
TEMETŐSZASÁLYZAT
(a vastagon szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

A temetőszabályzatot kiadó plébánia
neve: Római Katolikus Plébánia

címe: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2.
a temető szabályzat módosítás hatályba lépésének napja: 2014. január 01.

I. fejezet A temető szabályzat célja
1.§ (1) A temető szabályzat célja az, hogy a 2. §-ban megnevezett temetőben érvényesüljenek
mindazok az egyházi jogi és világi jogi törvényes előírások, amelyek megtalálhatók a (Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága által2001-ben kiadott) Szabályzatban.

(2) Ezt a temetőszabályzatot - az említett Szabályzattal együtt - hivatalos idő alatt minden
érdekelt személy megtekintheti a plébánia, illetve a temetőt üzemeltető vállalkozás irodájában.

(3) A temetőszabályzatban alkalmazott fogalmak, rövidítések jegvzéke:
egyházi tulajdonú temető: Szabályzat 4.§ (2) bekezdés 14.pont
egyházi tulajdonú temető tulajdonosa: Szabályzat 4.§ (2) bekezdés
eltemettető: a temetést intéző személy (Tv. 22.§ (3) bekezdés)
gazdálkodó szervezet: lásd a Szabályzat 4.§ (2) bekezdés 25. pontját; ide tartozik a temetkezési szolgáltatást
nyújtó egyéni vállalkozó és/vagy a társasági formában (betéti társaság (bt.), korlátolt felelősségű társaság
(kft.) stb.) rnűködő vállalkozás is
illetékes intézet: Szabályzat 4.§ (2) bekezdés 28. pont, Vhr. 20. § (4) bekezdés
közeli hozzátartozók: a gyermek, utána következnek a Szabályzat 1. sz. mellékletében közölt "Megállapodás"
4.3. pontjában felsorolt hozzátartozók
MEKSZ: a Magyarországi Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzata
sirjel: síremlék, sírkő
Szabályzat: "SZABÁLYZAT a Magyar Katolikus Egyház ternetőiről, temetési tevékenységéről és a
katolikus egyházi szertartás szerinti temetkezésről, MAGYAR KA TOLLKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA
TITKARSAGA BUDAPEST 2001"
temetési hely: sírhely, sírbolt (kripta), urnafulke (kolumbárium), urnasírhely urnasírbolt [lásd még a
Szabályzat 4. § (2) bekezdés 4. pontját a Tv. 3.§-ának különösen a d) pontját]
temető üzemeltetője: lásd Szabályzat 4.§ (2) bekezdés 19.20. és 25. pontját.
Temető gondnokság: A Római Katolikus Plébánia plébánosa által felkért, a Római Katolikus Plébánia
képviselőtestületi tagjai ból álló bizottság
Tv.: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, amelyet a Szabályzat l.sz. függeléke
teljes terjedelemben tartalmaz
Vhr.: a 121/2005. (VI. 28.) és a 7/2000. (1.27.) Korm. sz. rendelettel módosított, a Tv. végrehajtásáról szóló
145/1999. (XI.) Korm sz. rendelet, amelyet a Szabályzat 2. sz. függeléke teljes terjedelemben tartalmaz.

II. fejezet A temető szabályzat hatálya
2.§ (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki:
Felső temető:
a) A temető fekvése szerinti helységnév: Kiskunmajsa
b) A temető helyrajzi száma (hrsz) : 1403/2
c) A temető címe: Arany János u. 29.
d) Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett egyházi szervezet, egyházi jogi személy [tulajdonos(ok)
neve, Szabályzat 4.§ (2) bekezdés, 9. és 10. pontja] : Római Katolikus Plébánia
e)Tulajdoni hányada: 1/1
f) A plébánia címe, telefonszáma: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2.; 77/481-564
g) A temetőt üzemeltető (plébánia, gazdálkodó szervezet) neve, irodájának címe, telefonszáma:
SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. Kiskunmajsai Fiók 6120 Kiskunmajsa, Petőfi tér 8.; 77/483-842
Alsó temető:
a) A temető fekvése szerinti helységnév: Kiskunrnajsa
b) A temető helyrajzi száma (hrsz) : 266.
c) A temető címe: Szentkorona u. 2.
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d) Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett egyházi szervezet, egyházi jogi személy [tulajdonos(ok)
neve, Szabályzat 4.§ (2) bekezdés, 9. és 10. pontja]: Római Katolikus Plébánia
et'Iulajdoni hányada: 1/1
f) A plébánia címe, telefonszáma: 6120 Kiskunmajsa, Iskola u. 2.; 77/481-564
g) A temetőt üzerneltető (plébánia, gazdálkodó szervezet) neve, irodájának címe, telefonszáma:
SZIGÜ Temetőüzeméltető Kft. Kiskunmajsai Fiók 6120 Kiskunmajsa, Petőfi tér 8.; 77/483-842

