
Pomaz Varos Onkormanyzatanak

16/2018.(V1.25.) rendelete

a temet6k rendjérol

Pomaz Varos Onkorményzatanak Képviselé-testiilete az Alaptérvény 32. cikk. (2)

bekezdésében biztositott eredeti jogalkotdi hataskérében, a temetdkrél és a temetkezésré]

szol6 1999, évi XLII. térvény 41.§ (3) bekezdésében meghatdrozott feladatkérében eljarva a

kévetkezéket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatalya

1.§ (1) A rendelet hatalya a (2) bekezdésben meghatdrozott elétéréssel Pomaz Varos

Onkormanyzata altal létesitett (létesitendé) kéztemetékreterjed ki.

(2) A rendelet hatdlya kegyeleti kézszolgaltatasi szerzddés alapjan mik6d6 temetére — a

Pomazi Szent Istvan Kirdly Plébania tulajdonaban és fenntartasdban lévd, Pomaz 691 hrsz. és

297 hrsz. alatti katolikus temetéjére- e rendelet III. Fejezetében meghatarozott eltérésekkel

terjed ki.

II. Fejezet

Onkormanyzati tulajdont_ helyi kéztemeté

1.Altalanos rendelkezések

2.§ (1) Kéztemeté létesitésével, bévitésével, fenntartasaval, lezarasaval, megsziintetésével,

kitiritésével, ujra haszndlatba vételével kapcsolatos feladatok ellatasérél Pomaz Varos

Onkormanyzata a telepiilésrendezési eszkizék és a népegészségiigyi feladatkérben eljard

hivatal véleményénekfigyelembevételével gondoskodik.

(2) A temetonek (létesitendé temetének) és létesitményeinek alkalmasnak kell lenni az

elhunytak felravatalozdsdra, a gydszszertartas lebonyolitasdéra, az elhaltak eltemetésére, a

hamvakat tartalmazé urndk elhelyezésére, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak iranti

kegyelet igényeinek és lIehetévé kell tennie a temetkezési tevékenység és temetkezési

szolgaltatas korszert lebonyolitasat.
(3) A kéztemeté fenntartéja kételes a felekezethez vald tartozas vagy egyéb

megkiilonbéztetésre tekintet nélkiil lehetévé tenni a halottak eltemetését az altala fenntartott

temetében.
(4) A temetdben polgdri valamint egyhazi szertartassal térténd temetés egyarant

lebonyolithato.

2. Ertelmezé rendelkezések

3.§ Erendelet IJ. fejezete alkalmazasaban

a) helyi kéztemeté: Pomaz varosteriiletén az énkormanyzati tulajdonu temetd, temetési hely

és ravatalozo,



b) ravatalozé és az urnatemetéteriiletének igénybeveételi dija: ravatalozas esetén a ravatalozd

éptiletében taldlhaté helyiségeknek és az urnatemetdétertiletének haszndlata utan alkalmanként

fizetendé dij,
c) ravatalozas feltigyeletének dija: ravatalozds esetén az tizemelteté szakszemélyzete Altal

biztositott elékésziiletért és rendrakdsért, tovabba a szertartds alatt kételezden biztositott

folyamatosfeliigyeletért fizetend6 dij,

d) ravatalozdsi berendezések igénybevételi dija: ravatalozds esetén a szertartashoz sztikséges

eszk6zék és berendezések hasznalata utan fizetend6 dij,

e) elhunyt hiitésének, tarolasd4nak dija: a hiitéhaz haszndlata utén, megkezdett naponként

fizetendé dij,
f) regisztraciés dij: a ravatalozd és az urnatemeté igénybevétele érdekében az tizemelteté

nyilvantartds vezetése és tigyintézése utan fizetend6 dij,

g) elhunyt Atvételének dija: az elhunyt hiitéhazba vagy ravatalozds érdekében az tizemelteté

altal térténé atvétele utan jaro dij,
h) hamvak atvételének dija: a hamvasztast kévetéen a hamvaknakaz tizemeltet6 altal térténd

atvétele utan jaro dij,
i) munkaid6én tuli igénybevétel pdtdija: az tizemelteté szakszemélyzetének rendelkezésre

allasa utan fizetend6 dij, amennyiben az tizemelteté nyitvatartasi idején (hétfotdl-péntekig

8.00 6ratdl 16.00 6rdig) til kivanjak a ravatalozé helyiségeit (beleértve a hiité) és az

urnatemetét igénybe venni,
j) urnatemet6: umdban elhelyezett hamvak elhelyezésére alkalmas urnafal és ravatalozéval

rendelkez6 temet6.

3. Temetéi rend

4.8 (1) A temetd nyitvatartdsi idében ldtogathat6. A temetd nyitvatartasi idejét a

fenntarté j6vahagyasa mellett a temeté tizemeltetdje dllapitja meg.

(2) A kéztemetdben vallalkozasi tevékenység nem reklamozhaté, nem hirdetheté.

(3) A kéztemeté bejaratanal a temeté tizemeltetdjének térképet kell elhelyezni, melyenfel kell

tiintetni a temetési helyeket.
(4) A nyitva tartésr6l és a kéztemetd haszndlatanak fontosabb szabdlyair6l a temeté

bejaratanal tajékoztatét kell kiftiggeszteni, melyrdél az tizemeleteté kételes

(5) A kéztemetdben térténd munkavégzést - kivéve hozzdtartozé temetési helyének

gondozasat, diszitését - a temeté tizemeltetdje részére a munkavégzés megkezdését

megelézéen a irasban bekelljelenteni.
(6) A kéztemetdben temetkezési szolgdltatasi tevékenységen kiviili munkavégzést végz6

kételes munkavégzés kézben és annak befejezését kdvetéen a temetési helyet és kérnyezetét

tisztan tartani, tormeléket, hulladékot elszallitani vagy elszallittatni. Temetkezési szolgaltatasi

tevékenységen kiviili munkavégzést végzé a munkavégzése soran okozott karért magafelel.

