2./Napirend: Az Önkormányzat ¾ éves beszámolója a 2012. évi költségvetés teljesítéséről, és az önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet IV. számú módosítása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2012. november 29-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi 5/2012.(II.29.) számú önkormányzati rendeletet
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről az alábbiak szerint módosítani szíveskedjen:
A bevételi oldalon: 3.256 e Ft emelkedés történt, amelyet a következő pontok részletesen bemutatnak:
1)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának elemi költségvetését az alább részletezett állami támogatások
miatt szükséges módosítani. A módosítás a bevételi oldalon 2.845 e Ft költségvetési főösszeg emelkedést
eredményez. Ezzel a működési támogatások módosított előirányzata: 82.232 e Ft lesz.

Támogatási jogcím megnevezése

A jóváhagyott előirányzat
időpontja
2012.07-09.hó
2012.07-09.hó

Kompenzáció
Egyes jövedelempótló támogatások
Nemzetiségi nyelv tankönyvek állami
támogatás
Összesen

2)

A jóváhagyott előirányzat összege
(ezer Ft-ban)
1.244
1.419

2012.09.hó

182
2.845

A kapott támogatások között kell szerepeltetni a következő tételeket 411 e Ft összegben:

A 2012.I.félévi beszámolóban az állami normatívák elfogadott összege: 78.976 e Ft volt, amikor is a kincstárnak
leadott KGR-11 rendszerben 79.387 e Ft szerepel. Az eltérést most rendezni kell a költségvetési rendeletben.
A kiadási oldalon: 3.256 e Ft emelkedés történt, amelyet a következő pontok részletesen bemutatnak:
1)

A személyi juttatások előirányzata 1.244 e Ft-tal emelkedett:

Intézmények megnevezése
Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatala
Összes előirányzat-változás

2)

Módosítás összege (e Ft)
1.244
1.244

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 1.419 e Ft-tal emelkedett:

Intézmények megnevezése

Módosítás összege (e
Ft)

Módosítás oka

Pilisszentkereszt Polgármesteri
Ápolási díj (07-09.hó)
Hivatala
Pilisszentkereszt Polgármesteri
Foglalkozatást helyettesítő támogatás
Hivatala
09.hó)
Pilisszentkereszt Polgármesteri
Lakásfenntartási támogatás (07-09.hó)
Hivatala
Pilisszentkereszt Polgármesteri
Rendszeres szociális segély (07-09.hó)
Hivatala
Előirányzat-változás összesen

1

1.068
(07-

120
116
115
1.419

3)

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata 182 e Ft-tal emelkedett:

Intézmények megnevezése
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola
Összes előirányzat-változás

4)

Módosítás összege (e Ft)
182
182

2012. I. félévi beszámolóban feltüntetett összegek

A 2012.I.félévi beszámolóban az állami normatívák elfogadott összege: 78.976 e Ft volt, amikor is a kincstárnak
leadott KGR-11 rendszerben 79.387 e Ft szerepel. Az eltérést most rendezni kell a költségvetési rendeletben.
4.számú mellékletben
(ezer Ft-ban)

Megnevezés
Önkormányzati igazgatás személyi
juttatások
Önkormányzati igazgatás munkaadókat
terhelő járulékok
Önkormányzati igazgatás dologi és egyéb
folyó kiadások
PHM személyi juttatások
PMH munkaadókat terhelő járulékok
PMH dologi és egyéb folyó kiadások
Intézmények személyi juttatásai
Intézmények munkaadókat terhelő
járulékai
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on
kívülre
Önkormányzat által nyújtott társadalmi-,
és szociálpolitikai juttatások
Összesen

KGR11-es rendszerben
(ezer Ft-ban)

Eltérés (ezer
Ft-ban)

10.053

10.091

38

2.634

2.637

3

46.744

48.095

1.351

34.934
8.989
15.846
76.466

34.984
8.992
15.561
76.698

50
3
- 285
232

20.065

20.086

21

2.253

1.253

- 1.000

10.475

10.473

-2

228.459

228.870

411

Az (1)-(2) és (1)-(4) pontban bemutatott összegek a 2012. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi és kiadási
oldalát 267.444 e Ft-ra emelik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását.

Pilisszentkereszt, 2012. november 23.
________________________________
Lendvai József
polgármester

