Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2000. (XII. 6. ) számú rendelete
a temetőről és a temetkezési tevékenységről
Oroszlány Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. §
(1) bekezdésében biztosított jogkörében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
Törvény (továbbiakban Tv.) 6. § (4) bekezdése, 40. § (2) bekezdése, 41. § (3) bekezdése, 42. § , és a
145/1999. (X.1.) Kormányrendelet (továbbiakban Vhr.) alapján a temetőkről és a temetkezések
rendjéről, üzemeltetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által fenntartott Városi
Temetőre terjed ki.
2. §
(1) Az oroszlányi Városi Temető fenntartásáról és üzemeltetéséről a Polgármesteri Hivatal kegyeleti
közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik.
(2) A szerződésben a feltételeket az alábbiak szerint kell megállapítani:
a. Az üzemeltető által használt épület üzemelési költségei (víz, villany, fűtés díja,
berendezések, bútorok karbantartása, pótlása stb.) az üzemeltetőt terheljék.
b. A temető létesítési és felújítási feladatai a Polgármesteri Hivatalt, mint a temető
fenntartóját illessék, illetve terheljék.
(3) A temetkezési szolgáltatást végzőknek az 1. Sz. mellékletben meghatározott díjat kell
megfizetniük. A díj mértékét a Képviselő-testület 2000. decemberétől kezdődően minden év
decemberi ülésén felülvizsgálja.
A temető-fenntartási hozzájárulási díj tartalmazza a törvényben és a rendeletekben meghatározott
üzemeltetési kötelezettségek ellenértékét, valamint az üzemeltető által a többi temetkezési
vállalkozótevékenységével kapcsolatosan a sírásás szakszerűségének, rendjének felügyeletét, a
ravatalozás kegyeleti, balesetvédelmi és tűzrendészeti ellenőrzését.
A temetési hely
3. §
(1) A temetésre használt helyek a következők lehetnek:
a. egyes sírhelyek,
b. családi kettős, hármas, négyes sírhelyek,
c. díszsírhelyek,
e. gyermek sírhelyek,
f. sírbolt helyek,
g. urnafülkék,
h. urnasírhelyek ( egyedi névmegjelöléssel és csoportos névmegjelöléssel ),
i. hamvak szétszórására szolgáló terület,
j. közös sírhelyek.

(2) A temetőben lévő sírhelyek méretei:
a. egyes felnőtt sírhely
2,00 m
hosszú
0,95 m
széles
b. kettős (családi ) sírhely
2,00 m
hosszú
1,90 m
széles
c. hármas (családi ) sírhely
4,00 m
hosszú
2,00 m
széles
d. négyes (családi ) sírhely
4,00 m
hosszú
4,00 m
széles
e. gyermeksírhely
1,30 m
hosszú
0,65 m
széles
g. urnasírhely
1.00 m
0,80 m

hosszú
széles

(3) A különleges elrendezésű parcellában lévő sírok méretei az a., b., c. d. pontban leírtaknál
kisebbek nem lehetnek.
(4) A hantnélküli sírok méretei megegyeznek a (2) bekezdésben foglaltakkal.
(5) A sírok egymástól való távolsága 60 cm, gyermeksírok esetén 50 cm. Az új sírhelytábláknál a
sorok között 80 cm távolságot kell tartani.
(6) A temetési hely megjelölésére szolgáló sírjel saját költségen létesíthető.
(7) A síremlékek és tartozékaik, valamint az emlékoszlopok elhelyezésének műszaki feltételi:
- Alapozása csak előre-gyártott elemekből készülhet.
- Az alapozás felső síkja az eredeti terepszintet nem haladhatja meg.
(8) A sírboltban ( kripta) az építési engedélyben foglaltak szerint 2-6 felnőtt koporsó helyezhető el.
Egy felnőtt koporsó helyébe kettő gyermekkoporsó is tehető.
(9) Díszsírhelyet kell biztosítani mindazok eltemetéséhez, akik részére életében, vagy halála után a
képviselő-testület a város díszpolgára címet adományozta.
(10) A díszsírhelyeket akkor is fenn kell tartani, ha a sírokat kiürítik. A temető átrendezése vagy
megszüntetése esetén a díszsírok az új parcellának az erre kijelölt helyére áthelyezhetők. Az
áthelyezés költségeit az azt kérő viseli. A sírhelyhasználati jogot az új díszsírhely helyén az
elhalt hozzátartozói a következő 25 évre is megválthatják.
(11) A kolumbáriumban az urnák tárolása lezárt hamufülkében történik. Az urnafülkék lezárása
táblával történik. A kolumbáriumban biztosítani kell az urnatáblák egyöntetűségét,
méretazonosságát, a szövegvésések szakszerűségét. A kiképzett urnafülkékben - a fülke
nagyságának függvényében - a több, hamvakat tartalmazó urnát is el lehet helyezni.