5.§ (1) A temeté tisztaéntartasa és tisztasagdnak megérzése valamennyi temetdlatogaté

kételezettsége, a temetében keletkezett hulladékokat kételesek az arra  kijeldlt

hulladéktaroléban elhelyezni. A hulladék rendszeres elszallitasarél térténéd gondoskodas a

temeté tizemeltetdjének feladata.
(2) A ravatalozé és urnatemeté teriiletén névények tiltetésére a kéztemeté tulajdonosdnak

hozzdjaruldsdsval az tizemelteté jogosult, meglévé névényzet gondozdsa az tizemeltet6

feladata.
6.§ A temeté rendeltetésszerti hasznalatahoz a temetd fenntartojanak biztositanikell:

a) a bejarattél a temetési helyekhez,a ravatalozohoz térténd eljutashoz sztikséges utakat

b) a temeté bekeritését
c) felravatalozdshoz alkalmas ravatalozot

d) vizvételi lehetéséget



e) szilard hulladék elhelyezésére kijelélt helyet.

4, Ravatalozé és urnatemet6

7. § (1) Az 6nkormanyzat tulajdondban lévé ravatalozé és urnatemeté kizarolag

rendeltetése szerinti célra, térités ellenében hasznalhaté, polgari szertartas szerinti vagy vallasi

k6ézdsség altal végzett temetés, bucsuztatas soran.

(2) A ravatalozd és urnatemeté tizemeltetését az énkormanyzat, Snkormanyzat gazdasagi

tarsasaga vagy énkorményzattal szerzédéses jogviszonyban allé jogi személy végzi.

(3) A ravataloz6 tizemeltetdje a ravatalozasok alkalmaval- fiiggetleniil att6l, hogy ravataloz6

épiiletén beltil, vagy annak ktilsé_részén térténik a ravatalozas - kételes tigyeletet biztositani.

(4) A ravataloz6 tertiletén ravatalozdskor a temetkezési szolgaltatok kételesek az tizemelteté

altal biztos{tott ravatalozoi berendezéseket igénybe venni és hasznalati dijakat elére

meegfizetni.

(5) Aziizemelteté kételes a ravatalozé teljes teriiletét az igénybevevék rendelkezésére

bocsatani, fiiggetlentil att6l, hogy ravatalozéi vagy ktilsé ravatalozas t6rténik.

5. Ravatalozéi hasznalati és szolgaltatasi dija

8. § (1) Ravatalozdskora temetkezési szolgaltatk altal fizetend6 dijak:

a) Ravataloz6 és az urnatemeté tertiletének igénybevételi dija: 18.000,- Ft/alkalom

b) Ravatalozasfeltigyeletének dija: 10.000,- Ft/alkalom

c) Ravatalozasi berendezések igénybeveételi dija: 7.000,- Ft/alkalom

d) Elhunyt hiitésének, tarolasanakdija: 1.500,- Ft/nap

e) Regisztracidsdij: 5.000,- Ft/alkalom

f) Elhunyt atvételénekdija: 8.000,- Ft/alkalom

g) Hamvakatvételének dija: 4.000,- Ft/alkalom

h) Munkaidéntli igénybevétel potdija: 5.000,- Ft/alkalom

(2) Az (1) bekezdésben megallapitott dijak az AFA-t nem tartalmazzak.

6. Temetési hely, temetési hely megvaltasanak dija

9. § (1) Az urnafiilkében az elhamvasztottak urndi helyezhetdk el. A kételezden

biztositand6 urnafiilke elélnézeti mérete 30x30 cm. Uj urnafiilke épitésénél az urnat befogadé

belsé méret 30x30 cm.

(2) Az urnafiilke temetési hely megvaltasdnak és ujravaltasdsnak dija 10 évre 20.000.-Ft,

dupla urnafiilke dija 10 évre 40.000.-Ft.

(3) A (2) bekezdésben megallapitott dijak az AFA-t nem tartalmazzak.

7.Temetéi nyilvantartasok

10. (1) A kéztemetd fenntartdjanak jogszabalyban meghatdrozott nyilvantartasi

kételezettségét kézszolgdltatasi szerzédéssel térténd feladat-ellatés esetén, a kéztemeto

tizemeltetését végzd szolgaltaté latjael.
(2) Jogszabalyban meghatdrozott adatokkal vezetett nyilvantarté kényvek alapjan bettsoros

névmutatét kell vezetni, mely az eltemetett halottak nevét és sirhelyeik megjeldlését és a

nyilvantartokényv szerinti folyészamot tartalmazza.

8. Temeté hasznalat szabalyai



11.§ (1) Tilos a temetében minden olyan magatartés vagy tevékenység, amely a

temet6latogaték kegyeleti érzéseit sérti.

(2) A temetdben a temeté létesitményeit, a sirokat, a siremlékeket, a névenyzetet, barmilyen

targyakat beszennyezni, rongélni. viragot, agakat letépni, fat, bokrot kivagni, sirok diszitésére

szolgalé targyakatilletéktelentil elvenni, eltavolitani tilos.

(3) A temetdbe - vakvezeté kutya kivételével- allatot bevinnitilos.

9, Kézésségi egyiittélés alapveté szabalyainak megsértése

12.8(1) Aki

a) a temeté tisztdntartdsdra és tisztasdgdnak megdrzésére vonatkozd kételezettségnek

nem tesz eleget, temetdben keletkezett hulladékot nem a kijelélt helyen rakle, helyezel,

b) temetdben olyan magatartdst tanusit, vagy olyan tevékenységet végez, amely a

temetdlatogaték kegyeleti érzéseit sérti,

c) temetdben a temetd létesitményeit, a sirokat, a siremlékeket, a névényzetet, barmilyen

targyakat beszennyezi, virdgot, dgakat letépi, fat, bokrot engedély nélktil kivag,

d) temetdbe - vakvezeté kutya kivételével- allatot bevisz,

annak cselekménye olyan jogsértés, amellyel a kézésségi egyiittélés alapvet6 szabalyait sérti

meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott jogszabdlysértés esetén, a kézigazgatasi

szabélyszegések szankcidirél sz616 jogszabélyban meghatdrozott kézigazgatasi szankcidk

alkalmazhatok.