3./Napirend: 2013. évi költségvetési koncepció
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2012. november 29-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (1) bekezdése és 87. § (1)
bekezdése alapján a polgármester a jegyző által készített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót
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november 30-ig benyújtja a képviselő-testületnek. Ezen kötelezettségemnek eleget téve az alábbi javaslatot
terjesztem a Képviselő-testület elé:
Jelenleg még sok a bizonytalanság a 2013. évi költségvetést illetően. A költségvetési támogatások teljes
átalakítása – feladatfinanszírozásra való áttérés, az önkormányzat adósságállományának esetleges átvállalása,
iparűzési adó számításának változása, járási hivatalok kialakítása miatti feladatellátás csökkenés (ami esetünkben
elhanyagolható), és az ezekből eredő szerkezeti, szervezeti átalakulások még sok kérdést vetnek fel.
A tervező munka szakaszában szükséges az idei évi tényadatok alapján megbecsülni a jövő évi működési
kiadások összegét, a feltételek nem teljes körű ismerete mellett is meg kell határozni a koncepcionális célokat.
A koncepció kialakításánál az államháztartási törvény előírásainak megfelelően a 2013. évi költségvetési
törvény tervezetéből kell kiindulnia az önkormányzatoknak. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
törvényjavaslat, valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat 2012. június 15-en került benyújtásra az országgyűlésnek, de a koncepció
készítés időszakában meg egyik törvénytervezet sem került elfogadásra.
A koncepció kialakítását tovább nehezíti, hogy a költségvetési törvény végrehajtásához kapcsolódó egyéb
jogszabályok jelentős része jelenleg is kidolgozás alatt áll.
A költségvetési törvény tervezete alapján az önkormányzatok a 2013. évi költségvetésük tervezésénél a következő
prioritásokkal számolhatnak:
A költségvetési törvény tervezete abból indul ki, hogy 2013. január 1-jetől átalakul az önkormányzati
feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy
része az államhoz kerül es ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források
nagyobb részét illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy részét is átirányítják a központi
költségvetésbe, ezért új finanszírozási struktúra alakul ki, mely elszakad a normatív támogatási rendszertől.
A helyi önkormányzatok feladataihoz 2013-ban a központi költségvetés mintegy 647 milliárd forinttal járul
hozzá, mely a 2012. évi támogatás 62%-a továbbá a feladatellátás átvételével párhuzamosan az önkormányzati
források közül kiszabályozzák a helyben maradó személyi jövedelemadó és a gépjárműadó 60 %-át.
A feladatellátás átstrukturálása miatt az egyes források átkerülnek az ágazatot
felügyelő fejezetekbe:
EMMI fejezetbe átkerülő források:
- iskolapedagógusok bérére: tekintettel arra, hogy az iskolai pedagógusok es a szakmai munkát közvetlenül
segítők állami alkalmazottak lesznek, bérük finanszírozását közvetlenül a központi költségvetésből kell
biztosítani, melynek fedezete állami támogatás, valamint az önkormányzatokat 2012-ig megillető
gépjárműadó 40%-a, a helyben maradó személyi jövedelemadó közel fele, es a teljes illetékbevétel
együttes összegének a központi költségvetési támogatássá való átkonvertálásából tevődik össze.
- az iskolai szakmai munka feltételeinek támogatására, az oktatás-nevelés állami feladatellátása megfelelő
szakmai színvonalának garantálása érdekében elengedhetetlen, hogy a taneszközöket megfelelő
mennyiségben es minőségben az ágazati minisztérium biztosítsa.
- szociális szakellátás finanszírozása, amely 2013-tól teljes egészében állami feladattá válik és emiatt a
normatíva egy része elvonásra kerül az önkormányzatoktól.
KIM fejezetbe átkerülő források:
- járási kormányhivataloknak működési célra: az önkormányzati szervek által ellátott államigazgatási
feladatok mértéke csökken, az ügyek zöme a 2013. január 1-jetıl létrejövő járási kormányhivatalokhoz kerül.
A változások miatt a gyámügyi és okmányirodai normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi
feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része a KIM
fejezetébe kerül át a járási és fővárosi kerületi kormányhivatalok működésének biztosítása céljából.
- ellátottak juttatásainak fedezete: a járások kialakításáról szóló törvény alapján 2013. január 1-jetől a járási
kormányhivatalokhoz kerülnek az egyes segélyek, így az ápolási díj, az időskorúak járadéka, az
óvodáztatási támogatás kifizetése.
A kötelezettségvállalások tervezésénél – jelenleg meg jogszabállyal nem alátámasztottan, de számolunk
Miniszterelnök úr bejelentésével, mely szerint az önkormányzatok adósságállományának jelentős részét, a mi
esetünkben teljes egészét átvállalja az állam. Ennek pontos részletei meg nem ismertek.
A költségvetésben mind az intézményi, mind az önkormányzati saját bevételeket reálisan kell terveznünk ahhoz, hogy
az állami költségvetésből kapott bevételekkel együtt teljesíthető kiadási szintet lehessen tervezni.
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Központi költségvetési kapcsolatokból származó normatív állami hozzájárulások, támogatások és az
átengedett bevételek alakulása:
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása új jogcímként szerepel a költségvetési törvény
tervezetében. Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben
meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai
csökkennek a helyi bevételek meghatározott mértékével (a gépjárműadó önkormányzatoknál maradó része,
az iparűzési adó esetében az elvárt összeg, valamint az egyéb helyi adok összegének fele), és az ezt
követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.
Az átengedett bevételek rendszerének átalakítása
A gépjárműadó átengedés mértéke csökken 100%-rol 40%-ra, továbbá a helyben maradó személyi
jövedelemadó és ehhez kapcsolódva a jövedelemkülönbség mérséklés rendszere megszűnik.
A helyi adók – így az iparűzési adó – rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó
bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzé a
feladatokhoz, de összegüket az általános támogatás kialakításnál figyelembe veszik.
Köznevelési normatívákat érintő további változások
- Az önkormányzatok fő feladata az óvodai és bölcsödei ellátás lesz. A nevelő munkához szükséges
támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy az itt dolgozó – a
szaktörvény feladatszervezési (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő)
előírásai szerint elismert – pedagógus es a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereseteket
meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén teljes mértékben biztosítja.
- Az óvodák, bölcsödék szakmai-dologi kiadásaihoz es üzemeltetéséhez a központi költségvetés célzott és
nevesített támogatást biztosít.
- Az önkormányzatok – főszabály szerint – állják az iskolák üzemeltetési költségeit, azaz ehhez normatív
támogatást nem biztosít a központi költségvetés. A költségvetési törvény tervezetében úgy számoltak, hogy
az önkormányzatok állami feladatokra át nem csoportosított sajátos bevételeikből oldják meg. Ezt a
feladatot a mi esetünkben az intézményfenntartó központ végzi.
- A gyermekétkeztetés szinten az önkormányzat feladata marad, finanszírozása változatlan marad az előző
évekhez képest.
- Az iskolák szakmai dologi kiadásait az állam közvetlenül fedezi.
Szociális normatívákat érintő változások
- A szociális és gyermekjóléti ellátások terén jelentős változások várhatók 2013. évben, de a szaktörvényi
módosulásokról az Országgyűlés még nem döntött. Fontos megjegyezni, hogy a költségvetési törvény
tervezete - ellentétben az előző évek költségvetési törvényeivel - nem tartalmazza tételesen felsorolva az
egyes feladatokat es a hozzájuk kapcsolódó normatív támogatásokat, ezért annak megítélésére, hogy a
feladat ellátásához mennyi normatív támogatással számolhatunk nincs lehetőségünk.
- A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy egyes segélyek kikerülnek a jegyző hatásköréből: a járások
kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló törvény alapján 2013. január
1-jetől a normatív ápolási díjról, az időskorúak járadékáról és az óvodáztatási támogatásról a járási
kormányhivatalok fognak dönteni.
A jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek. E kategória egységesebb
rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat
(megtartva ugyanakkor az egyes élethelyzetek különbözőségéből eredő eltéréseket).
A szakmai elképzelések szerint a létalap:
- alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak
úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (ide tartozna mostani foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély), - kiegészítő támogatási komponense
foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott
támogatásokat (pl. a lakásfenntartási támogatást).
A hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz előirányzat a települések szociális kiadásai arányában elosztva a
létalap-segélyek kifizetésének „önrészéhez”, a közfoglalkoztatás keretében biztosítandó saját erőhöz, valamint az
önkormányzatok saját hatáskörű krízissegélyezéséhez járul hozza.
Intézményi működési bevételek
Az intézményi működési bevétel a közhatalmi bevételekből, az egyéb saját bevételekből, az áfa bevételekből,
visszaterülésekből, kamatbevételekből tevődik össze.
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A közhatalmi bevételekből a legnagyobb részarányt az okmányirodai bevételek képezték, amelyek 2013. január 1jetől átkerülnek a járási hivatalok hatáskörébe.
2013. évi várható egyéb sajátos bevételek
Az egyéb sajátos bevételek a helyiségek, eszközök tartós es eseti bérbeadási díjából, valamint az egyéb bevételekből
tevődnek össze.
A gépjárműadó bevételeket - figyelembe véve a költségvetési törvény tervezetet - az idei várható bevételek 40 %ában kalkulálhatunk.
Iparűzési adóból származó bevételünk 2012-ben kalkulált bevételünkkel számolhatunk, mivel a településünkön
további adómérték emeléssel számolhatunk, mivel a mérték a maximumon van.
Megjelent a 2013. évi valorizációs lista a helyi adó mértékekről. Településünkön a kiszabott adómértékek jelentősen a
maximálisan kiszabható szint alatt vannak, kivéve az iparűzési adót, de figyelembe véve a jelenlegi gazdasági
helyzetet és a lakosság teherbíró képességét, nem javaslom az adómértékek módosítást. Az iparűzési adó számítása
változik, ennek hatása még nem ismert, nem valószínű, hogy esetünkben ez jelentős bevétel növekedést
eredményezne.
Kiadások:
Személyi juttatások és járulékok
A személyi juttatások kiadásainak nagyságát elsősorban a törvényi szabályozás határozza meg, ennek keretein
belül tud az önkormányzat – figyelembe véve a költségvetési bevételek nagyságára - az egyes nem kötelező juttatás
típusokról dönteni.
A köztisztviselői illetményalap és a közalkalmazotti bértábla a 2008. januári szinten van, továbbra is az akkori
számítási szabályok érvényesek. A 2013. évi költségvetési törvény tervezete szerint a jövő évben sem várható
változás.
A Polgármesteri Hivatal esetében a személyi juttatásokat a járási rendszer kialakítására tekintettel az átadásra
kerülő közszolgálati tisztviselői hely, munkavállalók személyi juttatási előirányzatának arányos csökkentésével
tervezhetjük.
2013. évben az előirányzatot növelő tételek lehetnek:
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint kötelező fizetési fokozatban
történő átsorolások, jubileumi jutalmak,
- a minimálbér es garantált bérminimum változása.
A Hivatal engedélyezett létszámkeretét a járási hivatalok létrehozására tekintettel, a 2013. évben átadásra kerülő 1 fő
üres álláshellyel szükséges csökkenteni.
A tervező munkát előkészítő folyamat fontos feladata az, hogy biztosítani tudjuk az alapellátást nyújtó intézmények,
és kötelezően ellátandó feladatok zavartalan működtetéséhez szükséges források rendelkezésre állását. Mindezt
annak ismeretében kell biztosítani, hogy folyamatosan növekednek az élelmiszer árak, a szolgáltatások árai, villamos
energia költségek stb., amelyek kihatnak az intézményeink és az önkormányzat dologi kiadásainak növekedésére. Az
intézmények feladat ellátását a 2013. évi költségvetés készítése előtt fokozottan kell vizsgálni, hogy a gazdálkodás
zavartalansága biztosítható legyen.
Javaslom az alábbi határozati javaslatok tervutasításként történő elfogadását a jövő évi költségvetés kialakításának
elősegítése érdekében.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének fő irányelveit az
alábbiakban határozza meg.
1.

