VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
a 45/2010. (XII.17.) Ör., a 20/2011. (V.27.) Ör., a 45/2011.(XII.16.) Ör., a
37/2012. (V.31.) Ör., a 34/2013. (XI.28.) Ör., a 2/2014. (I.30.) Ör., a 43/2014.
(XI.27.), a 4/2015. (I.29.) és a 2/2020.(I.30.)Ör-rel módosított
21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelete
a köztemetők üzemeltetéséről és a temetési
tevékenység egyes kérdéseiről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a 4.§ (1) bekezdése tekintetében a fogyasztók területileg
illetékes érdekképviseleti szerve véleményének kikérése alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§
(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
az 5.§ tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
40.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1
1.§ (1) A rendelet szabályait Veszprém város közigazgatási területén lévő
köztemetők használatával , fenntartásával, ezzel összefüggésben a
temetkezési szolgáltatással és a köztemetőben végzett vállalkozási
tevékenységekkel kapcsolatos jogviszonyokra kell alkalmazni.
(2) Veszprém város közigazgatási területén lévő köztemetők:
a.) 6143/4 hrsz - ú Veszprém József Attila úti ( Vámosi) temető
b.) 1919/1 hrsz - ú Veszprém Tizenháromváros téri (Dózsavárosi)
temető
c.) 5084/1 hrsz - ú Veszprém Mártírok úti (alsóvárosi) temető (részben
lezárt)
d.) 6316/1 hrsz - ú Veszprém Szél utcai temető (lezárt)
e.) 2775 hrsz – ú Veszprém- Kádárta Győri utcai temető
f.) 246 hrsz - ú Veszprém-Gyulafirátót Zirci utcai temető
g.) 613 hrsz - ú Veszprém-Gyulafirátót Hamuház utcai temető
h.) 0140 hrsz - ú Jutaspusztai temető (lezárt)
(3)2 3
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2.§ (1) A köztemető üzemeltetéséről az Önkormányzat a ”VKSZ” Veszprémi
Közüzemi Szolgáltató ZRt-vel (a továbbiakban: Üzemeltető) megkötött
kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik.
(2) A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a közgyűlés az
önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.
3.§ (1) Az Üzemeltető a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény
rendelkezéseinek megfelelően fogalmazza meg a temetkezési szolgáltatás
és a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának
szabályait.
(2) Az Üzemeltető a köztemető üzemeltetése során a temetőkről és
temetkezésről szóló törvényben meghatározott feladatokat látja el.
4.§ (1) Az Üzemeltetőt a temetőkről és temetkezésről szóló törvényben
meghatározottaknak megfelelően a rendelet 1. mellékletében, 3.
mellékletében meghatározott mértékű díjak illetik meg.
(2) A temetési hely megváltási vagy újraváltási díját a temetési hellyel
rendelkezésre jogosult köteles megfizetni az Üzemeltetőnek.
(3) A temető-fenntartási hozzájárulás díját – a temetkezési szolgáltató
kivételével – a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők
kötelesek megfizetni a temető üzemeltetőjének.
(4) A létesítmény – igénybevételi díjat, valamint az üzemeltető által
biztosított szolgáltatások igénybevételi díját a temetkezési szolgáltató
köteles megfizetni az Üzemeltetőnek.
5.§4 A köztemetőn belül az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, az elhunytnak az
erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, a hamvaknak
az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, a sírhelynyitással és
visszahantolással, a sírba helyezéssel, az urnaelhelyezéssel, az exhumálással és
az újratemetéssel kapcsolatos feladatok ellátására a temetkezési szolgáltatást
végzők kötelesek igénybe venni az Üzemeltető szakszemélyzetét és
berendezéseit.
6.§ (1) A köztemető rendje a következő:
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1.) A temetőt április 1. és augusztus 31. napja között reggel 7 h-tól este 20
h-ig, egyéb időszakban reggel 8 órától este 17 óráig kell nyitva tartani.
Ettől eltérni csak a „halottak napja” körüli időszakban lehet.
2.) A temető rendjére és a nyitva tartási időre vonatkozó hirdetményeket
a temető bejáratánál jól látható helyen ki kell függeszteni.
3.) A temetőben csak a sírok, síremlékek stb. díszítésére szolgáló tárgyak
(koszorúk, vázák, virágok, mécsesek, gyertyák stb.) helyezhetők el.
Szemetet kizárólag az arra kijelölt helyen szabad letenni.
4.) A temetőn belüli úthálózatot – gépjárművel is – járható állapotban kell
tartani.
5.) A temetőben tilos járművel közlekedni, kivéve a mozgáskorlátozott és
a mozgásában korlátozott
személy járművét, vagy a
mozgáskorlátozottat, mozgásában korlátozott személyt szállító
járművet.