3) <A kézdsségi egytittélés alapveté szabdlyai megsértése hatosagi tigyben — atruhazott

hataskérben — a jegyzéjarel, helyszini birsdg kiszabasara a kéztertilet-feltigyel6 is jogosult.

(4) A kézésségi egyiittélés alapveté szabélyainak elmulasztasa, megszegése miatt kiszabott

kézigazgatasi birsdgot készpénz-atutalasi megbizassal, vagy 'Pomaéz Varos Onkormanyzat

10403057-50485456-57481008 szamu fizetési szamldjara atutalassal kell megfizetni a déntés

véglegessé valasat kéveté 30 napon beltil. A helyszini birsagot annak kiszabasat kéveto 15

naponbeliil kell megfizetni.

III. Fejezet

Kegyeleti kézszolgaltatasi megallapodassal mikédé temeto,

sithelyes temetésre alkalmas Snkorményzati temeté hianyaban a Pomazi Szent Istvan Kiraly

Plébania tulajdondbanés fenntartasdban lévé, Pomaz 691 hrsz. és 297 hrsz.alatti katolikus

temeté a kegyeleti kizszolgéltatasi szerzédésben meghatarozottakszerint.

10.Temetési helyek elrendezése, kialakitasa

13.§ A temetékben a temetési helyek elrendezésének és kialakitasanak meghatarozasa a

Tulajdonos hataskérébe tartozik.

14.§ A temetdkben a temetési helyek parcella és sor rendszerben vannakkijelélve. Minden

temetési hely négy tagu azonositoval rendelkezik (temeté — parcella — sor — sirhely).

15.§ A temetési helyek azonositéjanak meghatarozdsa és helyszini kijeldlése — az altala

vezetett nyilvantartas alapjan — kizardlag a Tulajdonos hataskérébetartozik.
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16.§ Kételezd a négytagi azonosité hasznélata a temetési hellyel kapcsolatos barmilyen

tigyintézésben, hivatkozasban vagy dokumentumban.

17.8 A sirhelytabl4kat (parcellakat), a sorokat és a temetési helyeket szamozni kell. A

temetési helyek nyilvantartassal valé azonosithatésagat biztositani kell. A temetdkben a

parcella és sorjel6lé tablak kihelyezésével kell biztositani a tajékozddast.

18.§ A temeté Tulajdonosa — a Rendelkezé igényeinek lehetséges figyelembevetelével —

kételes a temetékben eladhaté temetési helyeket a leggazdasdgosabb helykihasznalas

szempontja szerint kijel6lni.

19.§ A Tulajdonos a jogszabdlyi eléirasnak megfeleléen kizardlag szocialis temetés céljara

jelélt ki tertiletrészt a Ravatalozé uti temetében (2-4bparcella).

20.§ (1) A temetési helyek mérete:

a) egyes sirhely 200 cm x 90 cm,

b) kettés sirhely 200 cm x 190 cm,

c) tébbes sirhely 200 cm x és annyiszor 90 cm, amennyi a betemetheté koporsok szama,

d) gyermeksirhely 140 x 60 cm,

e) urnasirhely 80 cm x 60 cm,

f) sirgédér mélysége 200 cm , ratemetés esetén 160 cm , urna ratemetése esetén 50 cm,

g) urnafiilkék belsé mérete 30 x 30 cm, kettésméretti urnaftilke 60 x 30 cm,

h)sirbolt méretét egyedi tervezési dokumentacioban kell megallapitani.

(2) Az a)-e) pontban meghatdrozott méreteka sirhantok, a szegélyezett sirhantokés a fedett

sirhelyek (sirkévek) legnagyobb kiilsé méreteit jelentik.

21.§ A temetési helyek meghatarozott méretének be nem tartasa esetén:

a) a temetési hely ujravaltasat a Tulajdonos megtagadhatja,

b) a Rendelkezé és a sirjel kivitelezdje kételes 50 — 50 e Ft pétdijat fizetni a Tulajdonos

részére a felszolitasban meghatarozott hatariddig, vagy

c) a (b) elmulasztasa esetén a Tulajdonosa sirjelek elbontasarél irasbeli hatarozatban dénthet,

és az elbontds kéltségeit a Rendelkezore terheli.

22.§ Magastalajvizszint esetén az alabbi feltételek teljesitend6k:

a) Koporsés féldbetemetés célj4ra temetét vagy temetkezési emlékhelyet létesiteni vagy

béviteni csak olyan tertileten lehet, ahol a talajviz legmagasabb szintje a talajszint alatt 2,5

méternél igazolhatoan nem emelkedik magasabbra.

b) Azon a temetési helyen, ahol a talajviz a talajszintté| szamitott legfeljebb 2 méterig

emelkedik, a sirgddér mélységea talajvizszint felett 0,4 méter, de legalabb 1,6 méter. Az ilyen

sithelyre ratemetés csak akkor végezhetd, ha

ba) az elsé betemetésdta legalabbtiz év eltelt,

bb) a talajviz szintjét havi rendszerességgel mérik, és a mért adatok folyamatos

nyilvantartdsarol az tizemeltetd gondoskodik, és

be) a ratemetés eldtt az elsé6 betemetéskor elhelyezett koporsota talajviz szintjének

csdkkenését kdvetéen legalabb 2 méteres sirgédér mélységbe helyezik.

c) Nem végezheté koporsds temetés azon a temetési helyen, ahol a talajviz a talajszint

alatti 2 métert eléri. A temetési tilalmat a nyilvantart6 kényvbe be kell jegyezni.

23.§ A sirhelyekre vonatkoz6 temetési szabalyokrol az 1.sz. melléklet rendelkezik.