2.

3.

A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. A
költségvetést a ténylegesen szükséges összegek alapján kell elkészíteni. A tervezés során feltárt bevételi
többleteket, illetve kiadási megtakarításokat a hiány csökkentésére kell fordítani. Meg kell teremteni a
költségvetéseken belül az egyértelmű átláthatóságot.
A költségvetésnél törekedni kell, hogy a működési költségvetés legyen egyensúlyban. Az összes kötelező
feladat betervezése után lehet a fennmaradó összeget további tervutasítások alapján szétosztani. Törekedni
kell a minél nagyobb tartalékok képzésére;
Minden intézménynél, ill. gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy
gondot kell fordítani a költségvetések szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára.
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4.

5.

A Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél a dologi kiadások vonatkozásában a tervezés során az
előirányzatokat úgy kell kialakítani a gazdaságosság figyelembevételével, hogy az intézményrendszer
kiegyensúlyozottan és biztonságosan működjön. Az önkormányzat kötelezettségvállalásait külön kell
megjeleníteni.
A halaszthatatlan intézmény felújításokat, költségcsökkentést eredményező műszaki átalakításokat tervezni
kell. A tervben fel kell sorolni azokat a lehetséges pályázati célokat is, melyek önrésze esetleges
többletbevételeink vagy fejlesztési hitelkeret terhére biztosíthatók, és egyértelműen szolgálják a falu lakóinak
érdekét.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az intézményi költségvetési egyeztető tárgyalások
lebonyolításáról.
Határidő: 2013. január 20.
Felelős: Baranyák Szilvia jegyző

Pilisszentkereszt, 2012. november 26.

