5.000,- Ft
10,000,- Ft

l5.000,- Ft
20,000,- Ft
ingyenes

- sírbolt (klipta) (60 év időtartamra):

2,7 m hosszú, 2,6 m széles, 2,3 m mély:
további elhaltak esetére (0,6 m szélességnövekedés és 0,3 m mél},növekedés)
fizetendő dü további:

45.000,- Ft

20.000,, Ft

-

Uma sírhely (10 év időtartamra): 5.000,- Ft
Umafulke (10 év időtartamra): a kialakítását követően 40,oo0,- Ft

-

Minden egyéb temető használatáért 5,000,- Ft/alkalom.

- Rátemetés e§etén fizetendő dü (újra kezdődő 25 év időtaítammal) a §íIhely megváltási

dűa csökkentve az eledeti beíizetett összeg hátralévő részéreeső időaÉnyos ré§§zel.

2. YáIIaIkozók éltal fizetendő igénybevételi díj (a halálesetkori temetés kivételével):

Alkalmanként 4.000,- Ft,