24.§ Védett sirhelyekre és diszsirhelyekre vonatkoz6 szabalyok:

a) Meglévé sirhelyek védettségét természetes és jogi személyek javaslata alapjan a Tulajdonos

altal kijelélt bizottsag hatarozza meg.

b) Diszsirhelyekre vonatkoz6 szabalyokat a temeté szabélyzata allapitja meg.

11.Temetési helyek megvaltasa, ujravaltasa



25.§ A temetési helyeket az elhunyt hozzétartozéjanak, illetve az eltemettetének meg kell

valtania, ezzel a Tulajdonos a temetési hely felett rendelkezési jogot biztosit. A rendelkezési

jogosultsdg kezdé napja a megvaltas napja.

26.8 Temetési helyet csak a Tulajdonostél lehet megvaltani az Altala kijeldlt helyre. A

megvaltasr6l késziilt- temeté szabdlyzat szerinti- irasbeli megallapodas hidnyéban temetési

helyre rendelkezési jog nem szerezhet6 meg.

27.8 A Rendelkezé irasbeli nyilatkozatban lemondhat rendelkezési jogardl, és kézeli

hozzatartozdja részére —temetd szabdélyzatban meghatérozott médos- kérvényezheti annak

Atruhazasat. A Tulajdonosaz uj jogosulttal is megallapodastkot.

28.§ Temetési helyet megvaltani csak elhunyt részére lehet. E16 személyek sajat résztikre uj

sithelyet nem valthatnak. Kiilénleges esetben a Tulajdonos irdsbeli kérelem alapjan

mérlegelhet.

29.§ (1) A sirhelyek megvaltési dijat a Tulajdonos képviselétestiilete hatérozza meg, €s

évenként feltilvizsgalja.

(2) Az aktudlis megyvaltasi dijat és a hasznalati id6t a 2.melléklet hatarozza meg.

(3) Nem pomazi lakosok — kivéve a temeté szabalyzat 11.§ c) pontja szerint elhalalozottak —

eltemetése esetén a megvaltasi dij a 2. mellékletben meghatdrozott dij kétszerese, amelyt6l

egyéni elbiralas alapjan a Tulajdonoseltérhet.

30.§ (1) Sirhelyek ujravaltdsat csak a Rendelkezé, vagy annak irasbeli meghatalmazasa

alapjan kézeli hozzdtartozdja legkorébban a haszndlati idéd lejarta eldtti évben

kezdeményezheti.

(2) A sirhelyek Ujravaltdsa az elsé betemetésté| kezdve csak folyamatosidészakra lehetséges.

(3) Kettés vagy tébbes sirhelyet ujravaltani csak az egész sithelyre egységesenlehet.

(4) A hasznalati idé lejarta utan a sirhelyeket a lejarat évét6l érvényes dijakkal kell megvaltani

az Ujravaltas évéig. A szabdlyzat hatdlybalépése elétti megvaltasi dijak évenkénti valtozasait

az 3. melléklet tartalmazza.

(5) Urnanaksirhelybe valé betemetése és a temetési helyre ratemetett holttest maradvanyok a

hasznalati idét nem hosszabbitjak meg.

(6) Ha a rendelkezési jog azért sztinik meg, mert a jogosult a holttestet mas temetési helyen

kivanja eltemetni, a jogosult részére a megfizetett megvaltasi dij idéaranyosrészét vissza kell

tériteni.

31.§ Ratemetés feltételei:

a) ratemetés csak abban az esetben engedélyezheté, ha az elséd betemetés bizonyithatoan

legalabb 200 cm mélyretértént, vagy biztosithaté a 160 cm mélység,

b) ha a ratemetés miatt a sirhely haszndlati ideje meghosszabbodik, a megvaltasi dij

idéaranyos részét megkell fizetni.

32.8 A meghosszabbitas nem tagadhaté meg, kivéve akkor, ha a temet6 Tulajdonosa

bizonyitja, hogy tertiletet Atalakitja, vagy mas célra kivanja felhasznalni. Errél a Rendelkezot

irasban kell értesiteni.

33.§ (1) A temetési hely megsziintetése a Tulajdonos hataskérébetartozik.

(2) A haszndlati idé lejartaval — ujravaltas hianyaban — a rendelkezési jog a lejarat évének

végén megsztinik, és a temetési hellyel a Tulajdonos rendelkezik.

(3) A temeté, temetdrész, sirhelytabla (parcella), temetési hely megsziintetése esetében

térvényben foglaltak szerinti hirdetményt kell kézzétenni.

(4) Amennyiben a temetési helyre kitizétt felhivas ellenére sem térténik intézkedés, ugy a

temetési helyet barki megvalthatja, a sirjelet pedig a Tulajdonos lebonthatja és értékesithet.

12. Sirjelek

34.8(1) A temetési hely megjeléléséresirjel/siremlék hasznalhaté,illetve létesitheto.



(2) A sirjel/siremlék nem lehet a 20.§-ban megjelélt sirhelyméretnél nagyobb tertilet,

maximalis magassdgafejkévek esetén maximum 120 cm, kopjafak estében maximum 200 cm.

35.§(1) A temetési helyen tilterjeszkedé, a kézizlést sért6, vagy oda nem illé felirattal

elldtott siremléket/sirjelet elhelyezni nem szabad. Ezt a szabalyt a meglévé sirjelek

felujitasdnal is alkalmazni kell. A temeték rendezettségének fenntartésa érdekében a

Tulajdonosa lejart sirhelyek esztétikai Allapotaért is felel6s. Ennek érdekébena lejart temetési

hely sirjeleinek idészakos feliilvizsgalatat és mindsitését a Tulajdonos és Uzemeltetd kézésen

végzi.

(2) A sirjelral a lebontas vagy értékesités elétt a Tulajdonos fényképfelvételt készit, és értekes

sirjel (granit, marvany) esetén igazsagiigyi szakértével értékbecslést készittet.

(3) A sirjelet értékesitésre nyilvanosan meghirdeti, és a legmagasabblicitalasi aron értékesiti.