Lendvai József
polgármester

4./Napirend: Pilisi Klastrom Nonprofit Kft 2013. évi közszolgáltatási szerződésének előkészítése
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2012. november 29-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
2012. évi november 22-i munkaterv szerinti testületi ülésünkön tárgyaltuk volna a Pilisi Klastrom Nonprofit kft.
közszolgáltatási szerződés módosítás ügyét, mivel a kft.-vel kötött szerződésünk érvényességi ideje 2013. május 31.
Jelen előterjesztés mellékleteként beterjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Kft. féléves beszámolóját
tájékoztatásul.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy tegyék meg javaslataikat a közszolgáltatási szerződés módosítás
előkészítése ügyében.

Pilisszentkereszt, 2012. november 26.

Lendvai József
polgármester
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6./Napirend: A temető használatára vonatkozó megállapodás, és a rendelettervezet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2012. november 22-i üléséről
Előterjesztés

A temető fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos közszolgáltatási szerződés előkészítése az egyházzal
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdése a települési önkormányzatok számára
kötelező feladatként jelöli meg a köztemető fenntartását. Ezzel párhuzamosan a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 3.§ b) pontjában a köztemető fogalmának meghatározása is az
önkormányzat köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét hangsúlyozza.
A Ttv. 3. § b) pontja értelmében köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem
önkormányzati tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat – a temető tulajdonosával kötött megállapodás
alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.
A Ttv. alapján az önkormányzatok három módon teljesíthetik köztemető fenntartásra vonatkozó törvényi
kötelezettségüket:
- önkormányzati tulajdonban lévő temető fenntartásával,
- nem önkormányzati tulajdonban lévő temető tulajdonosával való megállapodás alapján, vagy
- más települési önkormányzatokkal közösen társulás, valamint együttműködés útján.
A Ttv. a helyi önkormányzatok köztemetővel kapcsolatos feladatait az Ötv-nél bővebben határozza meg, nemcsak a
köztemető fenntartását, hanem annak üzemeltetését is előírja. A Ttv. az ellátandó két feladat összességét kegyeleti
közszolgáltatásként határozza meg.
Pilisszentkereszten egyházi fenntartású temető működik hosszú évek óta. Az önkormányzat kötelező feladatát, a
köztemető fenntartását az önkormányzat az egyház hozzájárulása nélkül a pilisszentkereszti temetőben nem tudta
szabályozni.
A temető üzemeltetése, mint tevékenység elkülönül a temető fenntartástól.
A temető fenntartása a temető, mint létesítmény (illetve az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra) biztosítását jelenti, az
üzemeltetés a temető használatával függ össze, a gondnoki, temetőigazgatási feladatok ellátását foglalja magába.
Fő szabályként a temető üzemeltetése a tulajdonos feladata.
Az egyházi tulajdonú köztemető fenntartását és üzemeltetését az egyház és az önkormányzat közösen is elláthatja, a
közöttük létrejött megállapodás függvényében.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testületének meg kell, hogy alkossa a temetőről és
temetkezésről szóló rendeletét és ezzel egyidejűleg el kell fogadnia a 2013. január 1-i hatállyal
határozatlan/határozott időre kötött megállapodást a köztemető fenntartására a Római Katolikus Egyház illetékes
Egyházmegyéjével.
A rendeletalkotási kötelezettség teljesítése
A Ttv. 41. § (3) bekezdése értelmében a települési önkormányzatoknak a tárgyban rendeletet kell alkotniuk, amelyben
különösen a következő tárgyköröket szabályozza a képviselő-testület:
a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek;
b) a temető használatának és igénybevételének szabályai;
c) a temetési hely gazdálkodási szabályai;
d) a sírhely méretezése, sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás
szabályai;
e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételei, a temetési hely megváltási díja, a temető fenntartási
hozzájárulás díja, illetve a létesítmények vállalkozók részéről történő igénybevételének díja;
f) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői
rendje;

Az önkormányzat által megállapítható díjak:
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A Ttv. rögzíti a díjak megállapítására vonatkozó szabályokat, amelyekről a Ttv. 40. § (2)-(5) bekezdései rendelkeznek.
Köztemető esetén az önkormányzat rendeletében a következő díjfajták mértékét állapítja meg:
a) temetési hely, ill. újraváltás díja,
b) temető-fenntartási hozzájárulás díja (a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen
munkát végzők fizetik)
c) a temetői létesítmények, ill. az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési
szolgáltatók által fizetendő díjat.
A fenti díjak szabályozása kötelező, akkor is, ha az önkormányzat nem kíván díjfizetési kötelezettséget előírni, az
ingyenességet is ki kell mondani díjfajtánként a rendeletben.
A Korm. rendelet 55. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy nem szedhető díj különösen a temetőlátogatásért, a
temetői utak használatáért és a temetési hely gondozásához igénybe vett vízért.
A képviselő-testület októberi testületi ülésén a napirendet megtárgyalta, a rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre
bocsátotta, melyhez vélemény nem érkezett.
A fentiekre figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, az Egyházzal kötendő
megállapodás aláírására történő felhatalmazás megadására és a rendelettervezet elfogadására.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a pilisszentkereszti Római Katolikus
Egyházközséggel köttendő kegyeleti közszolgáltatási megállapodást. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.