6.) A temetkezési tevékenységben részt vevő járművek hétfőtől –
péntekig 8,00 – 16,00 óráig tartózkodhatnak a köztemetők területén.
7.) A temetőben keletkezett hulladékok gyűjtéséről hulladékgyűjtő-hely
kijelölésével az Üzemeltető gondoskodni. A keletkezett szemetet
legalább havonta egyszer el kell szállítatni.
8.) A temetőben – legalább 150 méterenként, a vízelvezető rendszer
kiépítése mellett, vízvételi lehetőséget – kell biztosítani.
9.) A temető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete
mellett tartózkodhat.
10.) A temetőben gyertyát, vagy mécsest gyújtani legkésőbb a zárás előtt
fél órával szabad. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges
intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát, vagy mécsest
meggyújtotta.
11.) A temetőbe állatok bevitelét a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt
temetőgondnoksági üzemvezetője engedélyezi. A temető területére
vakvezető kutya engedély nélkül is bevihető.
12.) A sírok növénnyel való beültetését, díszítését a hozzátartozók
végzik, a sírhely rendben tartása a hozzátartozó feladata.
13.) A temetőben történő munkavégzés bejelentésével kapcsolatosan a
temetőkről és temetkezésről szóló kormány rendelet szabályait kell
alkalmazni.
14.) Fát, cserjét a köztemető területén magánszemély nem ültethet. Ez
alól kivételt képez a sírra vagy attól max. 30 cm távolságra ültetett az
az örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 m-nél,
és átmérője nem több 0,6 m-nél. A 2 méter magasságot elérő, nem
gondozott ültetvényeket a temető üzemeltetője eltávolíttathatja.
15.) Temetést kizárólag kegyeleti szolgáltatói engedéllyel rendelkező
vállalkozó végezhet.
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16.)5 6
17.)7 8
(2) A mozgáskorlátozott és mozgásában korlátozott személy járműve,
valamint a mozgáskorlátozottat, mozgásában korlátozott személyt szállító
jármű a temető nyitvatartási idején belül a temetőbe behajthat. A Vámosi
úti temető esetében a gazdasági ellátást biztosító kapunál van lehetőség a
behajtásra.
7.§ A temetői munkákat úgy kell elvégezni, hogy az ne sértsen kegyeleti
érdekeket, ne járjon károkozással.
8.§ (1)9
(2) A temetőben a sírhelytáblák, sorok kialakítása, számozása, nyilvántartása
során a temetőkről és temetkezésről szóló kormány rendelet szabályait
kell alkalmazni.
(3) A nyilvántartásban a díszsírhelyeket és a sírbolthelyeket külön kell jelölni.
9.§ (1) A temetési helyek típusait mint koporsós temetés, mint hamvasztásos
temetés esetén a temetőkről és temetkezésről szóló kormány rendelet
határozza meg.
(2) Temetési helyet előre megváltani csak családi sírbolt és családi urnasírbolt
céljára lehet az e célra kijelölt területen. Egyéb sírhely megváltására csak
közvetlenül a temetést megelőzően van lehetőség.
(3) A megváltott sírbolthelyen a sírbolt építését a megváltási díj kifizetését
követően két éven belül meg kell kezdeni, és öt éven belül be kell fejezni.
(4) A temetést megelőzően az új sírhely kijelölése, illetve az előreváltott
sírhely bemutatása a hozzátartozó, a temetkezési vállalkozó és a temető
üzemeltetőjének együttes jelenlétében történhet. A sírhely megváltási díj
befizetése kizárólag a temető üzemeltetőjénél történhet.
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(5) Az építési tevékenységgel járó sírhely kialakítás - a családi sírbolt
kivételével - csak az Üzemeltető megbízásából történhet és azokkal a
temetés alkalmával történő értékesítésig az Üzemeltető rendelkezik.
10.§ (1) A sírhelyek (sírgödrök) méretei:
a.) egyes sírhely: hossza 2,1m, szélessége 0,9 m, mélysége legalább
méter,
b.) kettős sírhely: hossza 2,1m, szélessége 1,9 m, mélysége legalább
méter,
c.) négyes sírhely: hossza 2,1m, szélessége 3,8 m, mélysége legalább
méter,
d.) gyermeksírhely: hossza 1,3 m, szélessége 0,60 m, mélysége legalább
méter,
e.) díszsírhely: hossza 2,5 m, szélessége 1 m, mélysége legalább 2 méter.
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(2) A sírok egymástól való legkisebb távolsága felnőtt sír esetén 0,6 m,
gyermeksír esetén 0,3 m. A régi temetők esetében a feltételeket adottnak
kell tekinteni.
(3) A sírgödröt kifalazni tilos, azonban lebomló anyaggal: papír, fa, nád
kibélelni engedélyezett, de ezt a tevékenységet a temetési szolgáltatást
végző köteles az Üzemeltető szakszemélyzetével egyeztetni és jóváhagyni.
Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó tetejére a föld
felszínétől legalább 1,6 m mélyre kell kerülnie.
(4) A sírbolthelyek méretei:
a.) kétszemélyes: 2,3 x 1,5 x 1,9 m,
