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Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdése és a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4)
bekezdése, 40. §-a, 41. § (3) bekezdése alapján a köztemetők használatának rendjéről az alábbi rendeletet
(továbbiakban: Rendelet) alkotja: 1

Általános rendelkezések
1.§
(1) A rendelet hatálya Tiszacsege Város Önkormányzata ( a továbbiakban: önkormányzat)
tulajdonában lévő temetőre (köztemetőre) terjed ki.
(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő működő köztemető Tiszacsegén a 0603/2 hrsz-ú ingatlanon
helyezkedik el.
(3) A rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell a köztemető fenntartását, üzemeltetését, valamint
temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi személyeknek, illetőleg annak, akire
nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek, és kötelezettségek hárulnak.
(4) Az önkormányzat feladata a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek,
valamint sírhelytábláinak megépítése, illetőleg kialakítása.
(5) Az önkormányzat a temető fenntartásáról és üzemeltetéséről az általa alapított költségvetési
szerv, a Kommunális Szolgáltató Szervezet (székhely: 4066 Tiszacsege, Fő u. 2f/) útján gondoskodik.
A temető létesítményei
2.§ 2
A temetőben az önkormányzat az alábbi tárgyi és infrastrukturális feltételeket biztosítja:
a) utat,
b) ravatalozót,
c) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt,
d) boncolóhelyiség-csoportot,
e) a temető bekerítését vagy élősövénnyel való lehatárolását,
f) vízvételi lehetőséget, illemhelyet,
g) a temető területének parkosítását, az utak sorfásítását,
h) hulladéktárolót.
A temető fenntartása és üzemeltetése
3.§
A Kommunális Szolgáltató Szervezet temetőfenntartói feladata a temető rendeltetésszerű
használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények,
valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása.
4.§
(1) A Kommunális Szolgáltató Szervezet ( a továbbiakban: Üzemeltető), mint temetőüzemeltető
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A 16/2009.(X. 01.) Rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2009. október 01.
A 7/2006.(III. 30.) Rendelettel a 2. § d) ponttal egészül ki, hatálybalépés időpontja: 2006. március 30.
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a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási
tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést
megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
d) biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők,
valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;
e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;
f) megőrzi a nyilvántartó könyveket;
g) tájékoztatja a temetőlátogatókat;
h) kijelöli a temetési helyeket;
i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését
és a hóeltakarítást;
j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot;
k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
l) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos
temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az
urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
m) gondoskodik az ügyfélfogadásról.
(2) 3 A temető működése és a sírok gondozása során keletkezett hulladékot csak az üzemeltető által kijelölt
hulladéklerakó helyen szabad lerakni. A hulladéktárolók szükségszerinti, de legalább heti egyszeri ürítéséről az
üzemeltető gondoskodik.

A temetési helyek és kialakításuk szabályai
5 .§
(1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a
temetési helyeket az Üzemeltető jelöli ki.
(2) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek
nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a helyszínen is fel
kell tüntetni.
(3) A sírhelytáblákat római számmal, a sírhelysorokat betűkkel, a sírhelyeket pedig arab számmal kell
jelölni.
(4) A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni. A sírhelytáblát a tereprendezés,
ültetvényezés, fásítás, valamint a sírhelytáblát határoló út megépítése előtt nem lehet használatba
venni.
6.§
(1) 3 A temetőben alkalmazott temetési helyek az alábbiak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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felnőtt egyes sírhely;
felnőtt kettős sírhely;
gyermeksírhely;
urnafülke;
urnasírhely;
sírbolt;
díszsírhely.