(2) A temetőszabályzat személyi hatálya kiterjed mindazokra a természetes vagy jogi
személyekre, akik a helyi temetőkben temettetik el halottjukat vagy itt a sírokat látogatják, illetve
akik itt egyházi vagy világi szertartást, illetve temetkezési szolgáltatást vesznek igénybe vagy ilyet
nyújtanak, és akik egyéb munkát végeznek illetve végeztetnek.

(3) A temetőszabályzat tárgyi hatálya elsősorban a fenti (1) bekezdésben em1ített temetőkre,
és minden olyan tárgyra, tevékenységre vagy szolgáltatásra kiterjed, amelyet a temetőben a temetési
tevékenység, vagy egyéb munkavégzés során kell vagy lehet végezni, felhasználni, illetve
alkalmazni.

Ill. fejezet A temető üzemeltetése
3.§ (1) A temető szabályzat 2.§ (1) bekezdésben megjelölt tulajdonos helyett a temető
üzemeltetését - az erre vonatkozó külön szerződés alapján - gazdálkodó szervezet végzi.
Üzemeltető neve: SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft.

címe: 2220 Vecsés, Vigyázó Ferenc u. 6. telefon: 29/350-417
(Kiskunmajsai Fiók: 6120 Kiskunmajsa, Petőfi tér 8. telefonszám: 77/483-842)

(2) Az említett szerződés a Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal írásban adott engedélyével
érvényes.

(3) Az üzemeltető feladatai [Tv.16-18.§] különösen:
aj a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb

tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása,
szükség szerinti felújítása és gondozása;

b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit;
ej biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései,

tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra)
karbantartását, és működteti azokat;

d) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető
nyitását, zárását;

e) tájékoztatja a temetőlátogatókat;
f) kijelöli a temetési helyeket;
g) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását szükség szerint, de legalább heti

gyakorisággal, tisztasági meszelését (szükség szerint, de legalább a WC-k évente, egyéb
helyiségek három évenként) az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást;

h) összegyűjti a szemetet, a szeméttároló konténerekben összegyűlt hulladékot, szükség
szerint, regionális hulladékkezelő központba szállítja;

i) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
j) gondoskodik az ügyfélfogadásról;
k) a talajvíz szintjét havi rendszerességgel méri, és a mért adatokat folyamatosan

nyilvántart ja, a temetési tilalmat a nyilvántartó könyvbe bejegyzi;
I)az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő

bánásmód követelményét;
m)a temetők bejáratánál kifüggeszti a tulajdonos, az üzemeltető nevét, címét, valamint

a temető rendjére vonatkozó szabályokat.
(4) A temető fenntartásával és üzemeltetésévei összefüggő feladatok ellátását a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatala ellenőrzi.
(5) A köztemető parcellák fenntartásával és üzemeltetésévei kapcsolatos feladatokat

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat a tulajdonossal és az üzemeltetővel kötött kegyeleti
közszolgáltatási szerződés útján látja el.
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IV. fejezet A temetési helyek kialakítása, gondozása és az urna elhelyezés szabályai
4.§ (1) A temetőben - a Vhr. 1O.§-ában foglaltaknak megfelelően - sírhelytáblák (parcellák)
vannak, a sírhelytáblák sorokra, a sorok pedig temetési helyekre (sírokra) vannak felosztva. A
sírhelytáblát, a sort és a temetési helyet (sírhelyet) meg kell számozni annak érdekében, hogya
temetési hely [a sírhely, lásd a Szabályzat 4.§ (2) bekezdés 4. pontját] a nyilvántartókönyv
[Szabályzat 4. § (2) bekezdés.IJ pont, Tv.18. §] adatai alapján azonosítható legyen. A temetőben a
sírhelytábla mellett annak számát is fel kell tüntetni.

(2) Az elhaltakat új parcellák esetében az elhalálozás idejének sorrendje szerint következő
sírhelyre kell temetni, a már betelt parcellák esetén a meghosszabbítás hiányában lejárt használati
idejű temetési helyek (sírhelyek) ismételten megválthatók a Temetőszabályzat VI. fejezet 11.§ (7)
bekezdése szerint.