Pilisszentkereszt, 2012. november 16.
Lendvai József
polgármester

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Pilisszentkereszt Község Önkormányzata, képviseli: Lendvai József polgármester (cím:
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12., adószám: SSSSSSS.., statisztikai törzsszám: SSSSSSSSSS.., /
továbbiakban Önkormányzat / ), másrészről :
pilisszentkereszti Római Katolikus Egyházközség képviseli: Szalay Zoltán plébános /továbbiakban: Egyház/
között, az Önkormányzatnak az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében
meghatározott köztemető fenntartási kötelezettségének ellátása tárgyában –figyelembe véve a temetőkről és
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényt és a végrehajtásra kiadott 145/1999. (X.01.) Korm. rendelet
rendelkezéseit is - az alábbi feltételekkel:
A Megállapodás hatálya kiterjed Pilisszentkereszt Község közigazgatási területén fekvő temetőre
(hrsz:SSSSSSS.), valamint ennek fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos összes tevékenységre.
1.
Az Önkormányzat temető fenntartási kötelezettségének Egyház tulajdonában lévő temetőben, az
Pilisszentkereszt belterület: SSSSSSS.,hrsz-ú, köztemető céljára kialakítandó temetőben tesz eleget.
2.
A pilisszentkereszti köztemető fenntartásáról az Önkormányzat és az Egyház gondoskodik. Az
Önkormányzat a köztemető fenntartásához éves szinten 500.000,- Ft-al, azaz ötszázezer forinttal járul hozzá, mely a
fenntartáshoz szükséges költségeket fedezi, továbbá a temető területén elvégzi a temető karbantartásával
kapcsolatos teendőket (fűkaszálás, téli hóeltakarítás).
3.
A köztemető üzemeltetéséről az Egyház gondoskodik, vezeti a nyilvántartásokat, biztosítja a sírhelyeket,
lehetővé teszi mind egyházi, mind világi kegyeleti szertartásokat. Az Egyház vállalja, hogy a temetőben eltemetett
személyek emléke méltó megőrzésének és ápolásának, valamint az elhunyt személyek eltemetésének lehetőségét
felekezeti hovatartozásra, illetve lelkiismereti meggyőződésre és bármely más megkülönböztetésre való tekintet
nélkül, köztemető jelleggel mindenki számára biztosítja.
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4.
Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók között megkülönböztetést nem alkalmazhat.
5.
Felek megállapodnak abban, hogy a temető bővítéséről, egészben, vagy részbeni lezárásáról,
megszüntetéséről az Önkormányzat képviselő-testülete, illetve az Egyházközség képviselő-testülete a Helyi Építési
Szabályzat figyelembevételével, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) véleményének
kikérésével határoz.
6.
Amennyiben a köztemető üzemeltetését az Egyház vállalkozásba kívánja adni, az üzemeletetés formájáról,
pályázat kiírásáról, a köztemetőt üzemeltető gazdálkodó szervezet kiválasztásáról, az üzemeltetési megállapodásról
az Önkormányzat képviselő-testületét előzetesen tájékoztatja. Az üzemeletetési szerződés megkötéséhez az
Önkormányzat képviselő-testületének egyetértése szükséges. Az egyetértés megadását követően a kegyeleti
közszolgáltatási szerződés az Önkormányzat, az Egyház, és az Üzemeltető között jön létre.
7.
A temető rendjét, temetést, sírgondozást, a kegyeleti közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjak fajtáit,
mértékét, valamint a temetési helyek díját, azok újraváltási díját az Önkormányzat rendeletben szabályozza.
8.
Az Egyház a temető fenntartását és üzemeltetését a törvényi előírásnak megfelelően az Egyház temetői
szabályrendeletében és a Képviselő-testület helyi rendeletében foglaltak szerint végzi.
9.
Az Egyház vállalja, hogy a nyitvatartási időn belül a temetőt bárki szabadon látogathatja, halottait a
szükséges engedélyek birtokában koporsós vagy urnás temetés formájában eltemetheti, exhumáltathatja, rátemetést,
kripta-, és sírnyitást végezhet az Egyház szabályrendeletében és a Képviselő-testület rendeletében megállapított
időben.
10.
Kegyeleti szolgáltatást részben vagy egészben csak a törvényben szabályozott engedéllyel rendelkező
végezhet.
11.
A temetési helyek, illetőleg az újraváltás díját valamint a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők
temető fenntartási díját 2013- re vonatkozóan a Képviselő-testület a temetőkről és temetkezésről szóló rendeletének
mellékletében határozza meg, az Egyház szabályrendeletében foglaltak alapján.
12.
Jelen megállapodást a felek határozatlan időre szólóan kötik, felmondási idő hat hónap. A Megállapodás
módosítása az Egyház az Önkormányzat közös megegyezése alapján lehetséges.
13.

A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

14.

Jelen megállapodás a Képviselő-testület és az Egyház jóváhagyásával válik hatályossá.

Pilisszentkereszt, 201,.

Lendvai József
polgármester
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat

Szalay Zoltán
plébános
Római Katolikus Plébánia Pilisszentkereszt
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Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
M/2012. (MM.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezésről

