Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2017. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezés rendjéről
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (2) bekezdésben, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.
§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi XLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
az alábbiakat rendeli el:
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§ (1) A Rendelet területi hatálya a kozári 2637 hrsz, 2638 hrsz, 2639 hrsz, és a mislenyi 0107 hrszon bejegyzett, Kozármisleny Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában
álló temetőkre (a továbbiakban: köztemető), és azok infrastrukturális létesítményeire terjed ki.
(2) A rendelet hatálya kiterjed Kozármisleny Város területén lévő valamennyi lezárt és üzemelő
köztemetőre, valamint ezek fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre.
(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemetők fenntartását, üzemeltetését, továbbá a
temetkezési szolgáltatást végző személyekre, a temetkezési szolgáltatások igénybevevőire, illetőleg
mindazokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre,
akik a köztemetőn belül bármilyen tevékenységet végeznek, vagy a köztemetőben tartózkodnak.
2.§ E rendeletben használt fogalmakat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.), a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1999. évi XLIII. törvényben (a
továbbiakban: Törvény), és a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak szerint kell értelmezni.
A köztemető fenntartása és üzemeltetése
3. § (1) A köztemető tulajdonosa az Önkormányzat.
(2) Működő köztemető: - kozári 2637 hrsz, 2638 hrsz, 2639 hrsz
- mislenyi 0107 hrsz.
(3) A köztemető fenntartásáról az Önkormányzat gondoskodik.
(4) A köztemető üzemeltetéséről az Önkormányzat kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján
gondoskodik. A kegyeleti közszolgáltatási szerződést a tevékenység folytatására jogosult
vállalkozóval, gazdálkodó szervezettel kell megkötni.
(5) A kegyeleti közszolgáltatási szerződés a Rendelet 1. számú Mellékletét képezi.

II. A TEMETÉSI HELYEKRE ÉS A TEMETKEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1. Temetési helyek
4.§ (1) A temető beosztása: tábla, sor, számozott sírhely.
(2) A tábla: sírhely-tábla, urnasírhely-tábla, sírbolt-tábla, gyermeksírhely-tábla (a továbbiakban
együtt: sírhely-tábla), valamint a hamvak szétszórására alkalmas terület. Díszsírhely biztosítására
külön területet kell kijelölni.

(3) A táblákat római számmal, a sorokat és sírhelyeket arab számozással kell megjelölni.
(3) A temető beosztás meghatározása az Önkormányzat Képviselő-testületének hatásköre.
(4) A temető (1) - (2) bekezdések szerinti beosztását, és a (3) bekezdés szerinti számozását a
temetőtérképen meg kell jelölni. A temetőtérképet a temető bejáratánál, és a Kozármislenyi Közös
Önkormányzati Hivatalban ki kell függeszteni, valamint az Önkormányzat honlapján meg kell
jelentetni.
5.§ (1) A díszsírhely az a kijelölt sírhely, melyet Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselőtestülete örök temetkezési hely céljára adományoz annak az elhunyt személynek, aki Kozármisleny
város érdekében kimagasló színvonalú tevékenységet végzett, valamint elhunyt díszpolgárainak, és
polgármestereinek.
(2) A köztemető fenntartója a díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját
és a temető üzemeltetőjét írásban értesíti.
(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.
(4) A díszsírhelybe az elhunyt közeli hozzátartozója a Kormányrendeletben meghatározott
feltételek teljesülése estén rátemetéssel eltemethető. Ebben az esetben a sírnyitás költségeit az
eltemettető viseli.
(5) Az Önkormányzat a díszsírhelyek kialakítására a 2639 hrsz. alatti temetőben, a feszülettől északkeletre eső területet jelöli ki.
6.§ Az Önkormányzat a mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt
testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére szolgáló területet a 2639 hrsz. alatti temetőben,
az északi oldalhatár melletti utolsó parcellában jelöli ki.
7.§ (1) Temetési helyek:
a) Egyes sírhely;
b) Kettes sírhely;
c) Sírbolt (kripta);
d) Urnasírhely;
e) Urnafülke;
f) Díszsírhely;
g) Hamvak szétszórására kijelölt terület.
(2) A temetési helyek méreteit, egymástól mért távolságukat a rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza.
8.§ (1) A sírhelyet falazattal ellátni, kibetonozni nem lehet.
(2) A sírhelyen sírdomb kialakítása nem előírás. Az Önkormányzat sírdomb kialakítása nélküli
táblákat is kijelölhet.
9.§ (1) A sírhelyeket folytatólagos sorrendben kell felhasználni.
(2) A sírhely-tábla utolsó szabad sírhelyébe történő temetést követően a sírhely-táblát le kell zárni.
(3) Lezárt táblát csak rátemetés esetén lehet ismét megnyitni.
10.§ (1) A mislenyi 0107 hrsz-ú temetőben új temetési helyet létesíteni nem lehet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt temetőben halottat eltemetni kizárólag:
a) kettes sírhely üresen maradt részébe, vagy

