PILISVÖRÖSVÁR nagyközség
TEMETŐ SZABÁLYRENDELETE
1. §.
Temető létesítése
Pilisvörösvár községben temetőt nyitni, vagy a már létezőket nagyobbítani úgy felekezeteknek, mint magánosoknak elöljárósági-, illetve hatósági engedély nélkül tilos.
A temető beszüntetése az elöljáróságnak, illetve a hatóságnak bejelentendő.
Ha a temető megtelt, vagy közegészségügyi tekintetek azt szükségessé teszik: a temető hatósági rendeletre bezárandó.
Temetőnek lakott házaktól való távolságát, fekvését, körülkerítését, fásítását a temető bizottság állapítja meg.
Pilisvörösvár községben használatban jelenleg két temető van éspedig:
a./ a község által fenntartott községi köztemető, amely temető kizárólag a politikai község mint erkölcsi testület tulajdonát képezi, területe 2 kat. hold 917 □-öl;
b./ az izraelita hitfelekezeti temető.
2. §.
A temető beosztása
A községi köztemetőben az eltemetés – az izraeliták (zsidók) kizárásával – valláskülönbség
nélkül történik, mégis azzal a megkülönböztetéssel, hogy a dísz sírok részére fenntartott területen a temetés a megállapított sorrendben valláskülönbség nélkül eszközlendő, míg a közsírhelyeknél a római kathólikusok külön és a más vallásúak is külön az erre kijelölt sírtáblákba
temetendők.
3. §.
Sírhelytáblák (sírhely parcellák)
A temető sírhely táblákra (parcellákra), sírhely sorokra és sírhelyekre osztandó.
A jelenlegi községi köztemető két főrészre oszlok éspedig:
a./ dísz sírhelyekre
b./ közsírhelyekre.
A bejárattól a második keresztútig mindkét oldalon lévő sírhely táblák díszsírhelyek részére
szolgálnak, a többi rész a közsírhelyeké.
A sírhely táblák mindegyike külön oly temetőrészt képez, amely az utolsó temetéstől, illetőleg ennek a hatóságnál történt bejelentésétől számított 30 év multán – szabályszerű eljárás
mellett –újból használatba vehető. (1876. XIV. tc. 118. §. és stb. §-ok.)
A díszsírhely táblák a fő úttól befelé menőleg mindkét oldalon I-től V. osztályú sorokra
oszlanak, s így ez alapon I.-V. osztályú sorokat képeznek; az eltemetések ezen díszsírhely
táblákban is a sorrend szerint egymás mellett eszközlendők.
A közsírhely táblákban, valamint az ottani sírhely sorokban a temetések a temetés ideje szerint szigorú sorrendben egymás mellé a 2. §-ban megállapított módon történnek. Kivételt ké-

pez azon eset, ha valaki itt kettős sírhelyet kíván biztosítani, amikor is a díj lefizetése után a
kettős sírhely területe szabadon hagyandó.
A felnőttek és a gyermekek – úgy a római kathólikusok részére fenntartott területeken, valamint a más vallásúakéban is – külön-külön táblákba temetendők.
Az utolsó temetkezéstől számított 30 év alatt a már megtelt-, illetve hatóságilag leárt temetőbe vagy sírhelytáblába új halottat temetni nem szabad. Különleges kivételes esetben a díszsírhely vagy sírbolt tulajdonos kérelmére ily temetőben vagy sírhely táblába foganatosítható
temetés, de csak hatósági engedéllyel és jelen szabályrendelet feltételeinek betartása mellett.
4. §.
Felügyelet
A köztemető felett felügyeleti jog elsősorban a község képviselőtestületét illeti meg, amely
annak gyakorlására egy önálló „temető bizottságot” küld ki, amelynek tagjai:
a./ hivatalból:
a községi bíró vagy helyettese, mint elnök
a vezetőjegyző vagy helyettese
a községi orvos
minden törvényesen bevett vallásfelekezet (kivéve az izraelita hitfelekezetet) lelkészei;
b./ választottak:
a képviselőtestület által választandó 3 tag.
A temető bizottság megbízatásának tartama 3 (három) év.
5. §.
Temető bizottság
Hatásköre a következő:
A temető beosztására-, a sírtáblák-, sírhelyek-, sírhelydíjak megállapítására-, a temető ingatlan bővítésére illetve ingatlan vásárlására-, valamint a temetőre költségvetésileg előirányzott
összegnek-, továbbá a temetőalap jövedelmének felhasználására vonatkozó javaslat tétel.
A községi elöljárósággal egyetemben a község közéletében kitűnt kiváló egyének részére
ingyenes díszsírhely adományozása, amely adományozást a községi elöljáróság a képviselőtestület legközelebbi közgyűlésén – tudomásvétel végett – bejelenteni köteles.
A temetőalap jövedelme felhasználásnak ellenőrzése, amely temetőalap pénztári kezelését a
fennálló pénzkezelési szabályok értelmében a községi elöljáróság teljesíti.
Síremlékek felállításának engedélyezése.
Temetőőr választása, alkalmazása és munkájának ellenőrzése, valamint elbocsátása.
A temető rendjére, tisztaságára, általában ezen szabályrendelet rendelkezéseinek betartására
való felügyelet.
Gyűléseit negyedévenként egyszer, szükséghez képest többször tartja.
A díszsírhelyen eltemetettekről törzskönyv vezetése, amely törzskönyvbe a közsírhelyeken
megvásárolt kettős sírhelyek is bevezetendők.
Működését a községi elöljáróság ellenőrzi és eljárása elleni panaszokban a képviselőtestület
határoz.