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a helyi önkormányzatok és szerveik, valamint az
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 18. §-ában
meghatározott feladatkörre – az 1999. évi XLIII. törvényben, valamint az annak végrehajtására kiadott 145/1999.
(X.1.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos
rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX.24.) BMEüM-IM együttes rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:
I.
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Pilisszentkereszt község közigazgatási területén található temetőre és létesítményeire,
valamint az ott végzett temetkezési tevékenységekre és temetkezési szolgáltatásokra. A rendelet hatálya kiterjed
mindazon személyekre, akik a temető területén tartózkodnak, illetve fenntartásában és üzemeltetésében
közreműködnek.
(2) A köztemető létesítéséről fenntartásáról az Önkormányzat és pilisszentkereszti Római Katolikus Egyházközség
(továbbiakban: Egyházközség) gondoskodik. A temető üzemeltetéséről az Egyházközség gondoskodik. A feladat
ellátásához szükséges pénzügyi fedezet összegét a felek a kegyeleti közszolgáltatási megállapodás alapján
határozzák meg.
(3) A temetőben felekezetre, vagy más egyéb megkülönböztetésre való tekintet nélkül kell a temetést elvégezni. A
temetőben polgári vagy egyházi gyászszertartás (temetés, búcsúztatás) szerint történhet a temetés.
(4) Temető létesítéséről, bővítéséről, egészben vagy részbeni lezárásáról, megszüntetéséről,
esetleg újra használatba vételéről a képviselő-testület a helyi építési szabályzat figyelembevételével, az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) véleményének kikérésével határoz.
(5) A működő köztemető az Egyházközség tulajdonát képező Pilisszántói úton S.. helyrajzi számú ingatlanon lévő
temető.
II.
Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) temető: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerint zöldfelületi jellegű
különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak
eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak
b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati tulajdonban lévő
temető is, amelyben az önkormányzat –a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján- a köztemető
fenntartására vonatkozó kötelezettséget teljesít.
d) temető fenntartása: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és
infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és
gondozása;
e) temető üzemeltetése: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális
létesítmények működtetése, valamint az igénybevételhez szükséges egyéb feltételek biztosítása;
f) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi
kegyeleti célú, az elhunytak emlékeinek megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége;
g) temetkezési szolgáltatások: a temetésfelvétel, a halottszállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése és a
temetéshez szükséges eszközökkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a halottszállítás, a sírhelynyitás
és visszahantolás, a sírba helyezés, a hamvasztás és az urnakiadás, az urnaelhelyezés, a hamvak szórása, a
sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés;
h) temetkezési szolgáltató: a temetkezési szolgáltatásokat együttesen, vagy önállóan végző szolgáltató.
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III.
Általános rendelkezések
3. §
(1) Halottat elhelyezni, elhamvasztott halott maradványait elhelyezni csak a működő temetőben és temetkezési
emlékhelyeken létesített temetési helyen lehet.
(2) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.
(3) Az üzemeltető temetkezési szolgáltatást sem közvetlenül sem más gazdálkodó szervezet megbízásából nem
végezhet.
4. §
A temetők működésének ellenőrzése:
(1) A temetők fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a jegyző ellenőrzi.
(2) A jegyző ellenőrzési jogkörében eljárva jogszabálysértés, vagy a temető szabályzat megsértése esetén felhív a
rendelkezések betartására.
(3) A jegyző ellenőrzi a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését,
szerződésszegés esetén kezdeményezi a szerződés felmondását.
(4) A köztemetőben vezetett nyilvántartásokba a jegyző betekinthet az ellenőrzés során, és vizsgálhatja a temetőben
szolgáltatást végzők jogosultságát.
IV.
A kegyeletgyakorlás rendje és a temetési helyek gondozásának szabályai
5. §
(1) A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az etnikai vagy vallási
temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól
vagy magatartástól.
(2) A megváltott temetési helyek gondozásáról, fenntartásáról a temetési hely fölött rendelkező köteles gondoskodni.
(3) Minden látogató kötelessége a temetőnek a környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése.
A temető használatának és igénybevételének szabályai
6. §
(1) A köztemetőben világi és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt lebonyolítható.
(2) A köztemetőt üzemeltető köteles a temető rendjét, nyitvatartási idejét, az elhelyezhető síremlékek méretét
szabályozó hirdetményeket és a temető részletes térképét a temető bejáratánál jól látható helyen kifüggeszteni.
7.§
(1) A köztemető útjain tilos gépjárművel közlekedni, kivéve:
- a súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító járművet,
- a temetkezési tevékenységben részt vevő járművet,
- azon látogatók járműveivel, akik sírgondozáshoz szükséges nagy méretű eszközöket, anyagokat szállítanak,
- a temető üzemeltetéséhez szükséges járművet.
8. §
(1) A köztemető tisztántartása az üzemeltető feladata, az önkormányzat erre vonatkozó részletes előírásait az
üzemeltetővel kötendő szerződésben kell rögzíteni.
(2) A köztemetőben csak az üzemeltető által engedélyezett és meghatározott időben végezhető munka a sírgondozás
és a sírok beültetése kivételével. A munka megkezdésének és befejezésének idejét az üzemeltetőnek be kell
jelenteni. Padot, ülőhelyet elhelyezni csak az üzemeltető engedélyével és az üzemeltető által kijelölt helyre lehet.
(3) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési és bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani
csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot keletkezésétől számított 3 napon belül el kell
szállítani. Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot (pl. betont) csak vaslemezen lehet előkészíteni.
(4) A köztemetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával szabad.
(5) A köztemető területéről sírkövet, síremléket, sírjelet (fejfát) kiszállítani csak az üzemeltető írásos engedélyével
lehet.
(7) Fát, cserjét a köztemető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez a sírra ültetett azon örökzöld,
- melyet az üzemeltetőnek be kell jelenteni - amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 m-nél és átmérője nem
több 0,6 m-nél.
(8) A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, növények
helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét megzavaró, illetve az emlékezést sértő tárgyak és
növények eltávolítására az üzemeltető jogosult.
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(9) Tilos a temetési helyen, mellette, vagy mögötte a gondozáshoz használatos szerszámok és egyéb eszközök
tárolása.
9. §
(1) A köztemetőben 12 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Az általa okozott kárért a felügyelő
tartozik felelősséggel.
(2) A köztemetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani. Tilos a temetőben minden
olyan magatartás vagy tevékenység, amely a kegyeleti érzést sértheti.
(3) A köztemetőben elhelyezett tárgyakért, valamint a sírok és síremlékek esetleges megrongálásáért sem az
önkormányzatot sem az üzemeltetőt anyagi felelősség nem terheli.
10. §
(1) A köztemetőben a sírhelyek bekerítése tilos, erre engedély nem adható.
(2) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.
(3)A temetési helyek gondozása során a következő körültekintő gondossággal kell eljárni:
a) a tevékenység ne sértse mások kegyeleti érzéseit;
b) a tevékenység mások sírgondozási tevékenységét ne akadályozza;
c) a tevékenység az utakon való közlekedést ne akadályozza;
d) a tevékenység búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást;
e) a keletkező hulladékot a kijelölt gyűjtőedényekben kell elhelyezni;
f) tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.
11. §
A sírjelek alkalmazásának szabályai:
(1) A temetési hely jelölésére sírjel, síremlék használható, illetve létesíthető.
(2) A rendelet hatályba lépése után létesítendő sírjelek vázrajzát az üzemeltetőnek be kell mutatni, aki azt
ellenjegyzéssel jóváhagyja, vagy az előírásoknak megfelelő módosításra hív fel, vagy elutasítja.
(3) A sírjel nem foglalhat el a temetési helyeknél nagyobb méretet, magassága anyagától függően:
•
műkő, terméskő legfeljebb 1,5 méter lehet;
•
kopjafa legfeljebb 2,2 méter.
(4) A sírjel, vagy az azon szereplő felirat, ábra, meg kell feleljen a kegyeleti érzés elvárásainak, semmiképpen nem
lehet a közízlést, emlékezést sértő.
V.
A temetési helyek gazdálkodásának szabályai és a temetkezés rendje
12. §
A temetőben a temetésre használt helyek a következők:
a) egyes sírhely,
b) kettős sírhely,
d) sírbolt (kripta),
e) urnasírhely,
f) urnafülke (kolumbárium),
g) urnasírbolt,
h) hamvak szétszórására kijelölt terület,
i) hősi temetési hely.
13. §
(1) A sírokat egymástól minimum 60 cm, maximum 1 méter távolságra kell elhelyezni.
A sírhelyek mérete:
a.) az egyszemélyes sírhely mérete 210 x 90 cm-es, mélysége 160 cm –ig mélyített sírhelynél 250 cm-ig terjedhet
b.) a kétszemélyes sírhely mérete 210 x 190 cm-es, mélysége 160 cm-ig mélyített sírhelynél 250 cm-ig terjedhet
c.) a gyermek sírhely mérete 130 x 60 cm-es, mélysége 160 cm-ig mélyített sírhelynél 250 cm-ig terjedhet
d.) az urnafülke (kolombárium) 30 x 30 cm-es,
e.) urnasírhely 80 x 60 cm-es, mélysége legalább 100 cm-ig terjedhet
f.) közös sírhelyek mérete az egyes sír mérete x eltemetendők száma, mélysége 160-250 méterig terjedhet,
(2) A sírgödröt kifalazni tilos. Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó aljának legalább 160 cm mélyre kell
kerülnie (mélyített sír) a felszíntől.
(3) A sírboltok méretei:
- kétszemélyes 260 x 150 cm, mélysége: 230 cm,
- négyszemélyes 260 x 300 cm, mélysége: 230 cm,
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- hatszemélyes 260 x 300 cm, mélysége: 310 cm,
- (3) Az urnasírbolt belső méretei: mélysége 0,5 méter, hosszúsága 0,9 méter, szélessége legalább 0,6 méter.
14. §
A sírhelyek elhelyezése:
A felnőtt és gyermek sírhelyek egymás közötti távolsága legalább 0,6 méter.
15. §
(1) A parcellákban és a sorokban az elhalálozás sorrendjében kell a temetési helyeket kijelölni.
(2) Előre megváltani csak a kettős sírhely második helyét lehet.
(3) A rendelkezési jogosultság a megváltás napjával kezdődik, a használati idő a következőképpen alakul:
a) egyes és kettős sírhely
25 év
b) sírbolt az üzemeletetővel kötött megállapodástól függően
60-100 év
c)
urnafülke és urnasírhely
10 év
d) urnasírbolt az üzemeltetővel kötött megállapodástól függően 20-60 év
(4) A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető, vagy a sírtábla nem kerül lezárásra,
átrendezésre.
(5) A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem lehet.
(6) A rátemetés során az eltemetett halott részére koporsós temetés esetén legalább 25 év, urnás földbetemetés
esetén pedig legalább 10 év nyugvási (porladási) időt kell biztosítani.
16. §
Építési szabályok a temető területén:
(1) Sírbolt, kripta és kolumbáriumfal építése építési engedély köteles, az engedélyeztetési eljárás lefolytatása az
idevonatkozó érvényben lévő előírások szerint történik. Az engedélyezési terv készítése során a helykijelölést és
a létesítmény tervét egyeztetni kell a Főépítésszel, az Üzemeltetővel. Csak az ő hozzájárulásukkal lehet az
építési engedély kérelmet az építésügyi hatósághoz benyújtani.
(2) Üzemeltető jogosult minden engedélyköteles munkánál a munka elvégzésére jogosító engedély bemutatását
kérni, melynek hiánya esetén a munkavégzést megtilthatja, valamint jogosult az elkészült létesítményt ellenőrizni,
hogy az valóban a kiviteli terv szerint készült-e el.
(3) A sírbolt építése során biztosítani kell, hogy a koporsó aljzata a talajjal érintkezzen.
(4) A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával a földben lebomló anyaggal burkolni lehet, azonban a koporsó
aljzatának a talajjal érintkeznie kell.
(5) Ülőhely, pad, egyéb, nem kegyeleti célú tárgy kihelyezése csak az üzemeltető hozzájárulásával lehetséges.
(6) A temetkezési hely műszaki állapotának nagymértékű megromlása esetén a helyreállítás a rendelkezni jogosult
kötelezettsége. Ezen kötelesség elmulasztásakor az üzemeltető jelzése alapján a jegyző a kötelezettet
felszólíthatja, majd veszélyelhárítás végett elrendelheti a síremlék, sírbolt eltávolítását, illetve a sírboltba a
további temetkezést megtilthatja.
(7) A temetőben végzendő munka időpontját be kell jelenteni az üzemeltetőnek. Az üzemeltető az építési munkákról
nyilvántartást vezet, és amennyiben a munka búcsúztatást, szertartást zavarna, az építéstől való tartózkodásra
hívhatja fel a bejelentőt.
(8) Az építéshez szükséges építőanyag beszállításához, az építési és bontási munkák megkezdéséhez az
üzemeltető írásbeli engedélye szükséges.
(9) Az építéskor keletkezett hulladékot, törmeléket a keletkezéstől számított 3 naptári napon belül az építőnek el kell
szállítania. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, az elszállításról a felszólítást követő egy napon
belül az üzemeltető a kötelezett terhére és veszélyére gondoskodik.
(10) Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot (pl. beton) csak vaslemezen lehet előkészíteni, a maradékot a
temetőből el kell szállítani.
A ravatalozás szabályai
17. §
(1) Az elhunytat a ravatalozóban a szertartás megkezdése előtt legfeljebb 3, de legalább 1 órával korábban kell
elhelyezni. Az elhunytat a ravatalozásig halotthűtőben kell tárolni.
(2) A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább egy órával, de minden esetben a ravatalozás megtörténte után
azonnal ki kell nyitni.
(3) A temetést végző temetési szolgáltató köteles a ravatalozásra vonatkozó szabályokat megismerni és betartani.
18. §
Az Üzemeltető közszolgáltatási kötelezettségei:
1) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;
2) kijelöli a temetési helyeket, összehangolja a temetéseket, és gondoskodik a temető rendjének betartásáról és
betartatásáról;
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket, sírboltkönyvet;
gondoskodik a temetőben történő vállalkozói és fenntartási tevékenységek összehangolásáról, mely
tevékenységek nem zavarhatják a temető kegyeleti rendjét.
biztosítja a ravatalozó és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú
létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;
ellátja a szükséges köztisztasági, növényvédelmi, gyommentesítési feladatokat, összegyűjti és elszállítja a
hulladékot;
elkészíti a temető gazdálkodására vonatkozó pénzügyi elszámolásokat
egyéb, amelyre vonatkozóan az Önkormányzat a Tulajdonos/Üzemeltető külön szerződést köt