b) a Kormányrendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén rátemetéssel
megengedett.
2. A temetési helyek feletti rendelkezési jog (használati idő)
11.§ (1) A temetési helyek használati idejének megállapítása a Kormányrendeletben
meghatározottak szerint történik.
(2) A használati idő lejártát követően, amennyiben a rendelkezni jogosult további használati
igénnyel nem élt,
a) sírbolt esetén 2 év,
b) egyéb temetési hely esetén 1 év
elteltével az Önkormányzat jogosult a temetési hely tekintetében a rendelkezési jogot gyakorolni.
(3) A rendelkezési jog át nem ruházható.
3. A rendelkezési jog megváltásának díja
12.§ (1) A temetési helyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért megváltási díjat kell fizetni.
(2) A megváltási díjakat a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Amennyiben a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a használati idő lejárta előtt az elhunytat
más temetési helyen kívánják újra eltemettetni, a megváltási díj időarányos részét a rendelkezési jog
gyakorlója részére vissza kell fizetni.
4. Temetkezés
13.§ (1) A temetkezés lebonyolítását csak a Törvényben és a Kormányrendeletben meghatározott
feltételeknek megfelelő temetkezési szolgáltató végezheti.
(2) A temetkezési szolgáltató tevékenységének gyakorlása során az e rendeletben foglaltaknak
megfelelően köteles eljárni.
14.§ A temetkezési szolgáltató tevékenységének megkezdése előtt legalább 5 nappal köteles:
a) a rendelet 1. sz. Függeléke szerinti formanyomtatványon bejelenteni a tevékenységet;
b) a rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott temető fenntartási hozzájárulást és
ravatalozó használati díjat az üzemeltetőnek készpénzben megfizetni.

III. A TEMETŐ RENDJE
15.§ A temető nyitva tartását a rendelet 2. sz. Függeléke tartalmazza.
16.§ A temetési hellyel rendelkezni jogosult köteles azt rendszeresen gondozni, állagának
megóvásáról gondoskodni.
17.§ (1) A temetőben a temető látogatói csak a kegyelet gyakorlásához szükséges tárgyakat
helyezhetnek el.
(2) A temetési helyeken keletkezett hulladékot az arra kijelölt hulladéktároló edényekben kell
lerakni.