b.) négyszemélyes: 2,3 x 3 x 1,9 m,
c.) hatszemélyes: 2,3 x 4,5 x 1,9 m,
d.) nyolcszemélyes: 2,3 x 6 x 1,9 m,
e.) tízszemélyes: 2,3 x 7,5 x 1,9 m,
f.) tizenkét személyes 2,3 x 9 x 1,9 m.
(5) A kolumbáriumban az urnák tárolása 40 x 40 x 45 cm-es belméretű és
szilárd alappal légmentesen lezárt urnafülkében történhet.
(6) Urna földbetemetése esetén az urnasírhely mérete általában 80 x 60 cm,
mélysége legalább 1 méter.
(7)10 11
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11.§ (1) Egy felnőtt sírhelyre (egyes sírhely) mélyített sír esetén még egy nagy
koporsó, továbbá négy urna temethető.
(2) Kettes sírhelyre mélyített sír esetén még két nagy koporsó, további nyolc
urna temethető.
(3) A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő
temetőkben 1997. január 01-e előtt kialakított 1+2 sírhelyre, mélyített sír
esetén még három nagy koporsó, továbbá tizenkét urna temethető.
(4) Négyes sírhelyre, mélyített sír esetén még négy nagy koporsó továbbá 16
urna temethető.
(5) Egy urnasírhelybe négy urna temethető.
12.§ (1)12 A díszsírhelyek a köztemetőben esetenként kijelölt temetési helyek,
melyet Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere az Önkormányzat
által alapított kitüntetésekről szóló hatályos önkormányzati rendelet
alapján örök temetkezési hely céljára adományoz. A temetési hely felett
rendelkezni jogosultnak azt a hozzátartozót kell tekinteni, aki a díszsírhely
adományozása iránti kérelmet benyújtotta.
(1a)13 A Közgyűlés a díszsírhelyen síremlék felállításáról külön döntést
hozhat.
(2)14 A polgármester átruházott hatáskörben dönt arról, hogy az elhunyt
személy az Önkormányzat saját halottjának tekintendő-e.
(3)15 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata az Önkormányzat saját
halottjának tekintett személy eltemettetéséhez kettőszázezer forinttal járul
hozzá.
13.§ (1) Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető, vagy az
általa felhatalmazott személy állíthat vagy távolíthat el.
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A rendelet 12. § (1) bekezdését módosította a 45/2011.(XII.16.)Ör. 1. § (1) bekezdése 2012. január 1-jei
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(2) A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a
sírhelynél nagyobb területet. A felállítandó síremlék tervét a temető
üzemeltetőjének be kell mutatni. Kegyeletet vagy a közízlést sértő
síremléket felállítani tilos.
(3) A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, csak a temető
üzemeltetőjének történő előzetes bejelentés után lehetséges. Ha az
előváltott síremlékkel rendelkező sírhely mérete a rendelet hatálybalépése
előtt hatályban volt szabályok alapján került meghatározásra, és a koporsó
behelyezésére szolgáló – rendelkezésre álló – hely szélessége 70 cm-nél
kisebb, vagy hosszúsága 170 cm-nél kevesebb, be- és rátemetésre csak
akkor kerülhet sor, ha a sírhelynyitást megelőzően a síremléket
szétbontják.
(4)16 Síremlék állítását csak a 433902. 433303, 439913, 2670, 454505, 454303,
2370, 237001, 237002 szakmai kóddal rendelkező vállalkozás végezheti,
házilagos síremlék állítása nem lehetséges. Síremlék az a sírhely,
urnakripta vagy sírbolt felett elhelyezett építmény, mely anyagát tekintve
cement és zúzalék keverék, mészkő, márvány, gránit, üveg vagy fém, és
amelynek összeállításához szakirányú képesítés szükséges.
(5) A temető üzemeltetőjének kérésére a vállalkozó köteles vállalkozói
engedélyét bemutatni. A vállalkozó a síremlék állítására vonatkozó
megrendelést vagy szerződést a temetési hely felett rendelkezési joggal
bíró megrendelővel köteles aláíratni.
(6) A vállalkozó a síremlék készítés megkezdését az Üzemeltetőnek köteles
bejelenteni, az alapozás kizárólag az Üzemeltető által meghatározott
méretben történhet. A munka befejezésekor közös helyszíni bejárás során
az Üzemeltető ellenőrzi a síremlék állítási engedélyben foglaltak
betartását.
14.§ (1) A temetési hely felett rendelkezési jogosultságot annak megváltásával
lehet szerezni.
(2) A sírhelyek, urnasírhelyek, urnafülkék használata a megváltástól számítva
25 évre szól. (Rátemetés esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától, a
kettes sírhely estén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év,
azzal, hogy az eredeti és az új lejárati idő közötti időtartamra meg kell
fizetni az időarányos megváltási díjat.) A rendelet hatálybalépése előtt
értékesített urnafülkék használati idejét az értékesítéskor hatályban volt
rendelkezés szerint kell figyelembe venni.
16