6. §.
Temetőőr
Kötelessége:
A sírok ásása (kivéve a sírboltok ásását), amelyet a sírboltépítő vállalkozó jogosult teljesíteni. A halottak elhantolása, a temető rendben tartása, a temető utak és növényzet, kutak és általában a temető műtárgyainak és épületeinek állandó gondozása, a temető, a sírok és a síremlékek őrzése, a tapasztalt hiányoknak-, a kártételeknek és a kárt okozóknak a temető bizottság
elnökénél való bejelentése.
A díszsírhely táblákat, valamint a más vallásúak sírtábláit kivéve, a római kathólikusok részére fenntartott sírtáblákban legalább egy-egy sírhelynek állandó készenlétben tartása.
Temetőőrnek csakis kifogástalan és józan életű, írni és olvasni tudó-, kertészkedéshez értő-,
keresztény vallású magyar állampolgár alkalmazható.
Köteles temetések alkalmával tisztán öltözködve megjelenni, a koporsó lebocsátását és a sír
behantolását kegyeletes módon eszközölni, a közönséggel szemben udvariasan és illemtudóan
viselkedni. Temetés alkalmával úgy neki, mint az általa alkalmazott segéd munkaerőnek vagy
bárki másnak dohányozni tilos.
A temetőőr csakis azt a halottat temetheti el, akinek eltemetésére a temető bizottság elnökétől írásbeli engedélyt nyert.
A temető bizottság köteles e célra megfelelő nyomtatványt készenlétben tartani és azon az
eltemetendő egyén nevét, elhalálozása idejét és az eltemetésre szolgáló sírtáblát megjelölni; a
temetőőr a temetés után ezen engedélyen a temetés teljesítést igazolja és így ellátva a temető
bizottság elnökének adja le. Ezen engedély nélkül halottat eltemetni tilos.
Amennyiben a temetőőr kötelezettségeinek és a kapott utasításoknak nem tesz eleget, vagy
engedetlenséget tanúsít: állásából minden kártérítési igény nélkül egy (1) hónapi felmondással
a temető bizottság által elbocsátható a temető bizottság rendelkezéseinek sérelmezése esetén a
képviselőtestület úgy a felvétel, mint az elbocsátás tekintetében véglegesen dönt.
7. §.
A temetőőr felfogadása és javadalmazása
Felfogadás:
A temetőőr községi szegődményes, akit a temető bizottság a községben előre meghirdetendő határidőben egyezség kötés útján egyezségileg és szerződés kötésével fogadja fel, s vele az
5. és 6. §-ok értelmében rendelkezik. A temetőőr felfogadása a képviselőtestületnek bejelentendő. Panasz vagy vita esetén a felfogadás tekintetében a képviselőtestület véglegesen dönt.
Javadalmazása:
A temetőben a község által építendő természetbeni temetőőri lakás és a temető területén
igénybe nem vett sírtáblákon termett fű kaszálási joga; jogosult továbbá a temető bizottság a
temetőnek temetkezés céljára még le nem kötött részén kegyeletet nem sértő mezőgazdálkodás gyakorlására részére területet kijelölni. Készpénzbeli javadalmát képezi a halott hozzátartozóitól vagy a temetést rendező megbízottól a sírásásért és az eltemetésért a felfogadás al-