(3) A hulladékgyűjtők rendszeres ürítéséről és elszállításáról az önkormányzat gondoskodik.
18.§ (1) A temetési helyekre, valamint azok közé fás szárú növény ültetése nem megengedett.
(2) A temetési helyek kerítéssel nem határolhatók körül.
(3) A temetési helyeken a gyertyák, mécsesek elhelyezésénél fokozott gondossággal kell eljárni.
Amennyiben a nem megfelelően körültekintő magatartás miatt kár keletkezik, a károkozó a Ptk.
szabályai szerint felelősséggel tartozik.
(4) A köztemetőben mindenkinek a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást kötelező
tanúsítani. A köztemetőbe látogatónak a hangos és oda nem illő beszédtől, illetve öltözéktől
tartózkodnia kell.
(5) A köztemető látogató – sírgondozás céljára – a vizet ingyenesen használhatja.
(6) A sírhely gondozása úgy végezhető, hogy más elhunyt hozzátartozójának, illetve más
látogatónak kegyeleti érzéseit ne sértse, sírgondozásában ne akadályozza.
(7) Tilos a sírhely környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.
(8) A sírhely tulajdonosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni,
rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni.
(9) A köztemető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. A
gyermek által okozott károkért a kísérő felnőtt tartozik felelősséggel.
(10) A köztemető területén a hirdetőtáblán kívül vállalkozói reklámot, hirdetést elhelyezni nem
megengedett.
19.§ (1) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral, kerékpárral behajtani és ott közlekedni - a (2)
bekezdésben meghatározottak kivételével- nem szabad.
(2) A kegyeletgyakorláshoz szükséges időtartamra a mozgáskorlátozott és idős kora miatt
mozgásában akadályozott személyt szállító jármű a temetőbe behajthat, és ott közlekedhet.
20.§ A temetőbe kutyát –a vakvezető kutya kivételével- bevinni nem lehet.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21.§ A rendelet „temetkezésre” és a „temető rendjére” vonatkozó rendelkezéseit, valamint 2. sz.
Függelékét a temető bejáratánál ki kell függeszteni és az önkormányzat honlapján meg kell
jelentetni.
22.§ (1) A rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kozármisleny Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a köztemetőkről ás a temetkezés rendéről szóló 18/2013. (XII.30)
Önkormányzati rendelete
Kozármisleny, 2017. szeptember 20.
dr. Biró Károly
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Kozármisleny, 2017. szeptember 21.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. sz. Melléklet
KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Kozármisleny Város Önkormányzata, mint tulajdonos (székhelye:
7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124. sz., adószáma: 15724227-2-02) képviseletében: Dr. Biró
Károly, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó)
másrészről a Mammel-Mementó Temetkezési és Szolgáltató Kft. (7741 Nagykozár, Jókai u.
16., adószáma: 13413859-2-02) képviseletében: Mámmel Rudolfné ügyvezető, mint üzemeltető
(továbbiakban: Üzemeltető)
(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel:
1.) Felek között 2011. november 1. napján kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2017.
szeptember 30. napján hatályát veszti.
2.) Megbízó megbízza Üzemeltetőt a közigazgatási területén lévő, általa fenntartott kozári
2637, 2638, 2639 hrsz-ú és a mislenyi 0107 hrsz-ú köztemetők üzemeltetésével a temetőkről
és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 145/1999.
(X.01.) Korm.rendelet, valamint Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselőtestületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló …/2017. (IX. 21.) önkormányzati
rendelete alapján.
3.) Üzemeltető a megbízást elfogadja.
4.) A megbízás határozott időre 2017. október 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig szól.
5.) Üzemeltető temető-üzemeltetéssel kapcsolatos kötelezettségei:
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) kijelöli a temetési helyeket és beszedi a sírhely megváltási és újraváltási díjakat,
d) tájékoztatja a temetőlátogatókat,
e) gondoskodik az ügyfélfogadásról a 7623 Pécs, Szabadság u.23. sz. alatti
üzlethelyiségében,
f) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről,
g) gondoskodik a ravatalozó és felszerelésének, valamint a temetőben lévő minden egyéb
közcélú létesítménynek, tárgyi eszköznek a tisztaságáról, szükség esetén
fertőtlenítéséről, továbbá jókarbantartásáról és működtetéséről,
h) elvégzi a temetők és a létesítmények tisztán tartását, az utak karbantartását,
i) Megbízó által kiadott engedéllyel rendelkezők számára biztosítja a temetőben végzendő
munkákhoz az infrastruktúra használatát,
j) felügyeli és ellenőrzi a temetői munkákat, azok időtartamát, és azt, hogy az engedélyben
foglaltakat végzik-e,