A 4/2013.(I. 31.) Rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2013. február 01.
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(2) A temetőben alkalmazott temetési helyek szélességi, hosszúsági méretét és az egymástól való
távolságát a rendelet 1. számú melléklete határozza meg.
(3) A temetőn belül külön táblát kell kijelölni a különböző sírhelyek , továbbá a fejfa jelölésű sírok
részére.
(4) A koporsós sírhelybe (sírboltba) temethető urnák számát a sírhely befogadóképessége határozza
meg.
(5) 4 Egy urnafülkében legfeljebb két urna helyezhető el.
(6) Egy urnasírhelybe legfeljebb 2 urna temethető.
(7) 5 A felnőtt egyes sírhelyen csak egy koporsós rátemetés végezhető el, feltéve, hogy annak
jogszabályban meghatározott feltételei fennállnak.
6/A.§ 6
Sírbolt és urnasírbolt építése – a külön jogszabályban meghatározott eljárás szerint – az építésügyi
hatósághoz tett bejelentés alapján végezhető.
Díszsírhelyek
7. § 7
(1) A díszsírhely olyan, a temető központi részén elhelyezkedő sírhely, amelybe azon elhunytak
temethetők, akik életük során a haza, a város, a közélet javára végeztek kiemelkedő tevékenységet.
(2) A díszsírhely adományozásáról a képviselő-testület dönt.
(3) A díszsírhelyek használati ideje a temető fennállásig tart és használatuk díjtalan.
(4) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellettaz elhunyt özvegye, közvetlen felmenő és lemenő ági hozzátartozói is elhelyezhetők.
(5) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában - a Polgármesteri Hivatal
megbízására és költségére - az üzemeltető köteles gondoskodni.
A temetetési helyek, sírjelek fenntartására vonatkozó szabályok
8.§
(1) A sírok fölé épített szegélykő, síremlék, sírbolt és sírjel nem terjedhet túl a rendelkezési jog
jogosultja által megváltott temetési hely területén.
(2) A temetési helyen 2 méternél magasabbra növő fák, cserjék, bokrok nem ültethetők. A 2 méternél
magasabbra növő fákat, cserjéket, bokrokat az üzemeltető eltávolíttathatja.
(3) A sírok fölé emelt síremlékek, sírjelek karbantartása, helyreállítása, felújítása a temetési hely felett
rendelkezni jogosult kötelezettsége, melynek teljesítésére az Üzemeltető - megfelelő határidő
tűzésével – felszólíthatja. Amennyiben a biztonságos használatot veszélyeztető állapot áll fenn, úgy az
Üzemeltető köteles azt bejelenteni az önkormányzatnak.
(4) A temetők tisztasága és rendje érdekében sír áthelyezése, új síremlék állítása miatt - vagy más
módon - feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési
jog jogosultja köteles intézkedni.

