
Kivonat

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 29-én 
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

FEHÉRGYARMAT VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
        7 / 2007. ( III. 30. ) Önk.

r e n d e l e t e

A temetőkről és a temetkezésről szóló
        11/2001.(VI.15.) Önk. rendelettel módosított 16/2000.(XII.29) Önk. rendelet

( R.)  módosításáról.

1. §

A R. 1.§ (2) a kötelezettségét szó után  „Polgármesteri Hivatal,vagy”  megnevezéssel   kiegé-
                              szül,

               (3) első sorában a vessző utáni „ az Önkormányzat” megnevezés helyére „ a temető
                     üzemeltető” megnevezés kerül.
A R. 1.§ egy új (5) bekezdéssel egészül ki:
               (5) Fehérgyarmat városban a Gábor Á. utcai köztemetőn kívül a le nem zárt 
Mártírok

                              utcai  zsidó temetőben  lehet temetkezni. A zsidó temető  fenntartása és 
üzemelte-       
                              tése az illetékes egyházi szerv feladata.

        2. §

A R.  2.§ (3) és (4) helyére a következő rendelkezések lépnek;
                (3) Ha a temető, temetőrész vagy sírhelytábla betelt , azt a  fenntartó  Önkormányzat
                      jogosult lezárni és ott a további temetést megtiltani;  új temető nyitása,   illetőleg
                      temetőrész vagy sírhelytábla – a 145/1999.(X.1.)Korm. r. szerinti  megszüntetési

                               eljárást , valamint kiürítést és síremlékek elbontását követően –  temetésre  újból
                               használatba vételi szándéka ( ennek szükségessége) esetén.

 (4) Lezárt vagy le nem zárt parcellában egyaránt  a  lejárt használati idejű   temetési
       helyek kiürítéséről a temető üzemeltetője gondoskodik a fenntartó költségére.

        3. §

A R. 4.§ (1)  a  'fenntartására' szó után  „-üzemeltetésére” szóval kiegészül,   valamint a  „gon-
                     doskodik.” szó helyébe  „ is gondoskodhat.” szavak kerülnek.
A R. 5.§ (1)  kiegészül „a sírhelytáblákat és kolumbáriumot folyamatos temetésre időben  elő- 

                              készíti a tulajdonos-fenntartó költségére.” mondattal.

4. §

A R. 6.§ (1) kiegészül; 
                      -  a.) pontban  „ , mellékleteként betűsoros nyilvántartót és a temetőben eltemetett



                             halva született gyermekekről /magzat/  külön jegyzéket vezet” szöveggel, és 
                      -  egy új c.) ponttal: „ c.) temetőtérképet vezet.”
                      -  betűjeles pont nélkül a következő rendelkezéssel : „ A nyilvántartó könyv tartalma;

                 /sorszám/ temetés ideje, módja/ elhalt neve, lánykori neve,szül. ideje, anyja n., utol-
                 só lakhelye , foglalkozása/ elhal. időpontja/ tem. hely megnev. , száma/ eltemettető
                 neve, lakcíme/ urnakiadás ideje / t.h. megváltási ideje, újraváltási ideje / sírjelre  vo- 

                          natkozó bejegyzések/ t.h. megszűnés-kiürítés ideje, oka/ holttest maradv. vagy urna 
                          közös sírba helyezés ideje/ a közös sír helye/.

                 Sírboltkönyvet  a nyilvántartó könyvvel azonos tartalommal  és a sírbolt  létesítőjé-
                          nek a sírbolt használatára vonatkozó rendelkezéseivel kiegészítve kell vezetni.

                 Temetőtérkép;  helyszínrajz a temető létesítményeiről,   úthálózatáról  és a 
temetési

                          helyekről (fajta és számozás szerint).”

