
Tájékoztatás a temetőről és a temetkezés rendjéről

A temetőben egyházi, valamint polgári szertartással történő temetés egyaránt lebonyolítható.

A temető üzemeltetője gondoskodik:
- a köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális
létesítmények állagmegóvásáról, valamint a közcélú zöldfelületek gondozásáról,
- a hulladékgyűjtő-helyek kijelöléséről és a hulladékgyűjtő-helyeken felhalmozódott hulladék elszállításáról,
- a temetési helyek nyilvántartásáról,
- a temető rendjének betartásáról és betartatásáról.

A temető a nyári időszámítás ideje alatt 6.00-tól 20.00-ig, a téli időszámítás ideje alatt 7.00-19.00-ig tart nyitva.

A temetőben és azok közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a
szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.

A temetőt nyitvatartási idő alatt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.

A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.

A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.

Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot
elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezésétől számított 3
napon belül el kell szállítani.

Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos.

A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. A temetőben gyertyát, vagy
mécsest gyújtani csak felügyelet mellett szabad. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak
kell megtennie, aki a gyertyát, vagy mécsest meggyújtotta.

A gyászszertartások ideje alatt tilos építési, szállítási munkákat végezni, továbbá tartózkodni kell minden olyan
cselekménytől, ami a szertartást zavarhatja, vagy a kegyeleti érzést sértheti.

A sírhely fölé épített síremlék, sírjel, szegélykő, valamint a temetési helyre ültetett növényzet nem terjedhet túl
a kijelölt temetési hely területén, a síremlék magassága a 1,5 métert nem haladhatja meg, ennek megsértése
esetén az üzemeltető megfelelő határidő kitűzésével köteles a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját
a jogszerű állapot helyreállítására írásban felszólítani, ennek eredménytelensége esetén – a temetési hellyel
rendelkezni jogosult költségére – a túllógó növényzetet visszanyesni, eltávolítani.

Fát és egy méternél magasabban növő cserjéket kizárólag a temető tulajdonosának engedélyével lehet ültetni.

A temetési hely gondozását a temetési hellyel rendelkezni jogosult szomszédos temetési helyek sérelme és
szennyezése nélkül köteles elvégezni.

Tilos a köztemetőben
a) reklám közzététele és reklámhordozók, és azt tartó berendezések elhelyezése,
b) padokat, ülőhelyeket az üzemeltető előzetes engedélye nélkül elhelyezni,
c) kutyát – a vak vezető kutya kivételével – a temetőbe bevinni,
d) a temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni.

A temetőben a sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki, a sorokat a már megkezdett, kialakult
temetési helyek szerint kell folytatni a kijelölésnél.

Kivételesen a korábban kialakított sorokban levő és megfelelő temetési hely méretét elérő helyre is lehet
kijelölni sírhelyeket, amennyiben a hozzátartozók részére a sírhely kihagyása már megtörtént, illetve a koporsós
rátemetés még lehetséges. A temetkezés az egyes sorokban időrendi sorban történik, újabb sor megnyitására
csak az előző sor beteltét követően kerülhet sor, ettől eltérni csak indokolt esetben és a polgármester
engedélyével lehet.
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A köztemetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre:
a) egyes sírhelyek,
b) kettős sírhelyek,
c) urnafülkék,
d) sírbolt (kripta).

Az egyes és a kettes sírhelyek szerinti temetési hely feletti rendelkezési jog határozatlan idejű és ingyenes.
Az urnafülke egyszeri megváltási díj összege: 50.000,- Ft +ÁFA.
Az urnafülkék feliratozásának költsége az azt megváltó eltemettetőt terheli.
A sírbolt egyszeri megváltási díjának összege 3.000.000,- Ft +ÁFA.

A megváltási díj összegét a temetés előtt az eltemettető (hozzátartozó) az önkormányzat házipénztárába
készpénzben, vagy az önkormányzat számlaszámára átutalással köteles számla ellenében kiegyenlíteni.

Az üzemeltető az egyéb kegyeleti közszolgáltatásokat (ravatalozóhasználat, temetőfenntartás) ingyenesen
biztosítja.

A temetőben egyes és kettes sírhelyek alakíthatók ki, de lehetőség van a családhoz tartozó más hozzátartozók
részére is sírhelyek kihagyására. Az egyes és kettős sírhelyekre a rátemetés engedélyezhető. Koporsós
rátemetés esetén a felső koporsó teteje és a földfelszín között legalább 1,6 m távolságnak kell lennie, rátemetés
csak egyszer lehetséges.

A sírhelyek méretei (hosszúság, szélesség, mélység)
a) egyes sírhely: 2 m x 1 m x 2 m
b) kettes sírhely: 2 m x 1,9 m x 2 m
c) urnasírhely: 1 m x 0,6 m x 1 m.

Egyes sírhelyekben rendszerint csak egy, a kettős sírhelyekben két nagy koporsó helyezhető el.

A sírhelyek közötti távolság oldalirányban 0,5 m, a sírhely fejfa felőli részén 1 m.

Hamvakat tartalmazó urnát, urnafülkében vagy sírhelyben rátemetéssel lehet elhelyezni. Sírhelyben az urnát a
talaj szintjétől 0,5 méter mélységben kell elhelyezni.

A temetőben elhelyezett síremlékek, egyéb tárgyak tekintetében őrzési és kártérítési felelősség az
önkormányzatot nem terheli

A sírbolt (kripta) építése csak a tulajdonos írásbeli engedélye alapján a temető erre a célra kijelölt részén
lehetséges a temetési hely megváltását követően. A tulajdonosi engedély nem pótolja az esetleg szükséges
más hatósági engedélyeket, amelyek beszerzése az építtető kötelessége.

A sírbolt létesítője sem az építéssel, sem más módon nem szerezheti meg a földterület tulajdonjogát.

A sírbolt létesítése előtt erre vonatkozó megállapodást kell kötni az üzemeltetővel.

A temető látványt rontó, közízlést és a kegyeleti jogok gyakorlását sértő sírbolt létesítésére engedély nem
adható.

A biztonságot veszélyeztető, vagy életveszélyes sírbolt rendelkezési jogának jogosultja köteles a
veszélyhelyzetet megszüntetni az üzemeltető felhívására.
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