(4) A sirjel sorsarél a Tulajdonos kételes nyilvantartast vezetni, és azt St évig megérizni.

(5) Ha a sirjel értékesitéséb61 a Tulajdonosnak bevétele szdrmazik, akkor a beveételnek az

esetlegesen felmeriilt kéltségek levondsa utan fennmarad6 részét

a) a sirjel hitelt érdemléen igazolt Rendelkezéjének irdsbeli kérésére visszafizeti, vagy

b) ismeretlen Rendelkezé esetén a bevételt csak a temeté fenntartasanakcéljaira fordithatja.

13. A temetés és kapcsolod6 tevékenységek

36.8 A temetékben magdnszemélyeknek — kivéve a szocidlis temetést — temetési

tevékenységet végeznitilos (urnaelhelyezést és hamvak szérasat sem lehet).

37.8 (1) A temetékben temetkezési szolgdltatast azon vallalkozék végezhetnek, akik

rendelkeznek a jogszabalyokban eldirt kévetelményekkel.

(2) A temetkezési szolgdltat6k — az dltaluk végzett egyes temetkezési szolgaltatasok

jellegéhez is igazodéan — azonosfeltételekkel, és a bejelentés sorrendjének megfeleléen

vehetik igénybe a temetdi létesitményeket.

(3) Az Uzemelteté az igényekrél nyilvantartast vezet. Az igénylé szamara a létesitmény

adtaddsa nem tagadhaté meg, kivéve mas vallalkozé részér6l térténdé korabbi lefoglalast.

38.8 A temetések kizdrélag munkanapokon 9.00 — 15.00 kézétti idépontokban lehetnek.

Ettél eltérni csak rendkiviil indokolt esetben az Uzemeltetével kététt irasbeli megallapodas

alapjan lehetséges.

39.§ Az Uzemelteté kételes a temetkezési szolgaltatétdl a halottvizsgadlati bizonyitvanyt

beszerezni, és masolati példanyat a temeté Tulajdonosanak levéltari megérzésre atadni.

40.§ Szocialis temetésfeltételei:

a) Az elhunyt hozzétartozéja az 6nkormanyzattél igényelheti a szocialis temetést.

b) Az énkorményzat a hatérozat megaddsaval Rendelkezévé (kéltségviselévé) valik, tehat a

sithely megvaltasara k6telezett.

c) A szocialis temetésre megvaltott sirhelyre — urnasirhely kivételével — sirkévet dllitani nem

lehet.

41.8(1) Az Uzemelteté altal biztositott szolgaltatasok elézetesen befizetend6 dijait az 4.

melléklet allaptja meg.

(2) Amennyiben a temetkezési szolgdltat6k a befizetési kételezettségiiknek nem tesznek

eleget, akkora Iétesitmények nem vehetéek igénybe, és a szolgaltatas nem kezdhet6 meg.

(3) A dijak megfizetése azon Uzemelteté sz4mara is kételezé, aki a temeté tizemeltetése

mellett temetkezési szolgaltatastis ellat.

42.8(1) A temetkezési szolgdltaték a temeté létesitményeit és az tizemelteté altal biztositott

szolgaltatasokat csak a mindenkorhatdlyos temeté szabalyzatban meghatarozott dij fejében

vehetik igénybe, melyeket az igénybevételt megelézéen az Uzemeltetd részére kdtelesek

meegfizetni.

(2) A temeton beliili, az elhunyt ravatalozdsaval, a temetédben erre a célra rendszeresitett

szallito jarmiivon térténd szallitasdval, tovabbé a hamvaknakaz erre szolgal6 berendezéssel
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térténé  szorasdval, urnaelhelyezéssel, sirdsdssal, sirhelynyitassal,  sirbahelyezéssel,

visszahantolassal, Ujratemetéssel és exhuméaldssal kapcsolatos feladatok ellatasdra az

iizemelteté szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kételez6 (a tovabbiakban:

az tizemeltet6 dltal biztositott szolgaltatasok).

(3) Temetési idépont csak az Uzemeltetével, illetve az Egyhazkézséggel tértént elézetes

egyeztetés utan adhaté, melynek a temetést megelézdéen legalabb két munkanappalelébb meg

kell térténnie a temetd szabalyzatban meghatarozott dijak egyidejti megfizetése mellett.

(4) Az elhunytat, illetve a hamvakat a temetést megelézéen legalabb egy munkanappal a

pomazi 6nkormanyzat tulajdondban 4ll6 urnatemetében talalhaté ravatalozdbakell szallitani

az azonositasok biztonsdgos elvégezhetésége érdekében.

(5) Amennyiben a temetkezési szolgaltaté az (1) és a (2) bekezdésben foglalt befizetési

kételezettségének nem tesz eleget, gy a temetdi létesitmények nem vehetdek igénybe,

illetdleg a temetés idépontja térlésre keriil.

43.§ (1) A ratemetésre és a sirnyitdsra vonatkoz6 engedélyt a Tulajdonos a sirnyitasra

vonatkoz6 szabalyok megtartasa esetén adja meg.

(2) Sirnyitas munkdit a népegészségiigyi feladatkérében eljaré szentendrei jarasi hivatal

engedélyének birtokéban lehet elkezdeni. Urndnak betemetett sirhelybe helyezése nem

mindésiil sirnyitasnak.

(3) A sirnyitashoz a Rendelkezé hozzdjarulasa sziikséges. Nyomoz6 hatdsag elrendelése

esetén dltala a Rendelkezé értesitéseis elég.

(4) Az exhumalassordn felszinre keriilé holttest maradvanyok dsszegyijtését az (1) pontban

jelzett engedélyében irottak szerint, a kegyeleti jogok megtartasaval ugy kell elvégezni, hogy a

temet6latogatékat ne zavaryja.

(5) Az exhumdlds kévetkeztében megiiresedett temetési hely haszndlati joga megsztinik,

kivéve, ha a Rendelkezé annak fenntartdsdr6l nyilatkozik. A nyilatkozat csak frasban teheté

meg.