A temetői nyilvántartások vezetése
19. §
(1) A köztemető üzemeltetője köteles nyilvántartó- és helyparcella könyvet vezetni.
(2) A nyilvántartókönyvnek a kötelező adatokon kívül tartalmaznia kell az elhalálozás helyét.
(3) A nyilvántartó könyvek mellett betűsoros névmutatót is kell vezetni.
(4) A temetői nyilvántartásokba az adott temetési helyről az eltemettető(k) és a temetési hely felett rendelkezni
jogosult személy(ek) betekinthet(nek), részé(ük)re az üzemeltető köteles ingyenes adatszolgáltatást nyújtani.
20.§
Az Üzemeltető jogosult:
(1) a szolgáltatóktól és vállalkozóktól temető-fenntartási hozzájárulást beszedni, melynek díjtételeit az 1. számú
melléklet tartalmazza.
(2) a temetőben végzett szolgáltató és vállalkozási tevékenységekre vonatkozóan terület- és létesítményhasználati
díjat felszámolni, melynek részletezését és díjtételeit a 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) a temetői rendeletek elkészítésében részt venni.
VI.
A temetkezési szolgáltatások, vállalkozói tevékenységek feltételei
21. §
(1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban előírt engedéllyel rendelkező vállalkozók
végezhetnek.
(2) A temetkezési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének megfelelő viseletben, a szertartások és búcsúztatások
rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat.
(3) A temetkezési szolgáltatók a temető létesítményeit bérleti díj ellenében vehetik igénybe. A ravatalozó esetén az
igényt – lehetőség szerint – a használat előtt legalább 3 munkanappal előbb kell bejelenteni. A bérleti díjat az
igénybevételt megelőzően kell az üzemeltető számára megfizetni.
(4) Az üzemeltető az igényekről nyilvántartást vezet. Az igénylő számára a létesítmény átadása nem tagadható meg,
kivéve a más vállalkozó részéről történő korábbi lefoglalást.
(5) A temető-fenntartási hozzájárulás díjának és a létesítmények bérleti díjának összegét a 1. sz. melléklet
tartalmazza.
(6) A temető területén szolgáltatást nyújtó vállalkozók kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék
elszállításáról gondoskodni.
VII.
Vegyes és záró rendelkezések
22. §
(1) E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő, még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.
(3) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Pilisszentkereszt, 20S...
Lendvai József
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző
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Mellékletek a M./2012. (M..) önkormányzati rendelethez
1.