A rendelet 13. § (4) bekezdésében a szakmai kódokat módosította a 34/2013. (XI.28.) Ör. 4. §-a 2013.
november 29-i hatállyal.

7

(3) A sírbolthely (kripta) használata a megváltástól számított 100 évre szól.
(4) A sírhelyek, sírboltok, urnasírhelyek, urnafülkék, urnasírboltok további
használati joga az eredetivel azonos időtartamra ismételten megváltható,
kivéve, ha a temető ennél rövidebb időn belül előreláthatóan
megszüntetésre kerül. Ez esetben a megváltás időarányos része
visszatérítésre kerül.
(5) A részben vagy teljesen lezárt temetőben a használati idő rátemetés
esetén sem hosszabbítható meg.
15.§ (1) A temetési helyek használatáért az Önkormányzat által fenntartott
temetőkben megváltási díjat kell fizetni.
A díjtételeket a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temetési hely felett
rendelkezni jogosult vagy az általa megbízott, az újraváltáskor a temetési
hely felett rendelkezni jogosult vagy annak örököse, illetve az általa
megbízott köteles megfizetni. A díjakat minden esetben a temetést,
kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni.
(3) Ha kettős sírnál az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb
temetés nem történik, a használati jog megszűnik, kivéve, ha az arra
jogosult a használati jogot ismételten megváltja.
(4) Ha a sírhely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó - a használati idő
lejárta előtt - a holttest maradványokat (hamvakat) a kiürítéskor
ugyanabban a temetőben, vagy másik köztemetőben levő új sírba helyezi
el, az új sírhely megváltási díja az eredeti sírhely megváltási árának
időarányos összegével csökken.
16.§ (1) Az újra nem váltott, gondozatlan sírok esetében a sírhelyeket újra lehet
értékesíteni, ha az üzemeltető hat hónapon belül legalább kétszer
országos és helyi lapban, valamint a temetőben hirdetményt tesz közzé,
és ezt követően a sírokat nem váltják meg újra.
(2) A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik.
(3) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a temetési
helyet nem kívánja igénybe venni, úgy a használati díj időarányos részét a visszatérítéskor érvényben lévő díjtételek alapul vételével - vissza kell
téríteni.
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A megváltott, de fel nem használt temetési helyről érvényesen csak a
köztemető üzemeltetőjénél tett nyilatkozattal lehet lemondani.
17.§ A temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely lezárására, megszűntetésére
lezárt temetési hely kiürítéséra a temetőkről és temetkezésről szóló törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
18.§ (1) A temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely lezárásával kapcsolatos
hirdetmény kifüggesztésével, közzétételével kapcsolatosan a temetőkről
és temetkezésről szóló kormány rendelet szabályait kell alkalmazni.
(2) Lezárt sírhelytáblával történő temetéssel kapcsolatosan a temetőkről és
temetkezésről szóló kormány rendelet szabályait kell alkalmazni.
19.§ (1) Temető, temetőrész, temetési helyek kiürítésével kapcsolatosan a
temetőkről és temetkezésről szóló kormány rendelet szabályait kell
alkalmazni.
(2) A temetési helyek áthelyezésével kapcsolatosan a temetőkről és
temetkezésről szóló kormányrendelet szabályait kell alkalmazni.
20.§17 21.§ (1) Az elhaltakat általában – az elhalálozás ideje szerinti sorrendben – a
következő sírokba kell temetni, kivéve a kettős sírhelyeket és a
sírboltokat. Lezárt sírhelytáblában lévő sírboltokba, vagy családi (kettős)
sírhelyekben a tábla lezárása után is szabad temetni.
(2) Urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírba temetni, vagy sírhelyre rátemetni
egyaránt szabad. A rátemetésnél ilyen esetben sírnyitási engedély nem
szükséges, azonban ügyelni kell arra, hogy az urna a talaj szintjétől
legalább egy méter mélységbe kerüljön. Az egy urnafülkébe, vagy
urnasírba elhelyezhető, valamint a rátemethető urna számát a temető
üzemeltetője határozza meg.
21/A.§18 (1) A Közgyűlés a köztiszteletben álló, kimagasló jelentőségű
személyiségek, Veszprém város díszpolgárai, tiszteletbeli polgárai, a
Közgyűlés által arra érdemesnek nyilvánított hősök, patrióták,
alkotók és más, a közösség megbecsülését elnyert személyek