5. §

       A R. - a 6.§ után – kiegészül egy új 7/A §-al :

                                                                        „7/A . §

(1) A temetőt sírhelytáblákra (parcellákra), a parcellákat sorokra kell osztani, s a kiala- 
kítás- felosztás  során meg kell teremteni és őrizni a temető park jellegét.
A  tulajdonos-fenntartó  határozza  meg  a  sírhelytáblákra  felosztást  és,  hogy  azok 
milyen temetési helyek céljára készüljenek és legyenek felhasználva. A fenntartó  építi 
–  a  temető  alap  infrastruktúráján  túl  –  az  építmény  jellegű  temetési  helyeket 
(kolumbárium, urnacsarnok, exkluzív parcellák).

(2) A  sírhelytáblák  közt  legalább  4  m  széles  gépjárművel  is  járható  utat  és  mellette 
legalább 2-2 m - vízelvezetést, közmű- és hulladékgyűjtő elhelyezést biztosító fásított- 
zöldsávot  kell létesíteni. Új sírhelytáblát csak a határoló utak és  közmű megépítése és 
fásítás után lehet használatba venni.
A sírhelysorok között legalább 1,10 m , a sorokban a temetési helyek között 80 cm tá- 
volságot kell biztosítani. Sírboltoknál a sortávolság és egymástól az oldaltávolság 3 m.

(3) A sírhelytáblákat  ,  sorokat és temetési  helyeket  számozni kell  a nyilvántartással  és 
térképpel azonosíthatóság érdekében.  A sírhelytáblák  és sorok számát  -külön táblán- 
a helyszínen fel kell tüntetni, illetőleg betemetés után a sírjelre a temetési hely számát 
is ki kell tenni.

(4) A sírhelyeket  a  megnyitott  sírhelytáblá(k)ban folytatólagos  sorrendben (az elhaltak 
temetésre bejelentésének időpontja szerint ) kell kijelölni, felhasználni.
A soros temetési hely kijelölési szabály nem vonatkozik;
-  egyes vagy kettős koporsós sírhelyen rátemetésre,  illetőleg  mellé-vagy rátemetésre,
    urnaráhelyezésre,
-  előre megváltható sírbolthelyre, urnasírbolt helyre,   illetőleg  a  megépült  sírboltba,
    urnasírboltba temetésre vagy urnaelhelyezésre,
-  előre megváltható - és előre kiépített és fásított-parkosított környezetű - exkluzív te-
    metési helyekre,
-   lejárt használati idő  vagy egyéb ok miatt  megszűnt és kiürített,  s   újra használatba
    vett temetési helyre.

(5) Az  egyes  temetési  helyeken  elhelyezhető  koporsók,  illetőleg  hamvakat  tartalmazó 



urnák száma összesen;
egyes felnőtt sírhely: 1 felnőtt koporsó ( mélyített sírban) , +  1 felnőtt v. gyermek  ko-
                                   porsó rátemetéssel , továbbá legfeljebb 2 urna (talajszint alatt  50
                                   cm-re földbe temetve, vagy a síremléken külön urnatartóban),
kettős felnőtt sírhely: 2 felnőtt koporsó (mélyített sírban),  + 2  felnőtt, v. gyermek  ko-
                                   porsó rátemetéssel, továbbá legfeljebb 4 urna ( talajszint alatt 50
                                   cm-re földbe temetve, vagy síremléken külön urnatartóban),
gyermeksírhely : 1 gyermekkoporsó, +  1 urna ( talajszint alatt 50 cm-re földbe temet-
                            ve, vagy síremléken külön urnatartóban),
urnasírhely: 2 urna talajszint alatt 50 cm-re földbe temetve, +  esetleg 2 urna síremlé-
                    ken külön urnafülkében

            urnafülke : alapférőhelye szerint 1 urna, + legfeljebb 1 urna,
                      urnasírbolt: sírbolt-könyv szerinti 2 v.4 urna, + legfeljebb 2 urna; a kriptán (síremlé-
                                            ken kialakított urnafülkében,
                      sírbolt : sírbolt-könyv szerinti 4, ill. 6-8 koporsó, + legfeljebb a koporsó-férőhelynek
                                       megfelelő számú urna ( kizárólag a kripta belsejében ).”

