TEMETŐSZABÁLYZAT
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megbízta Székesfehérvár
Városgondnoksága
Kft.
Kegyelet
Divízió
Temetőüzemeltetését
(továbbiakban
temetőüzemeltetés) Székesfehérvár közigazgatási területén lévő alábbi temetők
üzemeltetésével:
Működő temetők:
a) Béla úti köztemető (Béla út)
b) Kisfaludi temető (Kisfalud, Malomhegyi utca)
c) Börgöndpusztai temető (Börgöndpuszta, Fő utca)
d) Rác temető (Kálvária sor)
e) Izraelita temető (Óvoda utca)
Lezárt temetők:
a) Csutora (Feltámadás) (Berényi út)
b) Hosszú temető (Szentháromság) (Palotai út)
c) Szedreskerti temető (Megváltó) (Palotai út)
d) Sóstói római katolikus temető (Szent kereszt) (Temető utca)
e) Fecskeparti temető (Kálvária) (Móri út)
Emléktemetők:
a) Katona temető (Szentlélek) (Sárkeresztúri út)
b) Orosz katonai temető (Deák Ferenc utca)
Az üzemeltetési tevékenység alapja a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének 19/2014 (VI.3.) önkormányzati rendelete.
Jelen temetőszabályzat a rendelet szerves része.
A lezárt temetőkben a meglévő temetési helyre urna továbbra is elhelyezhető, koporsós
módon történő temetés sírboltba vagy kettős sírhelybe üzemeltető által engedélyezhető.
Kettős sírhelybe, koporsós mellétemetés esetén a temetési hely temethetőségét az
üzemeltetés felülvizsgálja. Amennyiben a felülvizsgálat eredménye a temethetőség, a sírgödör
ásás kizárólag az üzemeltető által biztosított bent maradó zsaluzattal végezhető.
A kiadható sírhelyek, típustól függetlenül kizárólag elhalálozást követően értékesíthetők.
Kivétel a kriptahely, mely külön írásos engedéllyel előre megváltható.
Az elhunytakat a parcellákon belül az elhalálozás ideje szerinti sorrendben soron következő,
kiadható sírokba kell temetni.
Indokolt esetben az üzemeltető eltérően is rendelkezhet.
A fenti temetők területén mindennemű vállalkozásszerű munkavégzést, szolgáltatást végző
köteles gondoskodni az üzemeltetőnél történő regisztrációjáról (1. számú melléklet).
Jelen temetőszabályzat a fenti temetőkben történő mindennemű tevékenységet és
szolgáltatást végzők részére kötelező érvényű.
A temetőszabályzat 2022. június 01-től lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Jelen Temetőszabályzat meghatározza:
I.
II.
III.
IV.
V.

Üzemeltető feladatát
Temetkezési szolgáltatást végző feladatát
Temetői nyitvatartási rendet
Sírhelyek kialakításának rendjét
Temetői rendet

I. Az üzemeltető feladata

1. Halott átadás-átvétel kizárólag a Temetőüzemeltetés által elkészített „Halottszállítási,
tárolási technológiai utasítás” szerint történhet.
2. Halott átvétel: folyamatos 000-2400h (Béla úti temető)
Halott kiadás: kedd, szerda, csütörtök: 730 – 1500 h
péntek:
730 - 1200 h
3. Az elhunytak kiadása hétfői munkanapon, hétvégeken és ünnepnapokon kizárólag
előzetes egyeztetés alapján biztosított.
Ettől eltérés csak a hatósági boncolásra kötelezett elhunytnál lehetséges.
4. A hétvégére vonatkozó szállítási igényeket minden péntek 12:00 óráig e-mailben
temetouzemeltetes@varosgondnoksag.hu
címen
szükséges
jelezni
a
Temetőüzemeltetés részére.
5. Béla úti temetőben a ravatalozó tér melletti területen kialakított szóró parcellában
szóró berendezést működtet.
Az elhunyt hamvasztását követően van lehetősége a hozzátartozónak, ill. az arra köteles
temettetőnek a hamvak száraz szórásának megrendelésére.
A megrendelés Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Kegyelet Divízió
Temetőüzemeltetés ügyfélszolgálati irodájában történhet.
6. A temetkezési helyek újraváltására vonatkozó közlemények kihelyezése a jogszabályi
előírásoknak megfelelően. Ezen felül a sírhelyek lejárati évében vagy azt követően az
adott temetési helyekre figyelmeztető jelölés kerülhet. A jelölés kihelyezésétől
számított 1 éven belül a hozzátartozónak lehetősége van a megváltásra, amennyiben ez
nem történik meg, a sírhely felett rendelkező postai úton is értesítést kap. Az értesítő
kézhezvételétől számított 30 napon belül a rendelkező a sírhelyet megválthatja. Ennek
hiányában a sírhely visszavonhatatlanul a fenntartó tulajdonába kerül, melyet
értékesíthet.
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II. Temetkezési szolgáltatást végző feladata

(1) Adatszolgáltatási kötelezettség:
Temetőüzemeltetés részére a Kegyeleti Szolgáltató köteles az általa temetésre
felvett elhunytról adatszolgáltatást biztosítani, az alábbiak szerint:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Elhunyt családi és utóneve
Születési név
Anyja születési neve
Születési idő
Elhalálozás idő
Legutolsó lakóhelyének címe
Temettető neve, címe
Temetési hely, idő, mód