A 23/2008.(X.30.) Rendelettel a 6. § a (5) bekezdése módosul, hatálybalépés időpontja: 2008. november 01.
A 11/2007.(VI. 28.) Rendelettel a 6. § a (7) bekezdéssel egészül ki, hatálybalépés időpontja: 2007. július 01.
6 Az 5/2008.(I. 31.) Rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2008. január 31.
7 A 11/2007.(VI. 28.) Rendelettel módosított szövegrész, hatálybalépésének időpontja: 2007. július 01.
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(5) Az Üzemeltető joga, hogy az elhanyagolt, elgyomosodott, s ezáltal a környezetet is
veszélyeztető sírhelyeknél a rendelkezési jog jogosultjának eredménytelen írásbeli felszólítását
követően a szükséges munkálatokat a rendelkezési jog jogosultjának költségére elvégeztesse.
(6) A lejárt és újra nem váltott, vagy újra nem váltható síron lévő síremlékről az üzemeltető az
újraváltásra meghirdetett határidő leteltét követően köteles a sírhely felett korábban rendelkezésre
jogosultat - vagy a nyilvántartásban fellelhető utolsó betemetés megrendelőjét - írásban figyelmeztetni a
síremlék bontására és elszállításával kapcsolatos kötelezettségére. Ha az üzemeltető fenti írásbeli
figyelmeztetése ellenére a kötelezett a sírhely lejártát követő 6 hónapon belül sem tett eleget
kötelezettségének, a síremlék lebontható.
9.§
A temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeiről és a temetési helyek gondozásának szabályairól
a rendelet 4. számú melléklete rendelkezik.
Sírhelygazdálkodás
10.§
(1) Az Üzemeltető a tárgyév február 15-ig éves sírhelygazdálkodási tervet köteles készíteni, melyben
a.) kijelöli a temetésre használható temetési helyeket,
b.) bemutatja a temetési hely szükségletet,
c.) bemutatja a temetőbővítés lehetséges irányait, megvalósításának költségeit, ütemezését
és tervezett finanszírozását.
(2)
Az Üzemeltető az éves sírhelygazdálkodási tervet minden év március 1–ig köteles az
Önkormányzat Képviselő-testülete elé terjeszteni.
Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő)
11.§
(1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.
(2) A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására,
síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.
(3) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes
öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.
12.§
(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát a rendelet 2. számú melléklete határozza
meg.
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (3) bekezdésben foglalt kivétellel meghosszabbítható
(újraváltható). A meghosszabbítás időtartama megegyezik a 2. számú mellékletben meghatározott
használati időkkel.
(3) A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy
a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a temetési hely felett rendelkezni jogosult
nyilatkozatot kérhet.
(4) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár,
illetve, ha a temetési hely megszűnik.
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(5) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejárata előtt 6 hónappal az üzemeltető köteles írásban
(ajánlott levél) tájékoztatni a rendelkezésre jogosultat a lejárat időpontjáról, az újraváltás lehetőségéről
– vagy annak hiányában az elutasítás indokáról- és díjáról.
(6) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5 éven belül, egyéb temetési helyet 3 éven belül
nem váltanak meg, az Üzemeltető ismételten felhasználhatja a temetési helyet.
A temetőben alkalmazott díjak
13.§
(1) 8 Az önkormányzat kötelezővé teszi a köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a
célra rendszeresített szállítójárművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre a célra
szolgáló berendezéssel történő szórásával, sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok
ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és a berendezéseknek az igénybevételét, valamint az
üzemeltető által biztosított szolgáltatást. Ennek figyelembevételével a temetői létesítmények és az
üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő
díjakat a R. 3. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges
és indokolt költségek alapján állapítja meg
a) a temetési hely megváltási, illetőleg az újraváltás díját,
b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által
fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját,
c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a
temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat.
(3) A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni.
(4) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulási díj
mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani
átlagának 5%-át nem haladhatja meg.
(5) A temetési helyek megváltási, illetőleg újraváltási díját a rendelet 2. számú melléklete, a
temetőfenntartási hozzájárulás díjat és a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított
szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat pedig a rendelet 3.
számú melléklete tartalmazza.
(6) 9 Rátemetés esetén a meghosszabbított sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos
sírhelyhasználati díjat kell megfizetni.

A temetkezési szolgáltatások , illetve a köztemetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek
ellátásának rendje
14.§
(1) A temetőben történő munkavégzést - a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési
hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével - a temető üzemeltetőjének a munkavégzés
megkezdését megelőzően be kell jelenteni.
(2) Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne
akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem
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sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési
helyek látogatását nem lehet akadályozni.
(3) Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a
szertartást.
15.§
(1) 10 Hatályát veszti.
(2) Az Üzemeltető a temetkezési szolgáltatók, illetőleg az egyéb vállalkozók (pl. kőfaragó,
sírgondozó) között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat, köteles azonos feltételeket
biztosítani számukra.
(3) A vállalkozók a munkavégzés érdekében – ha az indokolt – gépjárművel is behajthatnak a
temetőbe, kötelesek azonban az Üzemeltető intézkedéseit megtartani.
(4) A vállalkozók a munkálatok befejezését követően kötelesek a törmeléket, szemetet elszállítani és
a sír környezetét rendezetten, tisztán hátrahagyni.
Szabálysértések
16.§ 11 Hatályát veszti.
Záró rendelkezések
17.§
(1) A rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivételével - 2005. október 1. napján lép hatályba.
(2) A 13. § (3) bekezdése 2006. január 01. napján lép hatályba.
(3) A rendelet hatálybalépése napján hatályát veszti Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselőtestületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(X.28) KT. sz. rendelete, valamint az
azt módosító 18/2003.(V.29.) KT. sz. rendelete
(4) 12 A rendelet hatálybalépése napjáig a közlekedő utakra telepített növényeket legkésőbb 2007.
november 30-ig köteles eltávolítani a temetési hely fölött rendelkezni jogosult.
(5) 13 Amennyiben a temetési hely fölött rendelkezni jogosult határidőben nem tesz eleget a (4)
bekezdésben meghatározott kötelezettségének, úgy a temetési hely fölött rendelkezni jogosult
költségére az Üzemeltető jogosult azt elvégezni.
(6) 14 E rendelet a belsőpiaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. Irányelv 15. cikk (3) bekezdésének
megfelelő követelményt tartalmaz.
Kelt: Tiszacsege, 2005. szeptember 29.