(3) Az elhunytak más temetőbe történő elhelyezéséről a befogadó nyilatkozat alapján,
temetőn kívüli urnaelhelyezés esetén az eltemetésre kötelezett személy nyilatkozata alapján, a
Római Katolikus Plébánia nyilvántartást vezet, mely alapján felvilágosítást ad a kegyeleti
jogokat gyakorolni kívánő részére az elhunyt személy temetési helyéről és a hamvak
elhelyezésének helyéről. (Tv. 18. §)

(4) A temetőben a sírhelytáblák között gépjárművel is járható utakat kell (fokozatosan)
létesíteni.
5. § A koporsót befogadó sírhely méretei a következők:

--r =r kettő I három 1 négyegy

koporsós sírhely

szélessége (cm) 90 190 280 370
bosszúsáqa (cm) * 210 210 210 210
mélysége (cm) 200 200 200 200
* A betemetett részeken 200 cm
Koporsós rátemetés esetén a sírgödröt úgy kell mélyíteni, hogya felülre kerülő koporsó aljzata
legalább 160 cm mélységbe kerüljön.

(2) A koporsós temetésre egyebekben a Vbr. ll. § (l )-(4) bekezdésben foglaltakat kell
alkalmazni.
6.§ (1) Az urnasírhely méretei a következők:

hosszúság: 150 cm
szélesség: 100 cm
mélység: 50 cm

(2) Egy urnasírhelybe legfeljebb 2 db urna temethető.
(3) Urna koporsós temetési helyre (sírba) is elhelyezhető, legalább 50 cm mélységben. Az

urna-rátemetés azonban a koporsós temetési hely (sírhely) használati idejét nem hosszabbítja meg
[Vhr. 33.§ (1) és (2) bekezdés]. Urnát urnatartóban a sír felületére is el lehet helyezni. Egy sírhelybe
legfeljebb 2 urna helyezhető el.

(4) Az urnafülkére, az urnasírboltra, az urnatemetésre és a hamvak szétszórására egyebekben
a Vhr. 12.§ (1)-(5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
7.§ A sírhelytáblákat (parcellákat) elválasztó utak szélessége az új ternetésű részeken legalább 280
cm, a sorok egymástól mért távolsága legalább 100 cm (a betemetett részeken min. 50 cm), a
temetési helyek (sírhelyek) egymás közötti távolsága pedig legalább 60 cm (a betemetett részeken
min. 30 cm) kell, hogy legyen.
8.§ A sírbolt (kripta) létesítésére a Vbr. 11. § (5) és (6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
9.§ A temetőben a sírboltok, a gyerrneksírhelyek, a kettős sírhelyek és az urnasírhelyek részére
külön sírhelytáblák (parcellák) jelölhetők ki, ezek a plébánia irodájában a temető helyszínrajzán
megtekinthetők. (Vhr. 11. § (6) bekezdés) A temető üzemeltetője a temető parcella szintű
részletes térképét annak bejáratánál kiftiggeszti és a változásokat legalább évente átvezeti.
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(Vhr. 17. § (2) bekezdés)
V. fejezet A temetések és azok sorrendje, összehangolása

10.§ (1) A temetés módjáról, helyéről és az eltemettetőről a Szabályzat 15-16.§, a temetés
feltételeiről és a ravatal ozásró 1 a Szabályzat 18-20. §-a rendelkezik, a Tv-re és a Vhr-re történő
megfelelő utalásokkal.

(2) A hamvakat tartalmazó urnát az eltemetésre kötelezett személynek a temető
befogadó nyilatkozata, valamint temetőn kívüli urnaelbelyezés esetén, az eltemetésre
kötelezett személynek a hamvak elhelyezési helyéről tett nyilatkozata alapján kiállított
igazolás ellenében lehet kiadni. (Tv. 21. §)

(3) A temetések sorrendjét, illetve időpontját a temető üzemeltetője az eltemettetővel és a
plébániával egyeztetve határozza meg. (Tv.19-24. §, Vhr. 24-34. §, Szabályzat 15-16. §).

(4) Az elhunytat a temetést megelőző munkanapon 16 óráig ki kell szállítani a
temetőbe, át kell adni az üzemeltetőnek és a temetésig már onnan elszállítani nem lehet.

(5) Szociális temetés céljára Kiskunmajsa Városi Önkormányzat a köztemető szerepét
betöltő közparcella egy részét jelöli ki. A szociális temetés szabályait a Tv. 24/A-24/C §,
valamint a Vhr.17/A-17/D § tartalmazza.