17
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A rendelet 20. §-át hatályon kívül helyezte a 45/2011.(XII.16.) Ör. 7. §-a 2012. január 1-jei hatállyal.
A rendeletet 21/A. §-sal kiegészítette a 45/2011. (XII.16.) Ör. 2. §-a 2012. január 1-jei hatállyal.

9

veszprémi köztemetőben található temetési helyét – emlékük
tárgyiasult megőrzése érdekében – védetté nyilváníthatja.
(2) A polgármester által adományozott díszsírhelyben elhelyezett
személyek temetési helyét külön döntés nélkül védettnek kell
tekintetni.
21/B.§19 A Közgyűlés veszprémi köztemetőben található sírjelet művészeti
értékére, korára, anyagára, kialakítására tekintettel megőrzendőnek
nyilváníthat.
21/C.§20 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti
sírkert részét képező temetési helyen nyugvó elhunyt személyek emléke
előtt tiszteletét és megbecsülését kívánja kifejezni. Az elhunytak
emlékének méltó megőrzése érdekében a Kegyeleti Munkacsoport
figyelemmel kíséri a nemzeti sírkert részét képező temetési helyek
állapotát.
21/D.§21

(1)A temetési hely védettség alá helyezésére, a sírjel megőrzendővé
nyilvánítására a Kegyeleti Munkacsoport tesz javaslatot a Közgyűlés
felé.

(2) A Kegyeleti Munkacsoport javaslata tartalmazza:
a.) temetési hely védetté nyilvánítása esetében:
aa.) az elhunyt személy nevét,
ab.) a temetési hely pontos meghatározását (temető, parcella, sor,
szám)
ac.) a javaslat indokolását
b.) sírjel megőrzendővé nyilvánítása esetében:
ba.) a sírjel leírását, dokumentálását (irodalom, fényképfelvétel),
bb.) a sírjellel megjelölt temetési hely pontos meghatározását (temető,
parcella, sor, szám),
bc.) a javaslat indokolását.
(3) Temetési hely védetté nyilvánítására, sírjel megőrzendővé
nyilvánítására irányuló javaslata megtételéről a Kegyeleti
Munkacsoport értesíti a temetési hely felett rendelkezni jogosult
személyt, és az Üzemeltetőt.
(4) A temetési hely felett rendelkezni jogosult személy figyelmét a
Kegyeleti Munkacsoport által megküldött értesítésben fel kell hívni
19

A rendeletet 21/B. §-sal kiegészítette a 45/2011. (XII.16.) Ör. 2. §-a 2012. január 1-jei hatállyal.
A rendeletet 21/C. §-sal kiegészítette a 45/2011. (XII.16.) Ör. 2. §-a 2012. január 1-jei hatállyal.
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arra, hogy a védetté vagy megőrzendővé nyilvánítás a rendelet
szabályai szerint milyen jogokkal, és a rendelkezési jog gyakorlása
szempontjából milyen korlátozásokkal jár. A jogosultnak nyilatkoznia
kell, hogy az önkormányzati rendelet szabályainak ismeretében
hozzájárul a temetési hely védetté nyilvánításához, a sírjel
megőrzendővé nyilvánításához.
21/E.§22

(1) A temetési hely feletti védelem – a köztemető fennállásáig –
határozatlan időtartamra szól. A sírjel megőrzendővé nyilvánítása
határozatlan időre szól azzal, hogy a sírjelek körét ötévente felül kell
vizsgálni.