Németh József
Polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

A 16/2009.(X. 01.) Rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2009. október 01.
A 19/2012.(V. 31.) önkormányzati rendelettel a 16. § 2012. május 31. napjával hatályát veszti.
12 A 11/2007.(VI. 28.) Rendelettel módosított szövegrész, hatálybalépésének időpontja: 2007. július 01.
13 A 11/2007.(VI. 28.) Rendelettel módosított szövegrész, hatálybalépésének időpontja: 2007. július 01.
14 A 16/2009.(X. 01.) Rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2009. október 01.
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1. számú melléklet a 20/2005.(IX.29.) rendelethez 15

SÍRHELYEK

Hoszsza

Szélessége

Mélysége
/min./

Magassága

Sírok egymástól
való távolsága

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

Sírhelysorok
egymástól való
távolsága
(m)

Felnőtt
sírhely

egyes

2,1

0,9

1,7

0,3

0,6

1

Felnőtt kettős sírhely

2,1

1,9

1,7

0,3

0,6

1

Gyermeksírhely

1,3

0,6

1,6

0,3

0,3

1

Urnafülke

0,3

0,3

0,3

0,6

-

-

Urnasírhely

0,8

0,6

1

0,15

0,6

1

Sírbolt

2,6

3,1

2,5

0,5

1,0

1

Díszsírhely

2,5

1,0

2,0

0,3

1,6

1,6

15

A 11/2007.(VI. 28.) Rendelettel módosított szövegrész, hatálybalépésének időpontja: 2007. december 01.
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„2. számú melléklet a 20/2005.(IX.29.) rendelethez 16”
2. A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartamát, valamint a megváltás és újraváltás –
általános forgalmi adó nélkül feltüntetett – díjtételeit az alábbi táblázat rögzíti.
A

B
Használati /

C

D

Megváltási díj

Újraváltási díj

1.

Sírhelyek

2.

Felnőtt egyes sírhely

25 év

13 200 Ft

13 200 Ft

3.

Felnőtt kettős sírhely

25 év

22 000 Ft

22 000 Ft

4.

Gyermeksírhely

25 év

3 300 Ft

3 300 Ft

5.

Urnafülke

25 év

44 000 Ft

44 000 Ft

6.

Urnasírhely

10 év

10 000 Ft

10 000 Ft

7.

Sírbolt

60 év

143 000 Ft

143 000 Ft

16

újraváltási idő

A 4/2013.(I. 31.) Rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2013. február 01.
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„3. számú melléklet a 20/2005.(IX.29.) rendelethez 17”
TEMETŐI LÉTESÍTMÉNYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
DÍJTÉTELEI

1.)

Sírhelynyitás normál (felnőtt)
-

2.)

3.)

5.500.- Ft

visszahantolás

Urnasírhelynyitás
-

16.500.- Ft

visszahantolás

Sírhelynyitás normál (gyermek)
-

4.)

visszahantolás

Sírhelynyitás mélyített (felnőtt)
-

12.100.- Ft

3.300.- Ft

visszahantolás

5.)

Halott előkészítés ravatalhoz

6.)

Ravatalozás

7.)

Gyászgépkocsi használat

3.000.- Ft

8.)

Helyi halottszállítás

6.300.- Ft

9.)