6. §

A R. 7. § (1)  a.) és b.) pontban a mélységi méret „210” cm-re, illetőleg „220” cm-re módosul.
                      c.)  pontban a szélesség „70” cm-re, a mélység „160” cm-re módosul,
                      d.)  pontban a mélységi méret „160” cm-re módosul,
                      e.) pontban: (urnasírhely) az „egyes” és „kettős” változat megszűnik, s a hosszú-
                            ság „70” cm-re, szélesség „70” cm-re , mélység „60” cm-re módosul,
                            „urnafülke” megnevezés után „(belméret)” meghatározás kerül.
                      f.)  pont helyébe a következő rendelkezés lép:
                      „f.) urnasírbolt; 2 fh.  hossz.   70 cm, szél. 70 cm, mélys. 60 cm.
                                                4 fh.  hossz. 120 cm, szél. 70 cm, mélys .60 cm.
                            Sírbolt ;   4 fh.      hossz. 320 cm, szél. 240 cm.
                                            6-8 fh    hossz. 320 cm, szél. 320 cm”

(2) első mondatában a  „3” helyett  „ csatlakozó terepszinttől 1,60”  méretmegha-
 tározás kerül.

(3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint (5), (6), (7) új 
bekezdéssel kiegészül:

                 „(3) A sírjellel, síremlékkel vagy kriptával az rendelkezik ,  aki  a  temetési  hellyel
                         rendelkezik.   A létesítő - vagy örököse-  köteles gondoskodni a fenntartásáról,

                                  helyreállításáról, vagy eltávolításáról saját költségén.
(4)  Sírjel, síremlék, kripta mérete nem haladhatja meg a temetési hely méreteit. 

A
                        síremlék áthidaló-gerendája legfeljebb 30 cm-rel nyúlhat túl a temetési hely ha-
                        tárain úgy,  hogy a  túlnyúló gerendavégek  5 cm-rel  a csatlakozó terepszint  
alá
                        kerüljenek.

                           (5)   A sírjel, síremlék szabályszerű felállítását, helyreállítását, vagy elbontását a  
te-

    mető üzemeltetője ellenőrzi.
    Mellé- vagy rátemetéskor elbontott síremléket a rendelkezésre jogosult  ( vagy
    megbízottja) köteles azonnal  a temető területéről  elszállítani,  vagy  a  temető 
    területén kialakított átmeneti tárolóhelyre szállítani.   A   felállításra   temetőbe
   szállított, de azonnal beépítésre nem kerülő síremlék-elemeket is itt lehet átme-



    menetileg tárolni.
    

                          (6)  Sírjel, síremlék, kripta helyreállítására, felújítására  Üzemeltető  a temetési hely 
   felett rendelkezésre jogosultat felhívhatja;  állékonyságot, életet  vagy biztonsá-
   gos  használatot veszélyeztető állapot  (közvetlen veszély)  esetén   köteles  fel- 
   hívni   (ha lehetséges  közvetlen megkereséssel is,   de a temető hirdetőtábláján 
   és a parcella sarkánál -temetési helyet is megjelölve- 90 napra kifüggesztéssel).

                                 Építési engedély-köteles  kripta  esetében az építésügyi hatóság  rendeli el a ve-
                                 szélyhelyzet megszüntetését.
                                 Síremlék, sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetés nem  történ-
                                 het.

(7) Ha a sírhely feletti rendelkezési jog  megszűnését követően a temetési hely  ki-
ürítésére  a  temető  üzemeltetője  által  megjelölt  időpontig  a  rendelkezésre 
jogosult  a  sírjel,  síremlék  bontásáról  és  elszállításáról  nem gondoskodik;  a 
megjelölt  időpontot  követő  6 hónap elteltével  a  sírjelet-síremléket  a  temető 
üzemeltetője elbontatja és értékesíti ( fenntartó költségére, illetőleg javára ).”