(2) A sírjelek felülvizsgálatát a Kegyeleti Munkacsoport végzi el, és
javaslatot
tehet
a
sírjel
megőrzendővé
nyilvánításának
megszűntetéséről. A döntés meghozatala a Közgyűlés hatáskörébe
tartozik.
(3) A Kegyeleti Munkacsoport a temetési hely védetté nyilvánításáról,
sírjel megőrzendővé nyilvánításáról a Közgyűlés döntését követő öt
munkanapon belül értesíti a temetési hely felett rendelkezni jogosult
személyt és az Üzemeltetőt.
21/F.§ (1) A védett temetési helyek felsorolását a rendelet 1. függeléke
tartalmazza.
(2) A megőrzendő sírjelek felsorolását a rendelet 2. függeléke tartalmazza.
(3) A nemzeti sírkert részét képező – veszprémi köztemetőkben található
– temetési helyek felsorolását a rendelet 3. függeléke tartalmazza.
(4) A nyilvántartó könyvben fel kell jegyezni, hogy a Közgyűlés a temetési
helyet védettnek nyilvánította, a sírjelet megőrzendőnek nyilvánította,
vagy a temetési hely a nemzeti sírkert részét képezi.
21/G.§ 23(1) A temetési hely védetté nyilvánítása esetében:
a.) az Önkormányzat vállalja a temetési hely feletti rendelkezési
jogosultság lejártát követően a temetési hely újraváltását,
b.) a temetési hely feletti rendelkezési jog fennállása alatt és azt
követően hozzátartozó hiányában az Önkormányzat vállalja a
temetési hely gondozását.
(2) A sírjel megőrzendővé nyilvánítása esetében:
22
23

A rendeletet 21/E. §-sal kiegészítette a 45/2011. (XII.16.) Ör. 2. §-a 2012. január 1-jei hatállyal.
A rendeletet 21/G. §-sal kiegészítette a 45/2011. (XII.16.) Ör. 2. §-a 2012. január 1-jei hatállyal.
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a.)

a temetési hely feletti rendelkezési jog megszűnését követően az
Önkormányzat vállalja a sírjel fenntartását (karbantartását,
felújítását) azzal, hogy a sírjel a köztemető kijelölt részére kerül
áthelyezésre,
b.) a temetési hely feletti rendelkezési jog fennállása alatt
hozzátartozó hiányában az Önkormányzat vállalja a temetési hely
gondozását.
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultságot nem érinti, ha az (1)
bekezdés a.) pontja szerint az Önkormányzat gondoskodott a temetési
hely újraváltásáról.
(4) A paragrafus alkalmazása körében hozzátartozónak kell tekinteni azt a
veszprémi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyt, aki elhunyta esetében a védett temetési helyre helyezhető
lenne.
21/H.§24

(1)Védett temetési hely esetében - a (2) bekezdésben foglaltak
figyelembe vételével - a temetési hely felett rendelkezni jogosult
határozza meg a temetési helybe helyezhető személyek körét.

(2) A védett temetési helybe helyezhetők az 1.§ (1) bekezdésében
meghatározott személy elhunyt hozzátartozói közül felmenői és
leszármazói az unokákkal bezárólag, örökbefogadott és nevelt
gyermeke, házastársa és regisztrált élettársa, a házastárs és regisztrált
élettárs szülője, testvére és a testvér házastársa. Díszsírhely esetében
korlátozás nélkül rendelkezhet a jogosult a temetési helybe helyezhető
elhunyt személyek köréről.
(3) A temetési helybe helyezésről történő rendelkezés során figyelembe
kell venni a rendeletnek a különböző típusú sírhelyekbe történő
temetéssel kapcsolatos szabályait.
(4) A temetési hely felett rendelkező személy a védetté nyilvánított
temetési hely sírjelét, és a megőrzendővé nyilvánított sírjelet – a
temetési helybe utóbb helyezett elhunyt személyek nevének és
adatainak feltűntetése kivételével – csak a Városstratégiai és
Városmarketing Bizottság hozzájárulásával változtathatja meg. A
hozzájárulás megadása kérdésében a Kegyeleti Munkacsoport
kialakítja véleményét, és arról tájékoztatja a Bizottságot.

24

A rendeletet 21/H. §-sal kiegészítette a 45/2011. (XII.16.) Ör. 2. §-a 2012. január 1-jei hatállyal.
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21/I.§25 (1) A temetési helyek védetté, és a sírjelek megőrzendővé nyilvánításával
kapcsolatos költségek fedezetét a Közgyűlés évente a költségvetési
rendeletben határozza meg. Az összeg felhasználásról a Kegyeleti
Munkacsoport javaslata alapján a Városstratégiai és Városmarketing
Bizottság hoz döntést.
(2) A Közgyűlés a költségvetési rendeletben fedezetet biztosíthat a
nemzeti sírkert részét képező temetési helyek gondozására, sírjel
karbantartására vagy felújítására. Az összeg felhasználásáról a Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság előzetes hozzájárulásának kikérése
után a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság hoz döntést.
(3) A Kegyeleti Munkacsoport létrehozásáról és tagjairól a Közgyűlés normatív
határozattal dönt.
22.§ (1)26 Az Üzemeltető a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben
meghatározott nyilvántartásokon kívül tábla- és sírhelykönyvet vezet.
(2) A nyilvántartó könyvbe - minden temetés (urnaelhelyezés) alkalmával - az
alábbi adatok kerülnek:
a.) folyószám,
b.) térképi azonosító szám,
c.) a ravatalozás helye és ideje, a temetés, az urnaelhelyezés, a hamvak
szétszórásának napja,
d.) az elhalt neve, leánykori neve, születési ideje, utolsó állandó lakcíme,
foglalkozása, elhalálozásának időpontja,
e.) a sírhelyparcella, sírhelysor, temetési hely száma,
f.) az eltemettető neve, lakcíme,
g.) a temetést végző temetkezési vállalkozó neve,
h.) a szertartás jellemzői, a szokásostól eltérő események,
i.) a síremlékre (sírkőre) vonatkozó jellemző adatok,
(3) A nyilvántartásba - az idő és a hely megjelölésével - be kell vezetni, ha
holttestmaradványok közös sírba kerülnek elhelyezésre. A nyilvántartás
mellett betűsoros névmutatót is vezetni kell. A nyilvántartáshoz kell
csatolni a halott eltemethetőségét igazoló okmányok másolatát.
23.§ (1) A táblakönyvben az adott sírhelytáblában lévő sorokat és az azokhoz
tartozó sírhelyeket kell nyilvántartani.
(2) A sírhelykönyv az adott sírhelytáblán belüli – soronként is külön jelzett sorszámozott sírhelyek nyilvántartása.
25
26