14. Sirhelyekkel kapcsolatos épitési munkak engedélyezése

44.§ A temetékben térténéd munkavégzést — a hozzatartozk részér6l térténé sirgondozas,a

temetési hely névénnyel valé betiltetése, diszitése és murvaszéras kivételével — a

Tulajdonossal a munkavégzés megkezdése elétt a temeté szabélyzataban meghatarozottak

szerint irasban engedélyeztetni kell.

45.§ (1) A temetési helyen tervezett munkavégzést — a megkezdés eldtt legalabb 5

munkanappal — a Rendelkezék az Engedélyezési dokumentacid pontos kitéltésével

kezdeményezhetik a Tulajdonos irodajaban.

(2) A Rendelkezé és kdzvetlen hozzatartozéi a temeté szabalyzat hozzatartoz61 engedélyezési

dokumentacié mellékletének kitéltésével dokumentaljak a tevékenységiiket.

(3) A vallalkozok dltal végzend6 tevékenységet a Rendelkez6é a temeté szabalyzat vallalkozok

engedélyezési dokumentacié mellékletének kitéltésével kezdeményezheti a megkezdeés elott

legalabb 5 munkanappal.

(4) A Tulajdonos a munkavégzés megkezdésére az engedélyt csak az Engedélyezési

dokumentdcié minden adatanak pontos és olvashatdé kitdltése esetén adhatja meg.

(5) A sirjel tervezett vazlatrajza és miileirasa alapjan felmeriilt statikai véleményktilonbségek

esetén a Tulajdonos szakért6i egyeztetés alapjan dénthet az engedélyezésrél.

(6) A sirkévén minden elhunytat névvel azonosithatéan fel kell tiintetni (legalabb a hatlapon

felragasztott vésett fémtablan).

(7) A sirkécsere esetén e rendeletben meghatarozott méretii sirké Allithat6. Kisebb sirk6

épitésének engedélyezése a temetési hely atmindsitését nem vonja magautan.



46.8 A temetdk tertiletén vallalkozasi tevékenységet olyan vallalkoz6i jogosultsaggal

rendelkez6k végezhetnek, akik/amelyek a temetd Tulajdonosaval erre szerzddést k6téttek és a

temeté-fenntartasi hozz4jarulast megfizették. Szerzédést csak azzal lehet kétni, aki igazolja a

a) a képesités meglétet,

b) a szakmai alkalmassagot,

c) a pénziigyi teljesitéképességet, valamint 15 napnal nem régebbi addigazolast mutat be

arrol, hogy kéztartozdsa nincs. Gazdasagi tarsasag 30 napnal nem régebbi cégkivonatot is

k6teles bemutatni.

47.8 A sithelyek kézétti 30-60 cm széles jardsdv balesetmentes kézlekedésre fenntartand6.

Ezért a temetébentilos a sirhelyek kézétt

a)a sirhelyek alapteriiletén kiviil annak bekeritése,

b)névényzet tiltetése,
c)kézlekedést akaddlyoz6 barmiféle padot, lépcsét vagy alapozast épiteni.

48.§ A sirgddrdk burkoldsa a Rendelkezé irasbeli kérésére a jogszabélyban meghatarozott

feltételekkel a Tulajdonos egyedi elbiralasa alapjan engedélyezhet.

49.§ A temetében munkat végzé vallalkoz6k (temetkezési szolgaltatok kivételével) temeté-

fenntartasi hozzajarulas 5, melléklet szerint dijat kételeseket fizetni. az A temetébe térténd

rendszeres munkavégzésre vonatkozé korlatlan belépés a Tulajdonos 4ltal meghatarozott

atalanydijjal is biztosithato.

15. Sirhelyekkel kapcsolatos épitési munkak kivitelezése

50.8A temetében a munkavégzést csak a Tulajdonos Adltal jovdhagyott Engedélyezési

dokumentacié birtokaban szabad megkezdeni.

60.$A munkavégzé a munkavégzés kézben a Uzemelteté képviseléjének felszdlitasara

kételes bemutatni az irdsbeli engedélyt. Ennek megtagadésa vagy elmulasztasa

birtokhaboritasi jogkévetkezményekkeljarhat.

61.8(1) Vallalkozok részére épitési munkavégzés kizarolag munkanapokon 8.00-16.00 dora

k6zétt engedélyezett.

(2) A temetében vallalkozdsi tevékenységet csak a kegyeleti jogok sérelme neélkiil lehet

végezni.

(3) Munkasziineti napon, vasdrnap és tinnepnapon a temetében — a temetési hely gondozasat

kivéve — épitési munkat végeznitilos.

62.§ A munkavégzés sordn a szomszédos temetési hely nem sértilhet, illetve bucsuztatas

alatt a munkavégzéssel jaré hang, vagy egyéb hatas nem zavarhatja a szertartast.

63.§ Az Uzemeltetd képviseléjének a munka megkezdése elétti allapotrdl és az egyes

munkafazisokrél digitalis foto dokumentaciot kell késziteni.

64.8 A Tulajdonos vagy Uzemelteté megbizottja a helyszini ellenérzés sorén a

szakszertitlen, vagy nem az engedélyezettnek megfelelé kivitelezési munkat kételes leallitani,

és err] a rendelkezésre jogosultat haladéktalanul értesiteni.

65.§ A Rendelkezé kételes haladéktalanul intézkedni a felmeriilt problémak megoldasara.

Amennyiben a felhivasban foglaltaknak nem tesz eleget, akkor a Tulajdonos a siremléket

lebontathatja, elszdllittathatja, taérolhatja, mely tevékenységek kéltségei a Rendelkezot

terhelik.

66.§ A visszaallitasra keriilé és az elbontott sirkéveket a temetdben tarolni nem szabad. A

sirkéveket a keletkezett térmelékkel egyiitt, a bontést kévetéen azonnal el kell szallitania a

bontast végzonek.