kalmával megállapított egyezségi díj, amely díj a felnőtt után és a gyermekek után különböző
összegekben állapítandó meg.
Kívánságára a temető bizottság a használatlanul álló sírtáblákból virágok ültetése részére
területet jelölhet ki, s az ezen területen termett virágok jövedelme őt illeti meg.
Joga van a sírok öntözéséért, gondozásáért a temető bizottság által megállapított díjakat
szedni azoktól, akik őt a sírjaik gondozásával megbízzák. Egyébként pedig joguk van a hozzátartozóknak a sírokat gondozni és rendben tartani.
Úgy a sírok árára, valamint a temetőőr mindennemű díjára vonatkozó díjszabás a temető
megfelelő helyén és a temetőőri lakáson is kifüggesztendő.
8. §.
Díszsírhelyek és sírboltok
Sírboltok csakis a díszsírhelyekre szolgáló sírtáblákban és csak hatósági engedéllyel létesíthetők.
A sírboltok építésénél a 202. kgy/583. kig. 1936. sz. BM. számú vármegyei építési szabályrendelet rendelkezései, betartandók.
A díszsírhelyek és sírboltok tartós szegéllyel kerítendők be és a sírboltok jól zárható fedőlappal látandók el; a kőszegély és a fedőlap közötti hézagok teljesen betapasztandók, amely
betapasztásnak légmentesnek kell lennie.
Úgy a díszsírhelyeknek, mint a sírboltoknak a 9. §. Utolsó bekezdésében megállapított felírással ellátott tartós síremlékkel való ellátása kötelező.
9. §.
Közsírhelyek
A díszsírhelyek céljára szolgáló táblákon kívüli sírtáblák a közsírhelyek céljára szolgálnak
és a halott szigorú zárt sorrend szerint oda temetendő el, ahová azt a temető bizottság az általa
kiadott engedélyen megjelöli.
A sírtáblákon belül a sírok részére szükséges sírhelyek úgy osztandók be, hogy azok között
a sírhoz való jutás biztosítására 60 cm szélességű gyalogút maradjon, az egyes sírtáblák között pedig legalább 2 méter széles út hagyandó.
A közsírhely táblákban a felnőttek külön és a gyermekek is külön sírtáblákba temetendők.
Minden sírhelyen csak 1 (egy) egyén temethető el. Kivéve a kettős sírhelyeket, amelyeknél
azon esetben – ha a temetés nem egyszerre történik – a sírgödrök úgy ásandók ki, hogy a már
előbb oda helyezett koporsó szabaddá és láthatóvá ne váljon.
A sírok a temetés után szabályszerűen behantolandók, föléjük sírdomb készítendő, a sír
pedig a halott családi és utónevét, valamint az elhalálozás idejét feltüntető síremlékkel jelölendő meg.
10. §.
Sírboltok és sírhelyek méretei
A sírboltok és a sírhelyek méretei, valamint a sírok egymástóli távolsága, továbbá a sírdomb
magassága a következők:
a sírbolt legkisebb mérete: 2,60 m széles 3,00 m hosszú= 7,8 m2;

díszsírhelyeknél: az egyes sírhely mérete: 1,30 m széles, 2,60 m hosszú= 3,4 m2; a kettős
sírhely mérete: 3,10 m széles, 2,60 m hosszú= 8,1 m2;
a közsírhelyeknél: az egyes sírhelymérete 0,94 m széles, 1,89 m hosszú: 1,8 m2; a kettős
sírhely mérete: 2,38 m széles, 1,80 m hosszú= 4,5 m2;
gyermek sírhelyeknél: az egyes sírhely mérete: 0,63 m széles, 1,26 m hosszú= 0,8 m2; a
kettős sírhely mérete: 1,76 m széles, 1,26 m hosszú= 2,2 m2.
Amennyiben a koporsó a rendes méretűnél nagyobb és így a rendesnél nagyobb sírra van
szükség: ezen körülmény a temető bizottságnak előzetesen bejelentendő, hogy a sír megfelelő
ásása iránti intézkedés kellő időben megtörténhessék.
11. §.
Sírhely és temetőőri díjak
Közsírhelyért díj nem jár: az ingyenes; kivéve azon esetet, amikor kettős sírhely fenntartására jelentenek be igényt és ez esetben a második sírhelyért a jelen §-ban megállapított díj a
kettős sírhely igénybevétele előtt előre lefizetendő és a sírhely fenntartandó.
Külön sírbolt díj nincs, a sírbolt díja ugyanolyan összegű, mint a díszsírhelyek díjai.
A díszsírhelyek díjai:
I. osztályú díszsírhely
II. osztályú díszsírhely
III. osztályú díszsírhely
IV. osztályú díszsírhely
V. osztályú díszsírhely

80 pengő
50 pengő
40 pengő
35 pengő
30 pengő

Közsírhelyeknél kettős sírhelyeknél:
az egyik sírhely ingyenes,
a másik sírhely díja

10 pengő.