                                                                         

7. §

 A R. 8. § (1) a.) pontban az „ illetőleg az utolsó koporsós rátemetés  napjától számított 25 év”
                           szövegrész  kimarad.                                                                 
                      b.)  pontban    „az utolsó koporsós betemetés napjától számított”  szövegrész
                            kimarad.
                      c.)  pont – a két megnevezés között - „és” kötőszóval kiegészül.
                      d.) pont rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:„sírbolthely: 65 év”
                      e.)  pont  rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép: „urnasírbolt hely és
                            urnasírbolt: 25 év.”
                (2)  Folytatólagosan kiegészül a következő rendelkezéssel:
                       „A temetési helyek  2007. évi megváltási ,   újraváltási díjait  e  rendelet  1. sz.
                       mellékletének  A  része tartalmazza. 

                                A díjakat 2008. évtől  minden év május 1-vel az előző évi infláció  KSH. által
                                közzétett mértékével növelni kell ( 100 Ft-ra kerekítéssel).”
                          (3) Kiegészül a következő rendelkezéssel:

„Kivéve  a  koporsós  mellé-vagy  rátemetés  ,  kriptába  koporsó  elhelyezés 
esetében,  amikor  annak  25  év  nyugalmi  ideje  biztosítására  kell  a  sírhely 
használati idejét meghosszabbítani, s ennek megfelelő, de legalább 10 évre eső 
megváltási díjat kell megfizetni.
Urna koporsós sírhelyre akkor temethető,  vagy sírboltba- urnasírboltba akkor 
helyezhető, ha a sírhely még legalább 10 év használati idővel rendelkezik.”

8. §

A R. 9. §  (2) kiegészül a következő rendelkezéssel: „ Előre megváltott, de fel nem használt és 
felmondott  temetési  hely esetében a megváltástól  eltelt  időre eső évi 3 % kezelési  költség 
levonásával kell a megváltási díjrészt visszatéríteni.”

         9. §

A R. 20. § (1) helyébe a következő rendelkezés kerül :



                 „(1)  Koporsós temetési helyek  7/A § (5)  figyelembe vételével történő  használata
                          során rá-vagy mellétemetés – szükség szerint a sír mélyítésével– sírnyitási en-
                          gedéllyel végezhető. Rátemetés esetén – exhumált maradványok kivételével -
                          biztosítani kell  a temetési hely 25 éves használatát.    Fertőző betegségben el-
                          hunyt sírhelyére csak az ÁNTSZ. illetékes intézete előzetes engedélye alapján 
                          lehet rátemetni, illetőleg ilyen esetben az intézet a rátemetést korlátozhatja.”

10. §

A R. 22. § (3) bekezdése megszűnik és a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
                         „(2) Díjat kell fizetni az 1. sz. melléklet B része szerint;

                      a.) a temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő  temető- és  víz-
                           használatért, ( napidíj )

                               b.) a temetői úthálózat gépjárművel történő használatáért , - ide nem értve  az el-
                                    hunyt szállítását   és kivéve a mozgássérültnek adott   ingyenes igénybevételi
                                    engedély eseteit,( alkalmanként)
                               c.) halotthűtésért ,(napidíj)

d.) temetkezési szolgáltatást végzőknek   ravatalozó- és  temetőhasználati , fenn-
     tartási hozzájárulást, ( temetésenként)
 e.) szemét- ( hulladék kezelési) díjat: >temettetőnek; -   koporsós temetésnél

– urnás temetésnél

                                                                                      > vállalkozónak, ha a temetőben végzett tevé-
                                                            kenysége során keletkezett hulladék  elszál-
                                                            lításáról nem gondoskodik, ( alkalmanként)
f.) tárolási díjat  a 7.§ (5) szerinti területhasználatért (megkezdett hónaponként)

               A díjakat 2008. évtől  minden év május 1-vel az előző évi infláció  KSH. által közzé-
               tett  mértékével növelni kell ( 100 Ft-ra kerekítéssel).”

