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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló
2/2000. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.)
pontja szerinti feladatkörében a temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2000. (II.
28.) önkormányzati rendeletének módosítására a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2000. (II. 28.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: temetőrendelet) 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

„a) A temetőt november 3. és február 28. között reggel 8 órától 17 óráig, március
1. és október 31. között reggel 7 órától este 20 óráig kell nyitva tartani.
Mindenszentek napján és Halottak napján 7 órától 21 óráig kell nyitva tartani.”

(2) A temetőrendelet 10. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

e) A temetőben tilos gépjárművel közlekedni, kivéve
- a súlyos mozgáskorlátozottat szállító járművet,
- a temetkezési tevékenységben részt vevő járművet,
- a temetőben vállalkozásszerűen munkát végző járműveket,
- üzemeltetői engedéllyel a mozgássérülteket, az időseket és a betegeket.
Mindenszentek napján és Halottak napján (november 1-2) csak a
mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező gépjárművel lehet a temető
területére behajtani kizárólag délelőtt 8-12 óra között. Temetési szertartások alatt
a temetőbe gépjárművel behajtani tilos.”

2. § A temetőrendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) A temetői munkákat úgy kell elvégezni, hogy az ne sértsen kegyeleti
érdekeket, ne járjon károkozással. Sírkőállítási tevékenységet a vállalkozók a
Halottak napi ünnepre való tekintettel november 1. előtt a hétköznapra eső utolsó
három munkanapon és november 5. között, és temetési szertartások során nem
végezhetnek.”
 
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Pilisvörösvár, 2019. november 28.

        Dr. Fetter Ádám        Dr. Krupp Zsuzsanna
          polgármester        jegyző
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Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.)
önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került
Pilisvörösváron, 2019. november 29. napján.

Pilisvörösvár, 2019. november 29.
 
        Dr. Krupp Zsuzsanna
        jegyző