(6) Polgári temetést végző köteles betartani az alábbiakat:
Gondoskodik róla, hogy az általa tartott polgári temetési szertartás élesen elhatárolódjon az
egyházi temetési szertartástóI.
Polgári gyászszertartások alkalmával mellőzi a szakrális jellegű kifejezések használatát.
(Bibliából, egyházi szertartáskönyvekből /felekezettől függetlenül! történő idézések,
felolvasások).
Azok, akik a fenti előírásokat nem tartják be, a temetőben való tevékenységtől eltilthatók.

VI. fejezet A temetési hely feletti rendelkezés joga
11.§ (1) A temetési hely (sírhely stb.) felett az rendelkezik, aki azt megváltotta (eltemettető). A
temetési hely újraváltásában elsőbbsége van az eltemettetőnek, halála esetén pedig a törvényes
öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozójának. Ez a szabály mind a koporsós,
mind pedig a hamvasztásos temetés esetében érvényesül. Több azonos jogállású örökös esetén, a
rendelkezési jog gyakorlója írásban nyilatkozik arról, hogy a több azonos jogállású örökös
megállapodása alapján a rendelkezési jog gyakorlására egyedül jogosult. [Tv. 22.§, Szabályzat
17. § (1)-(2) bekezdés]

(2) A temetési hely felett fennálló rendelkezési jog időtartama (használati idő, régebben
porladási idő) a Vhr. 18. § (1) bekezdése szerint nem lehet kevesebb, mint

a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év,
b) sírbolt esetén 60 év,
c) umafülke és umasírhely esetében 10 év,
d) umasírbolt esetén 20 év.

A temető tulajdonosának [2.§ (1) bek. d) pont] az eltemettetővel kötött írásbeli megállapodása a
fenti a)-d) pontokban foglalt időtartamnál hosszabb használati időt is megállapíthat; ilyen esetben a
temetőben alkalmazott (megváltási) díjat az érvényben lévőnél (idő)arányosan magasabb összegben
kell a megállapodásban megállapítani.

(3) Az előző (2) bekezdésben meghatározott használati időtől eltérő hosszabb időtartarnra
vonatkozó, 1999. október 1. előtt kelt megállapodásban foglaltakat az eltemettető kívánságára
figyelembe kell venni. Ha a régebbi sír használati időtartama korábbi megállapodás vagy helyi
plébániai (vagy más) nyilvántartás alapján pontosan nem állapítható meg, újraváltás lezárás és
megszüntetés (Vhr. 19.§) esetén - a kegyeleti jogok tiszteletben tartása és az esetleges jogviták
elkerülése érdekében mindig a hosszabb, vagyis az eltemettetőnek kedvezőbb időtartamot kell
figyelembe venni.

(3a) A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama a
(2) bekezdésnél rövidebb is lehet. A (2) bekezdés a) és d) pont esetén minimum 10 év, b) pont
esetén 30 év, c) pont esetén 5 év. (Vhr. 18. § (2) bekezdés)

(3b) Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési
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helyen kívánja elhelyezni, a jogosult részére a megfizetett megváltási díj időarányos részét
vissza kelJ téríteni. (Vhr. 18. § (7) bekezdés)

(4) Előreváltott sírhelybe történő első temetéskor, valamint betemetett sírhelyesetén másik
halott rátemetésekor (ha erre a Vhr. 37.§ (1) bekezdése lehetőséget ad) a sírhelyhasználati díjat
koporsós temetés esetén 25 évre, urna elhelyezése esetén 10 évre, kripta esetén a külön szerződés
szerinti időtartamra ki kell fizetni. Ha az előreváltott vagy betemetett sírhely használati ideje még
nem járt le, a sírhelyhasználati díjat úgy kell megfizetni, hogy abba be kell számítani a még
meglévő használati időt. A kettős, illetve a nagyobb méretű (Temetőszabályzat 5. §) sírhelyeket
együtt kell megváltani.

(5) A sírhely kiválasztása a temetőben történik, erről a temetői dolgozó írásos feljegyzést
készít, amelyet a sírhelyet váltó személy magával hoz a plébániára. Erről azonosítható a kiválasztott
sírhely.