11. §

A R. 26. § (1) a.) pontban a „ kivéve vak-vezető kutya kivételével;” szövegrész helyébe „ vak-
vezető kutya kivételével;” rendelkezés lép.

12. §

A R. 27. § ( Értelmező rendelkezések ) kiegészül a következő i.)- o.) pontokkal;
                 „i.) sírbolt (kripta); a nyilvántartó könyvben megjelölt helyen, külön építési enge- 
                       dély alapján a rendelkezésre jogosult által létesített felépítménnyel rendelkező, 
                       meghatározott számú -elsődlegesen - koporsós temetést szolgáló építmény,
                   j.) urnasírbolt ( urnakripta); a nyilvántartó könyvben megjelölt helyen, üzemelte-
                       tői engedéllyel, meghatározott számú urna talajszint alatti és feletti elhelyezését
                       szolgáló, előregyártott elemekből készült építmény,

                            k.) urnafülke;  falban vagy falszerűen  közvetlenül egymás  mellé és fölé soroltan 
                                 elhelyezett (kolumbárium fal, urnacsarnok) előregyártott fülke, egy elhalt urná-
                                 ba helyezett hamvainak temetési helye.

                    l.) urnasírhely; legfeljebb két urna földbe temetését szolgáló temetési hely,
                    m.) sírjel;   temetkezési hely jelölésére,  a  csatlakozó  terepszintből  kiemelkedő,
                          keretszerkezet nélküli tárgy ( jelzőfa, fejfa, kereszt),



                    n.)  síremlék;  temetkezési hely tartós jelölésére  a  csatlakozó terepszintből 
kiemel-
                         kedő , keretszerkezettel rendelkező felépítmény,
                    o.) szóróparcella ;  olyan parkszerűen kialakított temetőrész ( sírhelytábla),  ahol
                         az elhaltak hamvait  – megfelelő technológia alkalmazásával, vízbemosással  -
                         a talajfelszínre vagy e célra létesített műtárgyba szétszórják ( az itt temetettek
                         nevét és  adatait közös emlékoszlopon tüntetik fel).”

 Záró rendelkezések 
13. §

(1) E rendelet a következő mellékletekkel együtt érvényes ;
      1. sz melléklet : A  „Temetési helyek 2007. évi megváltási ( újraváltási ) díjai.” 

                    B  „A temető és infrastruktúrájának használatával kapcsolatos díjak.”
      2. sz. melléklet : Temető Szabályzat.
(2)  A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetés napja a rendelet  Polgármesteri

                Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésének napja.

               
                           



                                                                                                                   
1. sz. melléklet

                                                            A 7/2007.(III.30.) Önk rendelethez.

 „ A”

Temetési helyek 2007. évi megváltási ( újraváltási ) díjai.

Temetési hely                      normál sírhely                exkluzív sírhely                időtartam 
                                                   díj (Ft)                            díj (Ft)                            (év)
Felnőtt egyes sh. - normál          6 000                                 60 000                          25
                            - bárkás           7 000                                 60 000                          25
Felnőtt kettős sh. - normál        12 000                               120 000                          25
                             - bárkás        14 000                               120 000                          25
Gyermek sh.   -10 é. aluli            3 000                                    -                                25
                        - magzat               2 000                                    -                                25

         Urnasírhely                                  3 000                                30 000                          10
Urnakripta hely   2 fh.                 8 000          ( urnakripta;) 50 000                          25 
                            4 fh.               12 000                                    -                                25                
Urnafülke                                  20 000                                    -                                10
Sírbolt hely          4fh                 50 000                                    -                                65
                           6-8 fh.             80 000                                    -                                65
/ A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák /

„B”

A temető és infrastruktúrájának használatával kapcsolatos díjak.

