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A bejelentés tartalmi kivonata
Bejelentő egy vidéki nagyváros
köztemetőjének
állapotával
kapcsolatban tett bejelentést,
mivel álláspontja szerint a
megjelölt köztemető állapota nem
felel meg az elvárásoknak.
Bejelentő kéri az illetékes szerv
intézkedését az ügyben.

Státusz
lezárt

Vizsgálat eredménye
Az ügyben megkeresett Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) a bejelentést kivizsgálta és megírta, hogy a bejelentés kapcsán egyeztetést
folytatott a köztemetők üzemeltetéséért felelős Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.-vel (a
továbbiakban: Városgondnokság). Megállapították, hogy a bejelentéssel érintett köztemető
hátsó kerítésének egyes szakaszai az évek során valóban elkorrodálódtak és a tartó oszlopok az
időjárás viszontagságai miatt meggyengültek, ezért ezek helyreállítását a Városgondnokság a
téli időszakban elvégzi. A köztemető növényeinek és a füves területek állapotával kapcsolatban
tett bejelentői észrevételekre az Önkormányzat megírta, hogy a növények gondozását a
Városgondnokság rendszeresen elvégzi. A sírok közötti fűnyírás a síremlékek védelmével úgy
történik, hogy a síremlékeket ponyvával óvják, de a védelem ellenére a munkavégzés során
előfordulhat, hogy nyesedék száll a síremlékre. A parkfenntartó munkatársak azonban nem
nyúlhatnak a síremlékekhez, mivel azok a rendelkező tulajdonában állnak. Az Önkormányzat
tájékoztatást adott arról, hogy a fentieken túl a Városgondnokság minden tőle telhetőt megtesz
annak érdekében, hogy a kezelésébe tartozó temetők méltóságteljes képet mutassanak. A magas
színvonalon végzett munka eredménye, hogy az Entente Florale 2022 versenyén Székesfehérvár
arany minősítést kapott, zsűrizett helyszínként a küldöttség a bejelentéssel érintett temetőt is
meglátogatta, értékelte. Az Önkormányzat cáfolta a temető biztonságával kapcsolatban tett
bejelentői észrevételeket. E körben megírta, hogy a temető biztonsága biztosított, mivel a
temetői portaszolgálat a temető területére belépő összes vállalkozó (sírkövesek, kegyeleti
szolgáltatók) gépjárművét szigorú előírások alapján ellenőrzi, a civil temetőlátogatók esetén
pedig a személygépkocsik ellenőrzése szúrópróbaszerű. Az Önkormányzat fentieken túl
tájékoztatást adott arról is, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal
Hatósági Osztálya (a továbbiakban: Hatóság) rendszeresen ellenőrzi a sírkerteket mind az
üzemeltetés, mind a fenntartás tekintetében. A Hatóság 2022-ben is helyszíni bejárás útján
ellenőrizte a 12 önkormányzati tulajdonú temetőt, ennek során sem a temető állapotával, sem a
sírkert fenntartásával kapcsolatban a Hatóság részéről negatív észrevétel vagy kifogás nem
merült fel.

