TEMETŐI RENDTARTÁS
1. Temetési tennivalókat (halottak ravatalozását, temetését, a helyi szállítást, kiföldelést, stb.) a
temettető által felkért vállalkozó esztétikus környezetben, megfelelő eszközökkel, ruházattal,
a kegyeleti követelmények érvényre juttatásával köteles elvégezni.
2. A temetőben munkát – kivéve a sírgondozást, sírok beültetését – be kell jelenteni az
üzemeltetőnek.
3. A temetőben munkáját végző vállalkozó (kőfaragó, kertész, temetkezési szolgáltató stb.)
tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani. A vállalkozó köteles
bejelenteni a temetőben végzendő tevékenység időpontját, vízfelhasználási, esetleg
elektromos áram igényét. Tevékenységük során a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit nem
sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem
okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják.
4. A Településüzemeltetési Kft. hozzájárulása szükséges építőanyagnak temetőbe való
beszállításához, építési vagy bontási munkák megkezdéséhez, síremlék vagy bontási anyag
elszállításához.
5. A sírgondozás kivételével minden munkát csak a temető nyitvatartási időben lehet végezni.
6. A temető tisztántartása, üzemeltetése a Településüzemeltetési Kft. feladata.
7. A temető területén lévő sírhelyek gondozását, újrahantolását, beültetését a sírhely felett
rendelkezni jogosult saját maga, vagy megbízottja végzi mely legalább évenként kétszeri
rendbetételi kötelezettséget jelent.
8. A temető a látogatók részére : április 1-től – szeptember 30-ig reggel 7 órától este 21 óráig,
október 1-től – március 31-ig reggel 7 órától este 18 óráig tart nyitva.
Október 31-én és november 1-én reggel 7 órától – este 22 óráig van a nyitva tartás.
9. A temetőben gépkocsin, motorkerékpáron, kerékpáron közlekedni tilos, kivételesen indokolt
esetben a Településüzemeltetési Kft. vezetője engedélyt adhat.
10. Kutyákat és egyéb állatokat a temető területére bevinni, vagy beengedni tilos!
11. Sírhelyeken tűzveszélyes tevékenységet végezni csak úgy szabad, hogy az a környezetre
tűzveszélyt ne jelentsen. Tűzveszélyes tevékenység (gyertya, mécses, fáklya stb. gyújtás) csak
felügyelet mellett végezhető.
12. A temető épületeinek és azok tartozékainak, sírok és síremlékek, parkok és növényzet
rongálása, beszennyezése tilos!
13. A temetőben 14 éven aluli gyermek csak felügyelet mellett tartózkodhat!
14. A temető területén csak a sírhelyek díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, sírlámpák, virágok)
helyezhetők el. Más tárgyat (ülőpad stb.) elhelyezni, bokrok, fát ültetni csak az üzemeltető
engedélyével lehet.

15. A sírok gondozását körültekintően, kellő gondossággal szabad végezni, hogy azzal a szomszéd
sírokat ne rongálják, vagy ne szennyezzék be.

16. Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírtöltésre használni.
17. Tilos a temetőben szemetelni. Az elhervadt virágokat, koszorúkat a kiszáradt növényeket,
csomagolóanyagokat és más hulladékot kizárólag csak a gyűjtésre szolgáló hulladékgyűjtőbe
szabad tenni. Száraz hulladék és avar égetése tilos!
18. A temetőben elhelyezett tárgyak, sírok, síremlékek megrongálásáért esetleges
eltulajdonításokért az üzemeltető (Településüzemeltetési Kft) felelőséggel nem tartozik. A
temetőből kegyeleti tárgyakat (javítás vagy helyreállítás végett) csak az üzemeltető
engedélyével lehet kivinni.
19. A temetőt látogatók a panaszaikkal az üzemeltetőhöz fordulhatnak. A panaszokat a törvényes
határidőn belül ki kell vizsgálni, a panasz okát megszüntetni és erről a panaszost tájékoztatni.
20. Aki a temetői rendtartás szabályait és az Önkormányzat rendeletében – 18/2007(X.31.) foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
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