A rendeletet 21/I. §-sal kiegészítette a 45/2011. (XII.16.) Ör. 2. §-a 2012. január 1-jei hatállyal.
A rendelet 22. § (1) bekezdését módosította a 45/2011. (XII.16.) Ör. 3. §-a 2012. január 1-jei hatállyal.
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(3) Nyilvántartást kell vezetni azokról a síremlékekről, amelyek a köztemető
fenntartójának a tulajdonába kerültek.
24.§27 (1) A temetői nyilvántartásokat a köztemető fennállásáig meg kell őrizni.
(2) A köztemető megszűntetését követően a nyilvántartásokat át kell adni a
Veszprém Megyei Levéltárnak.
25.§28
26.§ Ez a rendelet 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.
27.§ Hatályát veszti:
1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a temetőkről
és a temetkezésről szóló 37/2000. (X.30.) önkormányzati rendelet
2.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
temetőkről és a temetkezésről szóló 37/2000. (X.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 3/2003. (II.05.) önkormányzati rendelete
3.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
temetőkről és a temetkezésről szóló 37/2000. (X.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 22/2004. (IV.01.) önkormányzati rendelete
4.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
temetőkről és a temetkezésről szóló 37/2000. (X.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 70/2004. (IX.20.) önkormányzati rendelete
5.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
temetőkről és a temetkezésről szóló 37/2000. (X.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 11/2005. (IV.04.) önkormányzati rendelete
6.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
temetőkről és a temetkezésről szóló 37/2000. (X.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 84/2006. (XII.18.) önkormányzati rendelete
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A rendelet 24. §-át módosította a 45/2011.(XII.16.)Ör. 4. §-a 2012. január 1-jei hatállyal.
A rendelet 25. §-át hatályon kívül helyezte a 37/2012. (V.31.) Ör. 1. § 9. pontja 2012. május 31-én 23 órai
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7.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
temetőkről és a temetkezésről szóló 37/2000. (X.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 55/2007. (XII.27.) önkormányzati rendelete
8.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
temetőkről és a temetkezésről szóló 37/2000. (X.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 34/2008. (VI.27.) önkormányzati rendelete
9.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
temetőkről és a temetkezésről szóló 37/2000. (X.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 78/2008. (XII.19.) önkormányzati rendelete
10.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
temetőkről és a temetkezésről szóló 37/2000. (X.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 32/2009. (VI.29.) önkormányzati rendelete
11.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
temetőkről és a temetkezésről szóló 37/2000. (X.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 54/2009. (XI.27.) önkormányzati rendelete
12.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
temetőkről és a temetkezésről szóló 37/2000. (X.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 14/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Veszprém, 2010. június 24.
Debreczenyi János sk.
polgármester