(12) A sírhelyek előreváltása csak az új temetőrész megkezdett parcellában lehetséges.
Temetési hely feletti rendelkezési jog
4. §
(1) Sírbolt esetében a temetési hely feletti rendelkezési jog 60 év.
(2) Urnasírbolt esetében a temetési hely feletti rendelkezési jog 25 év.
(3) Díszsírhelyet ellenszolgáltatás nélkül 25 évre kell biztosítani.
(4) A díszsírnak minősített sírokat a temető fennállásáig meg kell hagyni.
Sírhelydíjak
5. §
(1) A sírhelydíjakat a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza
(2)

A díjak évenként a Képviselő-testület december ülésén kerülnek megállapításra.
Temetői munkák
6. §

(1) A sírhelyek közötti területen füvesítés, vagy járdalapokból készült burkolat készíthető.
(2) A temetési helyen legfeljebb olyan növény ültethető, amelynek fejlődése során a gyökérzete a
szomszédos temetési helyek és a sírhelysorok közötti utak vagy más temetői létesítmény
állapotát, állagát nem veszélyeztetik, és növekedése során a temetési hely alapterületét nem
haladja meg. Az 1 méternél magasabbra növő növények ültetése előtt az üzemeltetővel egyeztetni
kell.
(3) A temető fásítását úgy kell megoldani, hogy az a tájékozódást segítse és ne akadályozza a
közlekedést sem a temető látogatás, sem a fenntartás - üzemeltetés - során. Csoportos faültetést
csak a temető tulajdonosának engedélyével, egyeztetett fásítási terv alapján szabad végezni.
(4) Ülőhely, pad, a sírhely területén kívül eső fa, cserje a temető üzemeltetőjének engedélyével
helyezhető el.
Vállalkozók által végzett temetői munkák
7. §
(1) A temetőben az üzemeltető és más vállalkozó az 1. sz. mellékletben maghatározott díjak
megfizetése mellett végezheti a temetkezési és az ehhez kapcsolódó szolgáltatást nyújtó
tevékenységet.
(2) A vállalkozók tevékenységét az üzemeltető ellenőrzi és hangolja össze.
(3) A vállalkozói tevékenység
végezhető.

