
2. sz. melléklet
a Kiskunmajsai Római Katolikus Plébánia temetőszabályzatához

Kegyeletgyakorlási és látogatá si rend

1A temető nyitva tartása:

április 1-től szeptember 30-ig 7.00 - 20.00 óráig

október l-től március 31-ig 8.00 - 18.00 óráig

ettől eltérni csak a " halottak napja" körüli időszakban lehet.

II. A temető használatának rendje:

1. A temetőben csak a megjelölt nyitva tartási időben lehet tartózkodni.

2. A temetőben 12 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat.

3. A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

4. Tilos a temetőben minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a kegyeleti érzést
sértheti.

5. Vakvezető, valamint a temetéskor az elhunyt szállításához igénybe vett igavonó állat
kivételével a temetőbe állatot bevinni tilos.

6. A temető útjain gépjárművel a tulajdonos, az üzemeltető, a temetkezési szolgáltatást
végzők, valamint a mozgásukban korlátozott látogatók közlekedhetnek. A temetőbe
motorkerékpárral, quaddal behajtani tilos.

7. Mozgásukban korlátozottak szombati és vasárnapi napokon közlekedhetnek
gépjárművel a temetőben.

8. Más látogatók, és egyéb napokon a mozgásukban korlátozottak gépjárműveiket csak
az erre a célra a kijelölt területen (parkolóban) helyezhetik el.

9. A temetőben végzendő munkálatok időpontját - a sírgondozás és a sírok beültetése
kivételével - legalább a munkavégzést megelőző munkanapon, személyesen, az
üzemeltető irodáján be kell jelenteni. Vasárnap és ünnepnapokon a temetőben - a
sírgondozás és a sírok beültetése kivételével - mindenféle munkavégzés tilos.

10. Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési és bontási munkát megkezdeni, vagy
bontási anyagot elszállítani csak az Üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési
hulladékot keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani. Az építéshez
szükséges ömlesztett anyagot (pl. betont) csak vaslemezen lehet előkészíteni.

ll. A temetőben tüzet gyújtani gyertya és mécses kivételével Tilos! A gyertya és mécses
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használata során ügyelni kell arra, hogy tüzet ne okozhassanak. Meggyújtott gyertyát,
mécsest őrizetlenül hagyni nem szabad. Az esetleges kárért a gyertya illetve mécses
meggyújtója a felelős.

Ill. A kelO'eleti tárlO'ak, növényzet elhelyezése, a síq:ondozás szabályai:

1. A temetőben csak a sírok, sírj elek, umahelyek díszítésére szolgáló, a kegyeleti jelleget
nem sértő tárgyak, növények helyezhetők el.

2. Sírokra két méternél magasabbra növő bokrot, fát ültetni Tilos! A sírok köré
növényzetet telepíteni Tilos!

3. Az engedély nélküli, vagy a temető rendjét zavaró tárgyakat, növényeket a temető
üzemeltetője eltávolítja, illetőleg az elhelyezővel eltávolittatja.

4. A temetőben a látogatók által elhelyezett tárgyakért, valamint a sírokban és sírjelekben
esetlegesen bekövetkezett károkért, sem a temető Tulajdonosa, sem az Üzemeltetője
felelősséggel nem tartozik.

5. A temető és létesítményeinek folyamatos tisztán tartásáról, az utak karbantartásáról,
síkosságrnentesítéséről, a hóeltakarításról a növényzet és a közösségi helyek
gondozásáról az üzerneltető gondoskodik. A sírok, síremlékek gondozása a
hozzátartozók feladata.

6. Kegyeleti tárgyakat és egyéb díszítő anyagokat bepiszkítani, rongálni, eltávolítani és
szemeteIni tilos.

7. A növényzetben kárt tenni, a fákat, bokrokat a Római Katolikus Plébánia és az
üzemeltető engedélye nélkül kivágni Tilos!

8. A sírok gondozása a hozzátartozók feladata. Erre szakosodott vállalkozás csak a
temető fenntartó engedélye birtokában vállalhat fel hozzátartozótóI sírgondozást. A
sírhely gondozása úgy végezhető el, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának,
illetve más látogatóknak kegyeleti érzéseit, és ne akadályozza azokat a sírgondozásban.

9. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, illetve búcsúztatás alatt
a munkavégzéssel keletkezett hang, vagy egyéb a szertartást nem zavarhatja.

10. A sírhely gondozása során keletkező szemetet az Üzemeltető által kijelölt helyre kell
vinni.

ll. Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.

12. Ülőhely, pad csak az üzemeltető engedélyével, és az általa kijelölt helyen helyezhető el.
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13. A temetőben a sírhelyek bekerítése tilos.

14. A temetési helyen túlterjeszkedő közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott
sírjelet elhelyezni nem szabd. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni
kell.

15. Sírjel vagy sírbolt helyreállítására, felújítására az üzemeltető jelzése alapján, a temető
Tulajdonosa a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az
állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot (a
továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása esetén köteles felhívni. A felhívást - a
temetési hely megjelölésével- a temető kapuján (hirdetőtábláján) és a parcella sarkán 90
napra ki kell függeszteni.

16. A közvetlen veszély fennállása esetén az építési engedély köteles sírjel helyreállítását a
temető tulajdonosának kérelmére az építésügyi hatóság elrendeli, illetve a kötelezés
nem teljesítése esetén a vészhelyzetet hatósági úton - a temető Tulajdonosának
közreműködésével- megszünteti.

17. A temető területéről sírjelet. síremléket - vagyonvédelrni okból- csak az üzemeltetőnek
történt előzetes bejelentés után lehet kivinni.

Hatályos: 2014. január 1-től

A fentieket tudomásul vettem:
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