(6)
a) A temető és a temetési hely megszüntethető, a Római Katolikus Plébánia döntése alapján,

ha a temetési hely használati ideje lejárt. [Tv. 10. §. (2)]
b) A temető, temetőrész, sírhelytábla (parcella), temetési hely rnegszüntetése esetében a

módosított Vhr. 19.§-ának (3) bekezdésében foglaltak szerinti hirdetményt kell közzétenni.
c) Amennyiben a temetési hely újraváltása tekintetében intézkedés a hirdetmény hatására

nem történik, a Római Katolikus Plébánia a lejáratot követő év október 1-től november IS-ig a
temetési helyet feltűnő módon megjelöli. A jelölő cédulán a Római Katolikus Plébánia tájékoztatást
ad arról, hogy a temetési hely használati ideje lejárt, és - december l-jei határidővel - intézkedésre
szólítja fel az érintetteket.

d) Amennyiben a temetési helyre kitűzött felhívás ellenére sem történik intézkedés, úgy a
temetési helyet bárki megválthatja, a sírjelet pedig a Római Katolikus Plébánia lebonthatja vagy
értékesítheti ..

e) A sírjelről a lebontás vagy értékesítés előtt a Római Katolikus Plébánia fényképfelvételt
készít. A műkő kivételével, az értékesebb anyagú (különösen gránit márvány) sírjel esetén
igazságügyi szakértővel értékbecslést készíttet. A sírjel sorsáról a Római Katolikus Plébánia köteles
nyilvántartást vezetni, és azt öt évig megőrizni. Ha a sírjel értékesítéséből a Római Katolikus
Plébániának bevétele származik, akkor a bevételnek, az esetleges en felmerült költségek levonása
után fennmaradó részét a fenti időn belül, a sírjel volt tulajdonosának, ha hitelt érdemlően igazolja
jogosultságát és írásban kéri, visszafizeti.

f) Amennyiben a temetési helyre olyan személy szerez rendelkezési jogot, aki az ott lévő
sírjelre nem tart igényt, köteles a saját költségén azt elszállíttatni, és egyidejűleg a
megsemmisíttetéséről gondoskodni (olyan apróra összetörni, hogy a nevek olvashatatlanná, a
keresztek felismerhetetlenné váljanak).

(7) A temetkezésre használt helyek magán- és jogi személyek között csere, adás-vétel,
ajándék tárgyai nem lehetnek.

(8) A temetőben alkalmazott díjak mértékét jelen temetőszabályzat 1. sz. melléklete
tartalmazza.

VII. fejezet A temetési hely és a sírbolt felnyitása
12.§ (1) Nincs szükség engedélyre urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, felnyitásához, továbbá
(koporsós) sírhely urnarátemetés céljából történő megnyitásához. (Vhr. 35.§ (1) bekezdés második
mondata és 39. §-a)

(2) Az (1) bekezdésben nem említett sírnyitáshoz (sírhely, sírbolt felnyitása) az illetékes
intézet engedélye szükséges. Az eltemetéstől számított 25 éven túl a Vhr. 36.§ (3) értelmében a
sírnyitáshoz nem kell az illetékes intézet engedélyét beszerezni.

(3) A sírnyitásra egyebekben [hozzátartozó, nyomozó hatóság rendőrség hozzájárulása;
meghatározott betegségben (Vhr.29.§) elhunyt személy sírjának megnyitása; újratemetés, kiürítés
áttemetés, hamvasztás tudományos kutatás, rátemetés vagy bármi más ok miatt történő símyitás] a
Vhr. 35-40. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

5



VIlI. fejezet Építészeti, kertészeti, gondozási, faültetési rendelkezések
13.§ (1) A temető létesítésére, bővítésére, fenntartására vonatkozó építészeti és más
rendelkezéseket elsősorban a Tv. 8-13. §-a és a Vhr. 1-9 §-a szabályozza.

(2) A temető létesítményeiért (Vhr.3-9.§) az egyházi tulajdonú temető tulajdonosa, illetve
erre vonatkozó üzemeltetési szerződés alapján az üzemeltető a felelős.

(3) A temetési helyeket, ide értve a sírjeleket is, az eltemettetők, illetve a hozzátartozók
kötelesek gondozni, mulasztás esetében a Vhr. 15.§-ában foglaltak szerint kell az üzemeltetőnek
eljárnia. Az előreváltott sírokat a sírhelyet kiváltó köteles tisztán tartani és körülkeríteni.

(4) A kertészeti és faültetési munkákra elsősorban a Vhr. 2.§-ában foglaltakat kell
alkalmazni.