(2) A temetés egyeztetése:
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. üzemeltetésében lévő temetőkben, a
temetési és a szemle időpontok egyeztetése céljából kötelező a Temetőüzemeltetés
irodájával felvenni a kapcsolatot.
A temetkezési szolgáltatónak hétfő, kedd, szerda, csütörtök napokon 800 – 1200, 1230
– 1500 óráig, pénteken 800-1200 óráig van lehetősége telefonon, e-mailen, vagy
személyesen egyeztetni a temetési és szemleidőpontot (időpontfoglalást kizárólag a
temetkezési szolgáltató végezhet).
Az időpontfoglalással automatikusan megrendelte a szolgáltatásokat. Ezt a
megrendelést
kötelező
a
foglalás
napján
e-mailben
temetouzemeltetes@varosgondnoksag.hu címen megerősíteni a Temetőüzemeltetés
felé (2. számú melléklet).
Amennyiben írásbeli megerősítés nem érkezik, a temetési időpontra vonatkozó
foglalás érvényét veszíti!
(3) Temetkezési kellékátadás-átvétel
A temetkezési szolgáltató az elhunytat a hozzátartozó kellékekkel, ill. a hamvakat,
vagy a hamvakat tartalmazó urnát az egyéb kellékekkel a Béla úti köztemető
proszektúra épületébe, a temetési szertartást megelőző munkanapig köteles
beszállítani.
A kellékek átvételét átvételi bizonylattal (3. számú melléklet) igazolja a
temetőüzemeltetés proszektúrájának személyzete.
Sérült kellék átvételét az üzemeltető megtagadja!
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III. Temetői nyitvatartási rend

november
március
május
szeptember

01
01
01
01

-

700 – 1700
700 – 1900
600 – 2030
700 – 1900

február 28.:
április 30.:
augusztus 31.:
október 31.:

Mindenszentek és Halottak napi nyitva tartást a mindenkori üzemeltetői utasítás határozza
meg.
IV. Sírhelyek kialakításának rendje
A temetési helyre típusa és mérete alapján az érvényben lévő önkormányzati rendeletben és
temetőszabályzatban előírtaknak megfelelő méretű hant vagy építmény helyezhető:
Bennmaradó zsaluzatos koporsós temetési hely (hant) méretek:
▪ egyes sírhely 220 cm hosszú x 100 cm széles x 30 cm magas
▪ kettős sírhely 220 cm hosszú x 220 cm széles x 30 cm magas
Bennmaradó zsaluzatos koporsós temetési helyre helyezhető építmény méretek:
▪ egyes sírhely 190 cm hosszú x 90 cm széles x 30 cm magas; 240 cm x 140 cm alap
(járda)
▪ kettős sírhely 190 cm hosszú x 190 cm széles x 30 cm magas; 240 cm x 240 cm alap
(járda)
További temetési helyek hant és építmény méretek:
urnasírhely (kettő urna földbe történő
elhelyezésére)

60 cm hosszú x 80 cm széles x 20 cm magas

gyermek sírhely

130 cm hosszú x 60 cm széles x 30 cm magas
Építménnyel ellátott sírboltok:

kétszemélyes sírbolthely /al- és felépítmény/

274 cm hosszú x 260 cm széles x 40 cm magas

négyszemélyes sírbolthely /al- és
felépítmény/
hatszemélyes sírbolthely /al- és felépítmény/

274 cm hosszú x 340 cm széles x 40 cm magas

kétszemélyes urnasírbolt hely /csak
felépítmény/

60 cm hosszú x 50 cm széles x 50 cm magas

négyszemélyes urnasírbolt hely /csak
felépítmény/

80 cm hosszú x 60 cm széles x 50 cm magas

274 cm hosszú x 360 cm széles x 40 cm magas
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A fenti temetési helyek körül minden oldalról 30-30 cm beépítetlen zöld terület tartozik, amely
a temetési helyek megközelítésére szolgál. A temetési helyen kívül növényzet, ipari vagy
kertészeti elem elhelyezése szigorúan tilos.
A szabálytalanul elhelyezett építményeket üzemeltető elbontatja, melynek költségét
rendelkezővel megtérítteti.

V. Temetői rend

Sírjelek, síremlékek, sírboltok kialakítása, és egyéb vállalkozásszerű munkavégzések
engedélyeztetése:
A temető területén síremlékek, sírboltok, urnasírboltok létesítése, átalakítása, felújítása
továbbá kertészeti tevékenység a munkát végző előzetes regisztrációja után, az üzemeltető
előzetes írásbeli hozzájárulásával, (4. számú melléklet) történhet.
A temetői munkavégzés során keletkezett felesleges föld elhelyezése a temetői
hulladéktárolóba, illetve tároló mellett tilos! Elszállítása kötelező, kivétel a Béla úti temető,
ahol a felesleges föld az erre kijelölt helyre deponálható.
Temetőlátogatás rendje:
A kegyeleti méltóság megőrzésére való tekintettel gyászszertartás ideje alatt a temető
egész területére a gépjármű behajtás tilos! Ez alól kivétel a mozgásában korlátozott
személy szállítását szolgáló személygépjármű, amely a temető területére abban az esetben
hajthat be, amennyiben a személy a gyászszertartásra érkezik.
Az elhunytakat szállító gépjárművek közlekedése mindenkor engedélyezett.
Székesfehérvár, 2022. május hó 31. napja

Mellékletek:
1.
2.
3.
4.

számú melléklet:
számú melléklet:
számú melléklet:
számú melléklet:

Regisztrációs lap
Megrendelés temetésre
Kellék átadás-átvételi bizonylat
Síremlék elhelyezési kérelem
engedélyezési lap

Bozai István Tamás
ügyvezető

és

egyéb

sírkőmunkálatok

Vadász- Király Edit
Kegyelet Divízió vezető
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