Távolsági halottszállítás Ft/km

10.) Hűtés Ft/nap
11.) Ravatali teremdíj

6.300.- Ft
13.750.- Ft

220.- Ft/km
1.100.- Ft/nap
12.100.- Ft

12.) Gyászzene

4.950.- Ft

13.) Sírbolt előkészítés, koporsó-,
urna elhelyezéséhez

6.050.- Ft

14.) Urnafülke előkészítése
urna elhelyezéséhez

6.050.- Ft

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
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A 2/2011.(III. 04.) Rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2011. március 01.
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4. számú melléklet a 20/2005.(IX.29.) rendelethez
A kegyeletgyakorlás és a temetési helyek gondozásának szabályai
1. A köztemető Üzemeltetője a temető bejáratánál, jól látható módon elhelyezett táblán köteles a nyitvatartásról
a látogatókat tájékoztatni.
2. A temetőt 14 éven aluli gyermekek, illetőleg cselekvőképtelen személyek kizárólag cselekvőképes, nagykorú
személyek kíséretében látogathatják.
3. A temetőbe gépjárművel behajtani és ott közlekedni kizárólag az Üzemeltető előzetes beleegyezésével
lehetséges. A gépjárművel történő közlekedés során a keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a
látogatókat, illetőleg a búcsúztatási szertartásokat.
4. Köztemetőbe állatot bevinni – a vakvezető kutya kivételével - nem lehet.
5. A temetőlátogatók kötelessége a köztemetői terület, az ingó és ingatlan létesítmények, tárgyak
rendeltetésszerű használata, állaguk megóvása, tartózkodás bármiféle károkozástól, rongálástól.
6. Tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldterületek, zöldfelület egyéb elemeinek, tartozékainak,
felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő megrongálása, pusztítása, károsítása vagy olyan
szakszerűtlen kezelése, amely értékük csökkenésével jár.
7. A köztemető területén a látogatók nem végezhetnek olyan tevékenységet amely egészségre ártalmas,
szennyeződést, bűzt, egyéb káros környezeti kárt okoz, mások kegyeleti jog gyakorlását akadályozza,
korlátozza, balesetveszélyt okoz.
8. A látogatóknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely mások kegyeleti érzéseit zavarhatja
(pl. hangoskodás, zenehallgatás).
9. A köztemetőben biztosított közüzemi szolgáltatással (vízvételi jog) az ésszerűség határán belül
takarékoskodni kell.
10. Köztemetőbe a látogatók - az üzemeltető külön engedélye nélkül - szokásos, rendszeresen maguknál tartott
személyes használati tárgyaikon túlmenően kizárólag a temetési helyek díszítésére, gondozására szolgáló
tárgyakat (pl. koszorú, vágott élő virág, művirág, váza, öntözőkanna, kapa, gereblye) és a kegyeleti jog
gyakorlás kellékeit (pl. mécses, gyertya) vihetik be.
11. A köztemetőből koszorúkat, virágokat, növénymaradványokat, kertészeti hulladékokat, egyéb hulladékot az
üzemeltető hozzájárulása nélkül kivinni nem lehet, azokat az ezek elhelyezésére kijelölt helyeken kell
elhelyezni.
12. A köztemetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit,
ne akadályozza az elhunytak búcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem
sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek
látogatását nem lehet akadályozni.
13. Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.
14. A temetési hely felett rendelkezni jogosult köteles azt rendszeresen gondozni, gyomtalanítani.
15. A sírhelyek és sírboltok díszítésére csak az arra szolgáló tárgyak, növények helyezhetők el. A sírok nem
keríthetők be, köréjük építmény nem vonható. A sírok közötti utak karbantartása érdekében növény nem
ültethető.”
16. A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani csak olyan körültekintő gondossággal lehet, amellyel a tűzveszély
elkerülhető.
17. A temető területén a szemetelés tilos, bármely hulladékot csak az arra kijelölt gyűjtőhelyen lehet elhelyezni.
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5. számú melléklet a 20/2005.(IX.29.) rendelethez
1. Felnőtt exhumálásának díja:
Exhumálás:
a) ha a sírban egy koporsó található
b) ha a sírban kettő koporsó található

10 000 Ft
15 000 Ft

Temetés:
Síremlék elbontása, elszállítása:

10 000 Ft
16 000 Ft

2. Gyermek exhumálásának díja:
Exhumálás:
Temetés:
Síremlék elbontása, elszállítása:

2 500 Ft
2 500 Ft
5 500 Ft