dr. Büki Szilvia sk.
jegyző, címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2010. június 28.
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1. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes kérdéseiről
szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletéhez 29
1.) Temetési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát
végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás
1.1.Síremlék-állítási díj:
4 800,-Ft
1.2. Egyéb munkavégzés (síremlék-gondozás, karbantartás)/alkalom
860,-Ft
1.3 havi munkavégzés idejére bérlet kiadása/hó
(összes temetőre érvényes)
12 588,-Ft
2.) Temetői létesítmények, vagy az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltató által fizetendő díj:
2.1.) Temetői létesítmények igénybevételi díja/alkalom:
39 500,-Ft
2.2.) Hűtési díj/nap:
1 700,-Ft
2.3.) Ravatalozói díj, csak búcsúztatásra:
16 000,-Ft
(külön megrendelés alapján)
2.4.) Ravatalozás díja:
18 000,-Ft
2.5.) Sírhelynyitás normál sírhely esetén/alkalom:
21 000,-Ft
2.6) Sírhelynyitás mélyített sírhely esetén/alkalom:
25 000,-Ft
2.7.) Sírhelynyitás gyermeksírhely esetén/alkalom:
9 000,-Ft
2.8.) Sírba helyezés díja:
14.000,-Ft
2.9.) Visszahantolás normál, mélyített sírhely esetén
16 000,-Ft
2.10.) Visszahantolás gyermek sírhely esetén
6 000,-Ft
2.11.) Visszahantolás urnasírhely esetén
6 000,-Ft
2.12.) Urnasírhely ásás/alkalom:
6 000,-Ft
2.13.)Urnaelhelyezés díja:
14 000,-Ft
2.14.) A hamvak szórása:
38 000,-Ft
2.15.) Az elhunyt temetőben való szállítása:
13 500,-Ft
2.16.) Újratemetés felnőtt koporsós
32 000,-Ft
2.17.) Újratemetés gyermek koporsós
14 500,-Ft
2.18.) Újratemetés urnás
9 500,-Ft
2.19.) Exhumálás 25 éven túl eltemetett felnőtt elhunyt esetén: 32 000,-Ft
2.20.) Exhumálás 25 éven belül eltemetett felnőtt elhunyt esetén:40 000,-Ft
2.21.) Exhumálás 25 éven túl eltemetett gyermek elhunyt esetén:
23 000,-Ft
2.22.) Exhumálás 25 éven belül eltemetett gyermek elhunyt esetén:29 500,-Ft

29

Módosította a 2/2020. (I.30.)Ör. 2.§-a. Hatályos 2020. március 1. napjától.
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A díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák.
1/A.30, 31 melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység
egyes kérdéseiről szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletéhez

30
31

Kiegészítette a 43/2014. (XI.27.) Ör. 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. január 1. napjától.
Hatályon kívül helyezte a 4/2015. (I.29.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2015.01.30. napjától.
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32

2. melléklet a köztemetők üzemeltetéséről szóló 21/2010. (VI.28.)
önkormányzati rendelethez

32

A rendelet 2. mellékletét hatályon kívül helyezte a 2/2014. (I.30.) Ör. 3. § (2) bekezdésének 1.5 pontja 2014.
január 31-i hatállyal.
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3. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztemetők
üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes kérdéseiről szóló 21/2010. (VI.28.)
önkormányzati rendeletéhez33,34
1.)
A
B
Sírhely megváltási díjak – 25 évre
Ft
1.
Egyes sírhely
18 500
2.
Kettes sírhely
36 000
3.
1+2 sírhely
54 500
4.
Négyes sírhely
73 500
Urnafülke egyes
5.
VÁMOSI RÉGI
1. tip. urnafülke
9 500
6.
DÓZSAV. GY.RÁTÓTI ÚJ
2. tip..urnafülke
19 000
Urnafülke kettes
7.
GY.RÁTÓT 2. SZ.
3. tip. urnafülke
36 500
8.
DÓZSAVÁROSI 2.SZ.
4. tip. urnafülke+ kiépítési
18 500
költség
9.
Urnakripta
(4-es)
18 500
+kiépítési költség
10. Amerikai sírhely
18 500
11. Gyermeksírhely
4 500

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
33
34

Sírhely megváltási díjak – 1 évre
Egyes sírhely
Kettes sírhely
1+2 sírhely
Négyes sírhely
Urnafülke egyes
VÁMOSI RÉGI
1. tip.urnafülke
DÓZSAV. GY.RÁTÓTI ÚJ
2. tip.urnafülke
Urnafülke kettes
GY.RÁTÓT 2. SZ.
3. tip. urnafülke
DÓZSAVÁROSI 2.SZ.
4. tip. urnafülke+
költség
Urnakripta
(4-es)
+kiépítési költség
Amerikai sírhely
Gyermeksírhely
Sírbolt megváltási díjak – 100 évre
2 személyes
4 személyes
6 személyes
8 személyes

Ft
740
1 440
2 180
2 940
380
760

kiépítési

1 460
740
740
740
180
Ft
187
218
248
278

000
000
000
000

A rendelet 3. mellékletét módosította a 45/2011.(XII.16.)Ör. 5. § (2) bekezdése 2012. január 1-jei hatállyal.
Módosította a 2/2020. (I.30.)Ör 2.§- a. Hatályos 2020. március 1. napjától.
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27.
28.

10 személyes
12 személyes

310 000
340 000

2.) A díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák.”
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