
a 11/2016. (VII.15.) ö.r. 1.melléklete  

KEMENDOLLÁR KÖZSÉG KÖZTEMETŐ HASZNÁLATÁNAK RENDJE  

A Kemendollár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a községi köztemető rendjének 

részletes szabályait az alábbiak szerint állapítja meg:  

A Köztemetőt az Önkormányzat tartja fenn és üzemelteti.  

Székhelye: 8931 Kemendollár, Kossuth L.u. 28.  

Telefonon Pókaszepetki KÖH : 92/584 006,      fax.: u. a..      

I.  

(1) A köztemető nyitva tartása:  

nyári időszámítás esetén, valamint október 30-tól november 

3-ig 

 

06.00-22.00 óráig  

téli időszámítás esetén: 06.00-18.30 óráig  

(2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.  

(3) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles 

tanúsítani.  

(4) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.  

(5) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.  

(6) A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad (kivéve 

örökmécses). Ügyelni kell arra, hogy gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.  

II.  

(1) A sírhelyre nem ültethető olyan növény, mely a sírhely területéről kihajlik, ill. tüskés, 

tövises. A sírhelyen kívül (sírhant, ill. síremlék szélére, elé vagy mögé) semmilyen növény 

nem telepíthető.  

(2) Legeltetni, szemetet lerakni, kutyát - a vakvezető és a szolgálati kutyák kivételével -, vagy 

más állatot a temetőbe bevinni tilos.  

(3) Síremlék, vagy bármilyen jellegű építkezés esetén a kivitelező köteles a munkát úgy 

végezni, hogy másoknak ezzel kárt ne okozzon. Az építési munkák befejezésével a területet 

köteles rendeltetésszerű használatra átadni, gondoskodni a törmelékek, anyagok 

eltakarításáról.  

(4) A temetőben tilos minden olyan magatartás, amely a temetőt látogató emberek, 

közösségek kegyeleti magatartását sérti, vagy sértheti.  



(5) A sírokat és sírboltokat az azokon lévő tárgyakat, virágokat, koszorúkat, síremlékeket, 

továbbá a temető területén lévő épületeket, hirdetményeket, a temető növényzetét és egyéb 

tárgyakat megrongálni, vagy beszennyezni úgyszintén a sírokat, sírboltot díszítő tárgyakat 

illetéktelenül eltávolítani tilos.  

III.  

(1) A temető területén csak a sírok és sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat (sírlámpa, virág, 

virágcserép, koszorú, váza, stb.) szabad elhelyezni kizárólag a sírhely és a sírbolt 

alapterületén.  

Ülőpad a fenntartó engedélye alapján a kijelölt helyen állítható fel. Utak mentén közpadok 

felállításáról a temető fenntartója gondoskodhat. Egyéb tárgyak elhelyezéséhez a temető 

üzemeltető engedélye szükséges.  

(2) Szabályellenesen elhelyezett síremlékek, vagy más tárgyak eltávolítására a temető 

üzemeltetője, vagy a temető őrzésével megbízott személy az érdekeltet felszólítja.  

Amennyiben az érdekelt a felhívásnak 15 napon belül nem tesz eleget, úgy az érdekelt 

költségére a temető üzemeltetője a tárgy, vagy síremlék eltávolítását elvégzi, vagy elvégezteti.  

(3) A sírokról bármely okból eltávolított fejfa, fából készült sírkeret, vagy koszorú, virág, a 

temető erre a célra kijelölt helyén rakható le. Szemetet úgyszintén csak a kijelölt helyen lehet 

lerakni. Kőemlék bontása után (felújítás esetén) az azt megrendelő haladéktalanul köteles 

eltávolíttatni a teljes törmeléket, úgy hogy azt a temető területéről az azt fogadó 

hulladéklerakó telepére saját költségén szállíttatja.  

(4) A temetőt látogatók panaszait a temető őrzésével megbízott személynél lévő 

panaszkönyvbe lehet beírni. A temető őrzésével megbízott személy köteles a hatáskörébe nem 

tartozó panaszokról az üzemeltető haladéktalanul tájékoztatni, a szükséges intézkedések 

megtétele céljából.  

IV.  

(1) Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, 

építési vagy bontási munkák elvégzéséhez.  

(2) Síremlék állítás esetén az igényelt területre és időtartamra az üzemeltető a köztemetőről és 

a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet 2. számú mellékletében meghatározott 

temetőfenntartási hozzájárulási díjat számít fel.  

(3) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak a 

temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.  

V.  

(1) A köztemetőbe gépjárművel, motorkerékpárral behajtani és ott közlekedni - a halott-

szállítás kivételével - tilos. A temető üzemeltető méltányosságból ez alól felmentést adhat, a 

temetésre, vagy sírlátogatásra érkező, járni nem tudó vagy beteg személy szállítására, vagy a 

szertartáson közreműködők szállítására, a temetőben rendszeresen munkát végzők a 



temetkezési szolgáltatást engedéllyel végzők, gondnok, kisiparosok, stb. szállítására szolgáló 

személygépjárművek részére. Egyéb esetekben csak a parkolóhelyig szabad közlekedni.  

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat 

végzőkre és - esetenként - a láthatóan idős betegekre nem vonatkozik.  

(3) A temetői utak maximális terhelése 2 tonna.  

VI.  

(1) T i 1 o s:  

- a temetőben dolgozóknak (közalkalmazottaknak, vállalkozóknak) és a látogatóknak rádiót, 

vagy magnetofont hallgatni,  

- kerékpárt a síremlékhez támasztani,  

(2) A sírboltot csak bejelentés után lehet építeni.  

Sírboltot építtető köteles bejelenteni építési szándékát - méretes vázrajz bemutatása mellett az 

önkormányzat hivatalában.  

Az építkezés során kerülni kell a károkozó, ill. kegyeletsértő magatartást.  

Az építkezés befejezése után az anyagok és törmelékek eltakarításáról, a terület rendeltetés-

szerű, használatra alkalmas állapotban történő átadásáról a kivitelező köteles gondoskodni.  

(3) A temetőben lévő vizes csap csak rendeltetésének megfelelő célra használható, s a vízvétel 

után a használó azt köteles elzárni, a vízfolyást megszüntetni.  

(4) A temetőben szemétgyűjtő hely található, ezért a sírokról eltávolított fejfa, fakereszt, 

koszorú, virág, szemét stb. csak a kijelölt helyekre rakható le.  

A szemétgyűjtő helyen kívül a szemét lerakása, szétdobálása s z i g o r ú a n   t i l o s !  

A temető őrzésével megbízott személy köteles a temetőben észlelt rendellenességeket az 

üzemeltetőnek bejelenteni.  



 