hétfőtől-péntekig, az üzemeltetői iroda

nyitvatartási ideje alatt

(4) A munkálatok befejezését követő három napon belül vállalkozó köteles helyreállítani az eredeti
állapotot, elszállítva a munkavégzés során keletkezett, vagy feleslegessé vált anyagokat.
Amennyiben a munkavégzés során keletkezett, vagy feleslegessé vált anyag az üzemeltetőt
munkájában akadályozza, úgy annak eltávolításáról egy napon belül kell gondoskodnia.
(5) A temető területére gépkocsival behajtani csak az üzemeltető engedélyével, a munkavégzéshez
feltétlen szükséges ideig lehet.
Nyilvántartás
8. §
(1) A temető üzemeltetője a törvényben előírt nyilvántartó könyvön és sírbolt könyvön kívül
betűrendes névmutatót köteles vezetni. A nyilvántartó könyvmegjegyzés rovatába fel kell tüntetni
a rátemetések esetében a nyilvántartó könyv előzőekben megjelölt adatai, vagy a sírnyitások
idejét, a vonatkozó ügyirat számát.
(2) Reklám elhelyezése a temető főbejárata mellett elhelyezett hirdetőtáblán - üzemeltető
engedélyével - lehetséges.
Magatartás a temetőben
9. §
(1) Aki a sírt saját maga vagy egyénileg gondoztatja, köteles a temető üzemeltetőjének előírásait
betartani.
(2) Temetőben tartózkodni az üzemeltető által megállapított és a temetőben kifüggesztett
nyitvatártási időben lehet.
(3) A temetőben TILOS közszemérmet sértő öltözetben megjelenni.
(4) A temetőkben a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatarást kell tanúsítani.
(5) Járművel behajtani, közlekedni csak a temető üzemeltetőjének engedélyével szabad.
(6) A temető területén csak a sírok és sírboltok, urnafülkék díszítésére szolgáló tárgyakat ( virág,
dísznövény, mécses, stb) szabad elhelyezni. Egyéb tárgyak elhelyezésére a temető
üzemeltetőjének engedélye szükséges. Az engedély nélkül elhelyezett és a emető rendjét zavaró
tágyakat az üzemeltető jogosult eltávolítani.
(7) A temetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, a síremlékeket, fákat és egyéb növényzetet,
épületeket, stb. rongálni, vagy a sírok, urnahelyek díszítésére szolgáló tárgyakat eltávolítani,
bepiszkítani tilos. A sírokra ültetet növényeket és a temetőbe bevitt virágokat onnan kivinni csak
a temető üzemeltetőjének tett előzetes bejelentés után lehet.
(8) A temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni, beültetni, és a temetési helyet
kerítéssel körülhatárolni tilos.
(9) A temetőben elhelyezett tárgyakért, valamint a sírboltok, síremlékek, urnahelyek megrongálásáért
- a temető üzemeltetője részéről tanúsított gondatlanság, vagy szándékos károkozó magatartás
esetét kivéve -az üzemeltetőt felelősség nem terheli.
(10) A temetőben a látogatók panaszit, amennyiben a helyszínen intézkedés nem történt, az
üzemeltető irodájában elhelyezett panaszkönyvbe bejegyezheti. Az üzemeltető köteles a

bejegyzett panaszokat törvényes határidőn belül kivizsgálni, a panasztevőt tájékoztatni és a
panasz okát megszüntetni.
Vegyes- és záró rendelkezések
10. §
Szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható,
- aki a temetőben közszemérmet sértő öltözetben megjelenik,
- aki a temetőben a kegyeletét, csendjét megsértő, a temető nyugalmát megzavaró
magatartást tanúsít,
- aki a temetőbe járművével engedély nélkül behajt,
- aki a sírok és sírboltok, urnafülkék díszítésére szolgáló tárgyakon (virág, dísznövény,
mécses, stb.) kívüli egyéb tárgyat az üzemeltető engedélye nélkül elhelyez,
- aki sírokra ültetet növényeket és a temetőbe bevitt virágokat onnan kiviszi a temető
üzemeltetőjének tett előzetes bejelentés nélkül,
- aki a temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felássa, beülteti, és a temetési
helyet kerítéssel körülhatárolja,
- aki a temető zárva tartási ideje alatt az üzemeltető, vagy megbízottja tudta és engedélye
nélkül a temetőben tartózkodik,
- aki a temetőbe elhelyezett hulladékgyűjtőbe háztartási hulladékot tesz,
- aki a gyertyát, mécsest úgy égeti, hogy azzal a szomszédos sírokat veszélyezteti
- aki a síremlék részére nagyobb területet foglal el a megengedettnél,
- aki urnát a temetőből engedély nélkül visz ki,
11. §
Jelen rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg Oroszlány Város Képviselő-testületének
11/1993. (III. 31.), 24/1995. (XI. 22.), a 31/1996. (XII. 27.), valamint a 19/1997. (X. 29.) ÖK
rendeletekkel módosított 9/1991. (VII. 1.) számú rendelete hatályát veszti.
Oroszlány, 2000. november 28.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Dr. Sunyovszki Károly
polgármester