sz. melléklet

A) A temetési helyek megváltási és újraváltási díjai, amennyiben az elhunyt nem pilisszentkereszti lakos:
a) egyes sírhely
25 év
60.000,–Ft + ÁFA
aa) egyes sírhely újraváltás
25 év
30.000,-Ft + ÁFA
b) kettős sírhely
25 év
120.000,–Ft + ÁFA
bb) kettős sírhely újraváltás
25 év
60.000,-Ft + ÁFA
c) gyermeksírhely
25 év
35.000,–Ft + ÁFA
d) sírbolt
60 év
250.000,–Ft + ÁFA
e) urnafülke (egyes)
10 év
25.000,–Ft + ÁFA
f) urnafülke (kettős)
10 év
40.000,–Ft + ÁFA
g) urnasírhely
25 év
20.000,- Ft + ÁFA
h) urnasírbolt
25 év
15.000,–Ft + ÁFA
B)
Pilisszentkereszti lakosoknak, akiknek elhunyt hozzátartozójuk a temetőben került eltemetésre évente 500,- Ft egyes
sírhely/urnasírhely regisztrációs díjat köteles fizetni, ez kettős sírhely után 1.000,- Ft.
Új temetési hely kialakításakor fizetendő egyszeri 25 évre szóló egyes sírhelymegváltási díj 15.000,- Ft., kettős sírhely
30.000,- Ft, urnasírhely megváltási díj 8.000,- Ft. A 25 év letelte után az újraváltási díjként évente 500,- Ft egyes
sírhely/urnasírhely, kettős sírhely után 1.000,- Ft regisztrációs díjat köteles fizetni, aki a sírhelyet továbbra is újra
megváltani kívánja.
a B pontban szabályozott díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A temetési szolgáltatók által fizetendő díjakról, valamint a temető-fenntartási hozzájárulás díjairól
I.
A temetési szolgáltatók által fizetendő díjak:
a.) ravatalozó
külső ravatalozási hely
b.) hűtő-tároló
c.) temetőregisztrációs díj

15.000,–Ft/temetés + ÁFA
10.000.- Ft + ÁFA
1.400,-Ft/nap + ÁFA
4.000,–Ft + ÁFA

II.
A temető-fenntartási hozzájárulás díjai:
(temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő díj)
Sírkőépítés, felújítás, sírbolt építés
2.000.-Ft/nap + ÁFA
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