Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2009. (VI.23.) rendelete
a temetőkről és a temetkezésről szóló
42/2004. (VI.24.) ÖKT rendelet módosításáról
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004. (VI.24.) rendeletét (a továbbiakban:
Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.
1. §
A Rendelet 7. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„Gyermek sírhely esetében az elhunyt 14. életévének betöltése napjáig tekinthető
gyermeknek. „
2. §
A Rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:
„(4)
a) A temetőben elhelyezhető növények listáját a rendelet 3. számú melléklete
tartalmazza.
b) A sírokra az a) pontban meghatározott mellékletben szereplő növények
közül csak olyan egynyári, kétnyári vagy évelő lágyszárú virág, dísznövény,
talajtakaró növény vagy cserje, illetve egyéb törpe növekedésű örökzöld
ültethető, amelyek kifejlett magassága legfeljebb egy méter, és nem terjed
túl a temetési hely területén.
c) Padot, ülőhelyet elhelyezni csak az üzemeltető által kijelölt helyre lehet úgy,
hogy a kihelyezett pad, ülőhely a temető kegyeleti hely jellegét ne sértse,
mások temetési hely feletti rendelkezési jogát, illetve sírgondozási
tevékenységét, valamint az utakon való közlekedést ne akadályozza.”
3. §
A Rendelet 2. számú mellékletének 3.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„ Ravatalozó használatának díja:

30.000,-Ft / temetés „
4. §

A Rendelet az alábbi 3. számú melléklettel egészül ki:
„3. számú melléklet
Budaörsi Köztemetőben elhelyezhető növények listája
Boróka:
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-Juniperus chinensis Stricta *
-Juniperus communis Compressa
-Juniperus communis Depressa Aurea
-Juniperus communis Repanda
-Juniperus communis Hornibrookii
-Juniperus horizontalis Glauca
-Juniperus horizontalis Plumosa
-Juniperus horizontalis Blue Pygmy
-Juniperus squmata Blue Star
-Juniperus squrnata Blue Carpet
-Juniperus sabina Tamariscifolia
-Juniperus virginiana Pseudocupressus *
-Juniperus virginiana Skyrocket *
Hamis ciprus:
-Charnaecyparis lawsoniana ’Ellwoodii’ *
-Chamaecyparis lawsoniana ’Pygmy’
-Chamaecyparis lawsoniana ’Minima Aurea’
-Chamaecyparis obtusa ’Nana’
-Chamaecyparis obtusa ’Nana Gracilis’
-Chamaecyparis obtusa ’Lutea Nana’
-Chamaecyparis pisifera ’Boulevard’ *
-Chamaecyparis pisifera ’Aurea Nana’
-Chamaecyparis pisifera ’Plumosa Compres’
-Chamaecyparis pisifera ’Filifera Nana’
Tuja:
-Thuja orientalis ’Aurea Nana’
-Thuja occidentalis ’Cobold’
-Thuja occidentalis ’Froebelii’
-Thuja occidentalis ’Hoveyi’
-Thuja occidentalis ’Ellwangeriana’*
-Thuja occidentalis ’Rheingold’*
Tiszafa:
-Taxus baccata ’Fastigiata’*
-Taxus baccata ’Fastigiata Aurea’*
-Taxus cuspidata ’Nana’
Lucfenyő:
-Picea mariana ’Nana’
-Picea pungens ’Glauca Globosa’
-Picea pungens ’Glauca Conica’*
-Picea abies ’Pygmaea’*
-Picea abies Maxwellii
Törpe fenyő:
-Pinus mugo ’Mops’
-Pinus mugo ’Humpy’
-Pinus mugo var. pumilio*
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Madárbirs:
-Cotoneaster congestus
-Cotoneaster congestus ’Jürgl’
-Cotoneaster adpressa
-Cotoneaster mycrophyllus
-Cotoneaster dammeri var. Radicans
Boroszlán:
-Daphne sp.
Erika:
-Erica herbacea minden fajtája
Rózsák:
-Mini rózsák minden fajtája
Borostyán
-Hedera helix minden fajtája
Borbolya:
-Berberis x media ’Parkjuwel’
-Berberis thunbergii ’Atropurpurea Nana’
-Berberis verruculosa ’Empetrifolia’
Bangita:
-Vibumum opulus ’Nana’
Törpe mandula:
-Prunus tenella minden fajtája
Babérmeggy:
-Prunus laurocerasus Otto Luyken
-Prunus laurocerasus Zabelliana
Mahónia:
-Mahonia repens
Jukka:
-Yukka filamentosa
-Yukka glauca
Fagyal:
-Ligustrum vulgare ’Lodense’
-Ligustrum vulgare ’Nünü’
Napvirág:
-Helianthemum nummularium
Levendula:
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-Lavandula angustifolia
Izsóp:
-Hyssopus officinale
Zsálya:
-Salvia officinale
Cipruska:
-Santolina pinnata
-Santolina chamaecyparissus
Orbáncfű:
-Hypericum calycinum
Téli zöld:
-Vinca major
-Vince major var.
-Vince minor
Buxus:
-Buxus sempervirens ’Suffruticosa’
Lonc:
-Lonicera pileata
Kecskerágó:
-Euonymus fortunei var. radicans
-Euonymus fortunei Emerald’n Gold
Összes sziklakerti évelő
Gólyaorr:
-Geranium sp. Gyöngyvirág
-Convallaria majalis
Szellőrózsa:
-Anemone sp.
Nefelejcs:
-Brunnera macrophylla
Árnyékliliom:
-Hosta sp.
Hagymások:
- Krókusz
- Tulipán
- Nárcisz
- Törpe nőszirom
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- Csillagvirág-Scilla
Virágágyi egynyári és kétnyári dísznövények
* Sírra történő kiültetésre nem javasolt faj/ fajta”
5. §
E rendelet 2009. július 15. napján lép hatályba.
Budaörs, 2009. június 17.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Dr. Bocsi István
jegyző
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A 15/2009.(VI.23.) ÖKT. rendelet 2009. június 23-án a Polgármesteri Hivatal
(Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre
került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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