Megnevezés                                                                    díj ( Ft)                     M.e.
A temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel
összefüggő temető- és vízhasználatért                            1 500                      nap
Temetői úthálózat gépjárművel használatáért                    200                      alkalom
Halotthűtésért                                                                     800                      nap
Temetkezési szolgáltatást végzőknek ravatalozó-
és temetőhasználatért ( fenntartási hozzájárulás)          20 000                      temetésenként
Szemét ( hulladék kezelési) díj ; 
      > temettetőnek;   - koporsós temetésnél                    4 000                      temetésenként
                                  - urnás temetésnél                          2 000                      temetésenként
      > vállalkozónak ( ha  a temetőben végzett  tevé- 
                                 kenysége során keletkezett hul-
                                 ladék  elszállításáról  nem  gon- 
                                 doskodik)                                        3 000                      alkalom
 Tárolási díj; síremlék(elemek) átmeneti tárolásáért.       2 000                      havonta
                                                                                                           ( megkezdett hónaponként)
/ A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák./

A díjakat 2008. évtől  minden év május 1-vel az előző évi infláció  KSH. által  közzétett  mér-
tékével növelni kell ( 100 Ft-ra kerekítéssel).



2. sz. melléklet
                                                 A  7 /2007.(III.30) Önk. rendelethez

TEMETŐ SZABÁLYZAT

1. A temető a temetőlátogatók részére
április 1-től – szeptember 30-ig reggel 7,00 – 20,00 óráig
október 1-től – március 31-ig reggel    8,00 – 16,00 óráig
tart nyitva.
Október 31. és november 1. napján nyitvatartási idő 22,00 óráig tart.
A temetőből a látogatóknak a nyitvatartási idő leteltéig külön felszólítás nélkül el
kell távozniuk.

2.         A létesíthető síremlékek  méretei nem haladhatják meg  a  - R. 7.§-ban megállapított – teme-
tési helyek méreteit.
 A síremlékek  mellé külön terepszintben lévő kísérőjárda nem létesíthető.

3.         A síremlék és tartozékai tervét /méretes vázrajzát / a temető üzemeltetőjének a felállítás  be-
            jelentésekor, az elhelyezés előtt be kell nyújtani. / Kivéve az elhantoláskor felállított jelfa,
            fejfa, vagy kereszt ./

4.         A sírjel , síremlék szabályszerű  felállítását,  átépítését,  lebontását  a temető üzemeltetője el-
lenőrzi.
A síremléket, sírkeretet, fedlapot és a síremlék állékonyságát biztosító áthidaló gerendát 
csak előregyártott elemekből lehet létesíteni.  Építéshez  és a  síremlékek felállításához 
szükséges betont a helyszínen keverni tilos!

5.         A síremlék állékonyságának biztosítása érdekében a síremlék alépítményét képező  áthidaló
gerenda legfeljebb 30-30 cm-rel a temetési hely határán túlnyúlhat.   A túlnyúló gerendavég 
síremlék melletti részének legalább 5 cm-rel a csatlakozó terepszint alá kell kerülnie.
                                  

6.         A temetési helyen túlterjeszkedő,  közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet,
síremléket elhelyezni nem szabad.  E  szabályt a meglévő  sírjelek- síremlékek  felújításánál, 
átépítésénél is alkalmazni kell.

7.         A temetőben végzendő minden munkát  – kivéve a hozzátartozók, vagy megbízottjuk részé-
ről történő sírgondozást , valamint a sírhely díszítését szolgáló növénybeültetést –  a temető 
üzemeltetőjének engedélyével lehet végezni. A temetőben végzett munkák során a 
munkavé-delmi és balesetelhárítási követelmények betartásáért – az esetleges baleset- ért 
vagy kárért- a vállalkozó a felelős.

8.          A temető területén a temetési hely díszítésére szolgáló tárgyak /virágtartók, sírlámpák/ he-
 lyezhetők el.   A sírhelyekre csak olyan egynyári és kétnyári, vagy évelő lágyszárú virág, 
dísznövény, talajtakaró növény és cserje ültethető, melynek növekedési magassága nem ha-
ladja meg az 50 cm-t és nem terjed túl a sírhely határán.      Fákat csak a temető fenntartója 
(megbízásából az üzemeltetője) ültethet. A sírok mellé ülőpadot elhelyezni nem szabad.