16. Karokozas,felelésségviselés



67.§ A munkavégz6 a siremlékkel/sirjellel kapcsolatos munkalatot a vonatkoz6 épitésiigyi,

balesetvédelmi és k6rnyezetvédelmi jogszabaélyokban és  szabvanyokban foglalt

kévetelményeknek megfeleléen végezheti. Mindezek be nem tartdsdbdl ered6é barmilyen

jellegti balesetért vagy karért a biintetd és polgari jogi felelésséget vallalnia kell.

68.§ A Tulajdonos és az Uzemeltetd a sirhelyekre és sirkévekre vonatkoz6 biztositassal

nem rendelkezik. Barmilyen kaérigény csak a Rendelkez6 altal megk6tétt biztositasi szerzédés

esetében érvényesithetd a valasztott biztositénal. A temetében elhelyezett targyakért, valamint

a sirok, siremlékek esetleges megrongdélasaért, bekévetkezett kaérokért sem a temeté

Tulajdonosat, sem az Uzemeltetét anyagi felelésség nem terheli.

69.§ (1) A temeté biztonsagos hasznalatat veszélyeztet6 sirjel, sirbolt helyreallitasa a

Rendelkezé kételesége.

(2) A helyreailitasra a temeté Tulajdonosa irasban hivja fel a Rendelkezét, egyidejiileg a

temetdé hirdeté tablajara is kihelyezi a felhivas masolatat.

(3) Ha 90 napon beltil a helyredllitas nem térténik meg, a veszélyhelyzetet a Tulajdonos

szlinteti meg a Rendelkezé kéltségére.

(4) A veszélyhelyzet megsziintetéséig a temetési helyre temetés nem térténhet.

17. A Rendelkez6 jogai és kételességei

70.§ Temetési hely hasznalatara megvaltas utjan csak hatarozott idére lehet rendelkezési

jogot szerezni. Rendelkezési jog jogosultja az, aki a temetési helyet megvaltotta vagy akit 6

megjelél, ennek hianydban az, aki az elhunyt Rendelkez6 temetésérél kételes gondoskodni.

71.8 A megvaltott temetési helyek nem keriilnek a Rendelkezé tulajdonaba, ezért azok

eladasara, elcserélésére nem jogosult. A sirhelyen az azonositast befolyasol6é baérminemt

valtoztatashoz a Tulajdonos irasbeli engedélye sztikséges.

72.§ A temetési helyekés sirjelek gondozdsa a kegyeletgyakorl6k joga, és elsédlegesen a

Rendelkezé kételessége. A gondozds elmulasztasa esetén a temetékre vonatkoz6 térvényben

foglaltak szerint kell az Uzemeltetonekeljarnia.

73.8 A kegyeleti jogot gyakorl6k csak masok jogainak sérelme nélktil végezhetik a

temetési hely gondozasa kérébe tartozé munkat.

74.8 A kutat és a vezetékes vizkifolyét a sirhelyekkel kapcsolatos viznyerés céljabél a

kegyeleti jogot gyakorlék és a vallalkozok téritésmentesen hasznalhatjak. A temetd teriiletérél

a vizet kivinni vagy kivezetni szigortantilos.

75.§ (1) Lejart sirhelyen lev6 sirjelrél az Uj Rendelkezonekkell intézkedni.

(2) A Tulajdonostol igényelheti annak megvasarlasat, ha igényt tart ra.

(3) Abban az esetben, ha az tj Rendelkez6 az ott lévé sirjelre nem tart igényt, akkor kételes

azt sajat kdltségén elszallittatni, és egyidejileg a megsemmisittetésér61 gondoskodni.

76.8 A Rendelkezé kételes az engedélyezési eljaras dokumentumait és a kivitelezési

jegyzokGnyveketellendérizni.

77.8 Sirjel a megvaltott sirhelyen helyezheté el, az elhelyezésér6l a Rendelkezé kételes

gondoskodni. A sirjellel az rendelkezik, aki a sirhellyel rendelkezik. A Rendelkezé kételes a

sirjelen az azonosit6 felirat olvashatésagat biztositani.

78.§ (1) A temetében csak sirok, siremlékek, urnahelyek, stb. diszitésére szolgalé, a

kegyeleti jelleget nem sért6 targyak, névények helyezhet6kel.

(2) A sirhelyekre egy méternél magasabbra névé bokrot, fat, egyéb névényt tiltetni tilos, és a

meglevé névényzetnél ezt a magassagot évente visszametszéssel kell biztositani.

(3) Az engedély nélktil elhelyezett, vagy a temeté rendjét zavaré targyakat az Uzemelteté

eltavolitja, illetve az elhelyezével eltavolittatja.

(4) A Rendelkezé kételes a temetés alkalmaval elhelyezett koszorukat, viragokat hat héten

beliil a gytijtéhelyre szallitani, ellenkez6 esetben az Uzemelteté eltavolithatja.

10



(5) A sirhely gondozasa soran keletkezett hulladékot az Uzemeltetd dltal kijelélt helyre kell

vinni, és a hulladékgyiijtékben kell helyezni.

79.8 A kegyeleti targyakat, a névényeket és egyéb diszits anyagokat bepiszkolni,

megrongalni, a sithelyr6l a Rendelkezé, vagy a Tulajdonos engedélye nélkiil eltavolitani tilos.

80.§ A. sirhely gondozdsa csak ugy végezheté, hogy az ne sértse mas elhunyt

hozzatartozdjanak, illetve mds latogatéknak a kegyeleti érzéseit, és ne akaddlyozza dket a

sirgondozasban.

81.§ Tilos a sithelyek kérnyékétfelasni, a talajt elhordani, vagy sirfeltéltésre hasznalni.

18. Nyilvantartas és adatszogaltatas

82.§ (1) A temetési helyek nyilvantartasat a Tulajdonos végzi.