A sírhely díjakon felül a temetőőr részére a díjszabás értelmében járó díj mindenkor még
külön fizetendő.
A közsírhelyek ingyenesek ugyan, de a temetőőr díja ezen esetben is a díjszabás szerint előre lefizetendő.
A sírhely díjak a község közpénztárába, a temetőőr díja pedig a temetőőr kezébe előre be-,
illetve lefizetendő.
A temetőőri díjakat a temető bizottság állapítja meg és azok a temetőben jól látható külön
táblán és a temetőőri lakon kifüggesztve tartandók.
A díszsírhelye táblákban a díszsírhelyek osztályainak megállapítása illetve változtatása az 5.
§. rendelkezései értelmében történik.

12. §.
Az eltemetés engedélyezése és a díjak befizetése
A temetést intéző hozzátartozó vagy megbízott köteles a községházán a temető bizottság
elnökénél a sírhely kiutalását szóval agy írásban kérelmezni, aki az eltemetési engedélyt – a
díjak befizetésének igazolása után a kérelmezőnek kiadja.
Az eltemetési engedély csak a felmerülő díjak előzetes lefizetése után adható ki és az eltemetési engedélyen a díjak kifizetésének megtörténte a közpénztár által valamint a temetőőr
által igazolandó.
A kiutalási engedély a temetőőrnek adandó át, aki a sír ásása és az eltemetés iránt az engedély értelmében intézkedik.
13. §.
Síremlékek
Minden síremlék felállítása a temető bizottságnál bejelentendő és a síremlék csak a temető
bizottság engedélye után helyezhető el.
A bejelentéshez csatolandó a síremlék rajza, megjelölendő annak anyaga és feltüntetendő a
felirat is. Úgyszintén igazolandó a sírboltnak, valamint a díszsíroknak kőszegéllyel való bekerítése és a sírboltnál annak befedése is.
Illetlen és torz síremlék felállítása tilos.
A síremlék legalább 0,64 m mélységű tégla-, kő vagy műkő alapra állítandó.
A már felállított síremlék csak akkor távolítható el, ha helyébe más megfelelő síremléket
állítanak.
14. §.
A temető látogatása
A temető a közönség által napkeltétől napnyugtáig látogatható. Halottak és Mindenszentek
napján este 9 óráig.
A temetőben mindenki köteles illendően viselkedni, zajt vagy lármát ütni, általában oly cselekményt elkövetni, amely a kegyeletet és a hely komolyságát sérti: tilos.
A sírokat, a rajtuk lévő tárgyakat, az utakat, növényeket rongálni, azokban kárt okozni büntetés terhe alatt tilos. A sírokon lévő virágokkal és tárgyakkal rendelkezni a jelen szabályrendeletben foglalt kötelező rendelkezéseken kívül – csakis a tulajdonos vagy megbízottja – jogosult.
10 éven aluli gyermekek csakis a felnőttek kíséretében látogathatják a temetőt.
A gyermekek által okozott károkért a szülő felelős.
Temetés alkalmával a halottszállító kocsin kívül más járművek a temetőbe nem mehetnek.
Kutyákat a temetőbe vinni tilos.
Ezen szabályrendeletbe ütköző minden kihágás a fennálló törvényes rendelkezések értelmében büntetendő.