9. A temető területén munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók 
kegyeleti érzéseit és ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását.
Munkavégzés során a szomszédos sírhely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az 
eredeti állapot ne változzon. 



                                                                            
 
            Amennyiben a szomszédos sírhely sérül, úgy a kárt okozó köteles az eredeti  állapotot hely-
            reállítani.    A munkavégzés ideje alatt a temetési helyek látogatását akadályozni nem lehet,

szükség esetén a munkavégzést fel kell függeszteni.
            Felállítás végett beszállított vagy rá-mellétemetés miatt szétszedett síremlék-elemeket nem
            szabad a sírhely vagy parcella  mellett – út-zöldsáv-sor-oldaltávolság területén – tárolni. Be-
            építésig, vagy újraállításig azt külön helyen,  átmeneti tárolóba kell elhelyezni  ( tárolási díj
            ellenében).

10. A sírhelyekről lekerülő hulladékot csak az arra kijelölt gyűjtőhelyen lehet elhelyezni.

11. Az építéssel /bontással / keletkező építési törmelék, hulladék és felesleges föld az építés 
/bontás/ befejezését követő azonnali elszállítása az építtető (vállalkozó) feladata.

12. A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával 
szabad. A sírhelyeken tűzveszélyes tevékenységet /gyertya, mécses fáklya gyújtása stb./ 
végezni csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűzveszélyt ne jelentsen. A tűzveszélyes 
tevékenység csak állandó felügyelet mellett végezhető.

13. A megváltott sírhelyeket a hozzátartozó köteles rendszeresen gondozni. Az egyes 
sírhelyeket a használati idő lejártával újra lehet váltani.

14.       A temetőben gépkocsin, motorkerékpáron, kerékpáron közlekedni tilos  – halottszállítást ki-
véve.   A temető üzemeltetője e rendelkezés alól  indokolt esetben engedélyt  adhat   /építési 
anyag be- és kiszállításához alkalmankénti díjfizetés ellenében, mozgáskorlátozottak gépjár-
művel történő temetőlátogatásához ingyenesen /. 

15.       A temető területén lévő vízvételi helyekből  csak a sírhelyek gondozása céljából szabad   in-
gyenesen  vizet vételezni  /vállalkozási tevékenység során temetőhasználati- és vízdíjat kell 
fizetni/.

16.      Tilos a temetőben;

- sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni
                       -  kutyákat - vakvezető kutya kivételével- és egyéb állatokat a temető területére be-
                          vinni

- a temetőben olyan magatartást tanúsítani, amely a kegyeleti érzést sérti, vagy a
   látogatókat megbotránkoztatja
- a sírok, síremlékek és egyéb kegyeleti tárgyak, valamint a temető létesítményeinek 
   és azok tartozékainak jogosulatlan áthelyezése vagy eltávolítása, környezetének 
   beszennyezése, rongálása
- szemetelni
- nem a temetőből származó hulladékot a temető területén elhelyezni

                       -  reklámot, vagy hirdetést elhelyezni, virágot vagy bármi mást árusítani.

      19. A fehérgyarmati köztemető rendjét és a temetkezési tevékenységet részletesen szabályozó 
önkormányzati rendelet ( R. )  a temető üzemeltetőjénél  és/vagy   a Fehérgyarmat  Város 
Polgármesteri Hivatalában   ügyfélfogadási időben megtekinthető.
Ügyfél és a temető-üzemeltető között  felmerült vitás kérdésekben  a Polgármesteri Hivatal-



  hoz, illetőleg a jegyzőhöz kell fordulni.

  /: dr. Tilki Attila s.k.:/       /: dr. Kovács Attila s.k.:/
                   polgármester                                                   jegyző 

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat, 2007. március 30.

                                     

            
           