(2) Kéziratos papiralapu nyilvantartas

a) temeték6nyv
b) temetési hely dokumentumai (2016. januartol)

(3) Elektronikus nyilvantatas

a) adatbazis tablazat(teljes kérit)

b) temeté térképek (attekinté és parcella)

c) sirhelyek fényképei

d) temetési hely dukumentumai(sirhely megallapodas, halottvizsgalati bizonyitvany, épitési

munkak engedélyezése)

83.8 A temeté fenntartdsdhoz sztikséges, vagy a kézérdeklédésre szamottart6 részleges

informaciok — a személyiségi jogokteljeskérti biztositasa mellett — nyilvanossagra hozhatok.

84.§ A temetési helyre vonatkoz6 teljes kérti adatnyilvantartasba csak az eltemettetd és a

temetési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthetbe.

85.§ A Tulajdonos a temetére vonatkozo teljes kori adathozzaférést csak a hivatalbdl arra

feljogositottak szamara biztosithat.

19. Egyéb rendelkezés

86.8 A kegyeleti kdézszolgdltatasi szerzédés szerinti temetére, az e rendeletben nem

szabalyozottakra a szerzédésszerinti temeté szabalyzatat kell alkalmazni.

IV. Fejezet

Zaro rendelkezések

87.§ (1) Ez a rendeleta kihirdetését k6veté naponlép hatalyba.

(2) E rendelet hatalyba lépésével hatalyét veszti Pomaz Varos Onkormanyzatanak a temet6k

rendjérél sz6l6 16/1994.(10.19.) sz. 6nkormanyzati rendelete.

Eredeti rendelet: Pomaz, 2018. junius 20.

Utolsé médositas:Pomaz, 2019. januar 23.
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Vicsi Laszlé s.k., Szaboné dr. Bartholomaei Krisztinas.k.,

polgarmester jegyzo

A rendelet kihirdetve: Eredeti rendelet: 2018 .IV.25.

Utolsé modositas: 2019. I. 25.

Szabéné dr. Bartholomaei Krisztina

jegyz6
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1. szamti melléklet a

A sirhelyekre vonatkozo temetési szabalyok

16/2018.(V1.25. ) 6nkormanyzati rendelethez

 

 

 

 

Egyes* Kettés Urnasirhely

Koporsés temetés (2,0 m mélység) 1 db 2 db -

Koporsés ratemetés (1,6 m mélység) 1 db 2 db -

Umaelhelyezés 2 db 4 db 4 db
 

*Tobbes esetén ennek tébbszérése

2. szamu melléklet a

A megvaltasi dij és hasznalati idé 2016-tdl

16/2018.(V1.25. ) 6nkormanyzati rendelethez

 

 

 

 

 

 

 

 

Sithely jellege Megvaltasi Hasznalati Ujravaltas Ujravaltas
dij [Ft/év] id6 minimum * maximum

a) egyes sirhely 1600 25 év 10 év 25 év

b)_ kettés sirhely 3200 25 év 10 év 25 év

c) tdbbes sirhely személyenként 25 év 10 év 25 év

d) gyermeksirhely 1200 10 év 5 év 10 év

e) urnasirhely 1200 10 év 5 év 10 év

f) urnasirbolt 1200 20 év 10 év 20 év

g) sirbolt egyedi 60 év 30 év 60 év
 

* méltanyossagi alapon csékkentheté

3. szamt melléklet a 16/2018.(V1.25. ) Gnkormanyzati rendelethez

Sithely megvaltasi dijak évenkénti valtozdsa (Ft/év)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idészak Egyes Kettés penasithet

1981-1990 20 40 20

1991-1992 40 80 40

1993-1996 80 160 80

1997 160 320 160

1998-2000 200 400 200

2001 320 400 320

2002-2004 400 800 400

2005 500 1000 500

2006-2008 600 1200 600

2009-2015 1000 2000 1000

2016- 1600 3200 1200
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4, szamti melléklet a 16/2018.(VI.25. ) 6nkormanyzati rendelethez

A temeti Iétesitmények igénybevételéért, illetve az Uzemelteté altal biztositott szolgdltatasokért, a temetkezési

vallalkozok altal fizetendé dijak:

Temetéteriiletén térténd szabadtéri ravatalozas:

Ravatalozasi eszkézék igénybeveétele:

Sirasas, tj koporsés sirhelynyitds (2,0 m):

Sirasas ratemetés:

Urnasirhely asas:

Urnasirbolt asas:

Exhumalas (sirasas és sirkébontas nélkil:

Temetéifeliigyelet:

Elhunyt szallitasa temetén beliil:

Hamvakszallitasa temetén beliil:

Elhunyt sirhelybe helyezése, Féldbe:

Elhunyt sirhelybe helyezése, Kriptaba:

Hamvaksirhelybe helyezése, Féldbe:

Hamvaksirhelybe helyezése, Kriptaba:

Hamvaksirhelybe helyezése, Urnafalba:

Koporsossirhely visszahantolasa (2,0 m):

Koporsés sirhely visszahantoldsa (ratemetés):

Urnas sirhely visszahantolasa:

Ujratemetés:

Szoras:

15.000,- FttAFA/alkalom
10.000,- FttAFA/alkalom
25.000,- FttAFA/alkalom

22.000,- FttAFA/alkalom
3.000,- FttAFA/alkalom
5.200,- FttAFA/alkalom

20.000,- FttAFA/ elhunyt
10.000,- FttAFA/alkalom
5.900,- FttAFA/alkalom
3.600,- FttAFA/alkalom

4.200,- FttAFA/alkalom

14.700,- FttAFA/alkalom
1.500,- FttAFA/alkalom
3.200,- FttAFA/alkalom
1.500,- FttAFA/alkalom

10.500,- FttAFA/alkalom
7.100,- FttAFA/alkalom
2.700,- FttAFA/alkalom
8.000,- FttAFA/alkalom

70.000,- FttAFA/alkalom

5. szamu melléklet a 16/2018.(VI.25. ) 6nkormanyzati rendelethez

Vallalkozok temeté-fenntartasi hozzajarulas dija (nett)

 

eseti 5000 Ft/nap 
fél éves atalanydij 100.000 Ft 
éves atalanydij 200.000 Ft 
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