15. §.
Koporsók, sírok, sírboltok felnyitása
A koporsóknak, síroknak és sírboltoknak felnyitása, hullák elszállítása csakis az ide vonatkozó törvényes rendelkezések betartása mellett foganatosítható.
16. §.
Düledező síremlékek
Düledező állapotban lévő síremlékek és sírboltok jókarba helyezése iránt elsősorban azok
tulajdonosai vagy a fenntartásuk felett rendelkezni jogosult megbízott, másodsorban a temető
fenntartója tartozik intézkedni.
A felmerült költségek mindenkor a tulajdonost, vagy annak megbízottját terhelik.
17. §.
Sírbolt és kettős sírhely használatára jogosítottak
A sírhelyekről vezetendő törzskönyvben a bejegyzéskor feltüntetendő a sírhely tulajdonosának neve és azon esetben, ha kettős sírhely biztosítását kérték, vagy sírbolt építését jelentették
be: bejegyzendő, hogy kik temethetők a kettős sírhelyre, vagy a sírboltba.
Amennyiben a sírhely tulajdonosa atekintetben nem nyilatkoznék, akkor a temetkezési sorrend a következő: házastársak, egyenesági fel- és lemenő rokonok, azoknak házastársai (nagyszülők, szülők, gyermekek, unokák).
A sírbolt feletti rendelkezési jog – egyéb nyilatkozat hiányában – mindenkor a család fejét
illeti meg.
18. §.
Sírhelytáblák lezárása és kiürítése
A temetkezésre felhasznált egyes sírhelytáblák – ha azok megtelnek – az utolsó sírhelynek
igénybevétele után lezárandók. Ezen időponttól a sírhelyek tulajdonjoga minden kárpótlás
nélkül a községre száll vissza.
Kivételt képeznek az olyan sírhelyek, illetve síremlékek, amelyeket egyes családok, esetleg
testületek, vagy maga a község fenntartani kíván. A sírboltok a temető végleges beszüntetéséig fennmaradhatnak, ha azok iránt a tulajdonos család fenntartási igényét bejelenti, de a felmerülő költség őket terheli.
Az egyes sírhelytáblák lezárása az 1876. XVI. tc. 118. §-a, illetve a mindenkor fennálló
törvényes rendelkezések értelmében foganatosítandó.
Ha a község a már betelt és 30 év óta használat nélkül álló sírhelytábla kiürítését elhatározta, köteles azt közhírré tenni. Az érdekeltek a hirdetmény közhírré tételétől számított 1 év alatt
nyilatkozhatnak, hogy kívánják-e valamely sír-, vagy sírbolt további fenntartását, amely esetben kötelesek a sírhely íját újra megfizetni; vagy pedig a síremlékre való tulajdonjogukat
igénylik, amikor is nekik ez szabad rendelkezésükre bocsátandó.
Ezen határidő elteltével a sírhelytábla kiürítendő, a tetemek kegyeletes módon kiásandók és
egy közös sírba helyezendők.

A tulajdonos által nem igényelt régi síremlékek közárverésen eladandók, s a befolyt összeg
a temetőalap javára esik.
Így létesült közös sírra alkalmas és megfelelő síremlék állítandó, amelynek költsége a temetőalapot terheli.
19. §.
Temetőalap
A temető fenntartására, bővítésére és egyéb a temetővel kapcsolatos költségek fedezésére a
temetőalap szolgál, amelynek jövedelmét a jelen szabályrendeletben megszabott sírhely- és
egyéb díjak, jövedelmek képezik.
A temetőőr díjai és egyéb járandóságai nem képezik a temetőalap jövedelmét.
A temetőalapot a község kezeli, bevételeire és kiadásaira a községi pénzkezelési szabályok
az irányadók.
A temetőalap kezelésével kapcsolatban a községi elöljáróság a temető bizottsággal egyetemben évenként a községi háztartási szabályoknak megfelelően szabályszerű költségvetést és
számadást készít.
20. §.
Életbelépés
Jelen szabályrendelet a törvényhatóság jóváhagyása, illetve ezen jóváhagyásnak a községben történt kihirdetése utáni 30-ik napon lép életbe.
Pilisvörösvár, 1939. évi szeptember hó 1-én.
főjegyző
4585/kig. 1939.

bíró
Pilisvörösvár község elöljárósága.

Hivatalosan bizonyítjuk, hogy jelen szabályrendelet – mint tervezet – Pilisvörösvár községházánál előre történt meghirdetés után 1939. évi szeptember hó 1-től 15-ig közszemlére ki
volt téve, s hogy ellene ezen idő alatt észrevételt vagy felszólalás t senki sem adott be.
Pilisvörösvár, 1939. évi szeptember hó 16-án.
főjegyző

bíró

4585/kig. 1939.
70. kgy.
Tárgyalta, elfogadta és jóváhagyta Pilisvörösvár község képviselőtestülete Pilisvörösváron1939. évi szeptember hó 18. napján tartott rendkívüli közgyűlésében.
főjegyző

Szám: 64648/1939. kig.
465/1940.kgy.
Jóváhagyatott Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye törvényhatóságának Budapesten, 1940. évi
február hó 27. napján tartott kisgyűlésén azzal a módosítással, hogy a vonatkozó szabályrendelet 19. §-át törölni rendlejük.
Jegyezte és kiadta:

vm.aljegyző