(5) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési és bontási munkát megkezdeni, vagy bontási
anyagot elszállítani csak az Üzemeltető előzetes hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot
keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani. Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot
(pl. betont) csak vaslemezen lehet előkészíteni. A környezeti elemekben (pl. növényzet, út),
egyéb temetői építményekben (pl. ravatalozó, vízvezeték, síremlékek) okozott kár esetén az
elkövető kártérítési felelősséggel tartozik a kárt elszenvedőnek.

(6) A temető tulajdonosa és üzemeltetője engedélye nélkül a temetőben sírjelet, sírboltot stb.
létesíteni nem lehet. A sírjel, sírbolt helyének kitűzését a temető üzemeltetője végzi el a helyszínen
a sírkőkészítő vállalkozó jelenlétében. A temetőben felállítandó sírjel, sírbolt tervét (vázrajzát) az
építtető köteles az üzemeltetőnek és a tulajdonosnak bemutatni. A Római Katolikus Plébánia a
sírkeret magasságát 0,4m, a fejrészt 2,5m-ben korlátozza, valamint csak szétbontható síremlék
létesítését engedélyezi. Az engedélyezett tervtől a kivitelezés során eltérni nem lehet.

(7) A rátemetéskor lebontott sírjel elemeit úgy kell a sír körül elhelyezni, hogy a szomszéd
sírok gondozását ne akadályozzák. A lebontott sírjel fél éven belül visszaállítandó.

(8) Sírjelet a sírhely felett rendelkezési jogot gyakorló személy a saját költségén, saját
felelősségére létesíthet. A sírj el bárminemű károsodása (pl. rongálás, vihar, földrengés stb.)
esetében felelősség a temető tulajdonos Római Katolikus Plébániát, illetve a temető üzemeltetőt
nem terheli. A sírjelre a sírjellel rendelkezni jogosult személy a biztosítóval biztosítási szerződést
köthet.

IX. fejezet A kegyeletgyakorlási és látogatási rend
14.§ (1) A temetőben temetési szertartást a nyitva tartási idő alatt lehet végezni, ugyanez
vonatkozik a sírok látogatására is.

(2) A temető látogatási (nyitva tartási) rendjét, amely a temető kapuján is olvasható, az
üzemeltető a tulajdonossal egyeztetve határozza meg.

(3) A kegyeletgyakorlási és látogatási rend előírásait a Szabályzat 2. számú melléklete
tartalmazza.

X. fejezet Egyházi személyek sírjainak gondozása
15.§ (1) A temetőben nyugvó egyházi személyek a Szabályzat 4.§ (2) bekezdés 12. pontjában
felsoroltakon kívül a szerzetesek és a diákonusok is.

(2) Az egyházi személyek sírjait az illetékes plébánia gondozza.

XI. fejezet A liturgikus események rendje
16.§ (1) Az üzemeltető gondoskodik arról, hogy a temetőben a temetési szertartásokat
zavartalanul meg lehessen tartani.

XII. fejezet Ügyfélfogadási rend
17.§ A plébánia, illetve az üzemeltető a saját maga által meghirdetett hivatalos időben fogadja
temetési ügyben az ügyfeleket.
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XIII. fejezet Környezetvédelmi szabályok
18. (1) A temetőben tilos minden olyan tevékenység végzése, amely az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyezteti, ide értve a tűzveszélyes tevékenységet is.

(2) Gyertyát gyújtani csak olyan helyen (pl. a síron) lehet, ahonnan a tűz éghető anyagra
nem terjed át.

(3) A hulladékokat a látogatók az erre a célra kijelölt helyre vigyék el.
(4) A temető takarításáról és a keletkezett hulladék megfelelő helyre történő elszállításáról

az üzemeltető gondoskodik.

XIV. fejezet Vegyes és záró rendelkezések
19.§ (1) A temetői rend be nem tartása szabálysértési eljárást vonhat maga után, és pénzbírsággal
sújtható.
20.§ (1)Ez a temető szabályzat a helyi körülményekre vonatkozó kiegészítő szabályokat
tartalmazza, és nem pótolja vagy helyettesíti a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága
által kiadott Szabályzat, illetve a Tv. és a Vhr. rendelkezéseit.

(2) A temetőszabályzat csak a Szabályzat megfelelő rendelkezéseivel együtt irányadó,
illetve alkalmazható.
21.§ (1) A Temető gondnokság feladata: a temető tulajdonos Római Katolikus Plébánia
munkájának segítéseként, a Temetőszabályzat betartásának figyelemmel kísérése.

Kelt: Kiskunmajsa, 2014. január 1.

KIúcsó Sándor világi elnök
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