k) biztosítja a temetéshez szükséges és a temetési szolgáltató által nem biztosított
kellékeket, gondoskodik azok tisztaságáról,
l) biztosítja az eltemetés feltételeit,
m) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról,
n) összehangolja a temetéseket,
o) temetőnként vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket, felelősséget vállal az előírt
nyilvántartások pontos, naprakész vezetéséért,
p) kezeli a hirdetőtáblára kihelyezett hirdetményeket, gondoskodik az időszerűtlen
hirdetmények eltávolításáról és a szükséges hirdetmények kihelyezéséről,
q) beszedi a temetőhasználati díjakat,
r) évente kettő, az önkormányzatot terhelő temetést térítésmentesen elvégez,
s) a halotthűtőt használja, ha az elhunytat a kozármislenyi temetőben helyezik örök
nyugalomra.
6.) Üzemeltető az 5.) pontban meghatározottakat első osztályú minőségben, a kegyeleti
igények és elvárások figyelembevételével végzi.
7.) Üzemeltető kijelenti, hogy a 145/1999. (X.1.) Korm.rendelet 54. §-a szerint a
temetőüzemeltetéshez szükséges kertészeti, parkgondozó, illetőleg kertépítő
szakképesítéssel, vagy középfokú kertészeti, parkgondozó, illetőleg kertépítő végzettséggel,
illetve felsőfokú intézményben ilyen szaktárgyból vizsgával bíró vezetővel vagy határozatlan
idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló alkalmazottal rendelkezik.
8.) Megbízó az Üzemeltető feladatainak ellátásához szükséges vagyontárgyakat Üzemeltető
rendelkezésre bocsátja, és átadja a nyilvántartó könyvet. Üzemeltető az átadott vagyon
kezeléséről a jó gazda gondosságával gondoskodik. Évente december 31-i állapotról
vagyonleltárt készít, melyet következő év január 31-ig Megbízó részére átad.
9.) Megbízó tulajdonát képező felszerelési tárgyak javításáról, karbantartásáról Üzemeltető,
pótlásáról – selejtezési eljárást követően – Megbízó gondoskodik.
10.) Üzemeltető vállalja, hogy a kozármislenyi kegyeleti közszolgáltatást minden más gazdasági
tevékenységtől számvitelileg elkülöníti, ezen belül nyilvántartást vezet a bevételekről és a
temetők üzemeltetésével kapcsolatos költségekről, ezekről évente egyszer vagyonleltárral
együtt Megbízót minden év január 31-ig tájékoztatja.
11.) Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a temetési helyekért fizetendő sírhely
megváltási és újraváltási díjakat beszedi. A beszedett díjakról a Megbízó nevében az általa
– külön átadás-átvételi eljárás keretében- átadott szigorú számadású nyomtatvány szerinti
számlát állít ki.
12.) Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés aláírását követően azonnal,
illetve azt követően legalább negyedévente történő frissítéssel az általa vezetett
temetőnyilvántartást a felügyeletet gyakorló Jegyző részére hozzáférhetővé teszi.
13.) Üzemeltető köteles minden hónap utolsó munkanapján (ha ez munkaszüneti-, vagy
ünnepnapra esik, akkor az azt megelőző munkanapon) Megbízó OTP Bank Nyrt-nél
vezetett 11731001-15332824 számú számlára átutalni vagy a Megbízó házi pénztárába
befizetni a sírhely feletti rendelkezési jog megszerzéséért, újraváltásáért beszedett díjakat,
valamint az ezek alátámasztására vonatkozó számlák másolati példányát.

14.) Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a parcellák kialakítására, bezárására és nyitására
igény szerint javaslatot készít, az arra vonatkozó utasításokat betartja.
15.) A temető üzemeltetésével kapcsolatosan Felek minden évben legalább egy alkalommal,
közösen temetőbejárást végeznek.
16.) Jelen szerződés öt évre szól, évenkénti felülvizsgálati lehetőséggel. A szerződést mindkét
fél három hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül, írásban felmondhatja.
17.) Megbízó kezdeményezheti a szerződés megszüntetését, ha az Üzemeltető a vállalt feladatot
nem végzi el, figyelmeztetés ellenére nem megfelelő minőségben végzi, a kezelésére bízott
vagyontárgyakat gondatlanul kezeli, a Megbízót ellenőrzési szándékában akadályozza, vagy
ha az előző pontokban foglalt kötelezettségét egyébként nem teljesíti.
18.) Jelen szerződés fennállása alatt a szerződésben foglaltak teljesítését Megbízó ellenőrizheti.
19.) Üzemeltető a szerződés megszűnésekor a vagyonleltár szerint hiánytalanul
visszaszolgáltatja Megbízónak, a naprakészen vezetett sírbolt könyvet és a temetési helyek
nyilvántartó könyvét átadja.
20.) Jelen kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltakat Felek, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt írják alá. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a fent
nevezett jogszabályok, illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
21.) Jelen szerződés 2017. október 1. napján lép hatályba.

Kelt: Kozármisleny, 2017. szeptember 10.

...........................................
Dr. Biró Károly
Megbízó képviselője

...............................................
Mámmel Rudolfné
Megbízott képviselője

2. sz. Melléklet

TEMETÉSI HELYEK MÉRETEI
1. Sírhely méretek:

Sírhely típusa

Sírhely hossza

Sírhely szélessége

Egyes sírhely
Kettes sírhely
Gyermek sírhely
Urnasírhely

2,1 m
2,1 m
1,3 m
1,3 m

0,9 m
2m
0,6 m
2m

2. Sírbolt méretek:

Sírbolt típusa

Sírbolt felszíni
hossza

Sírbolt belső
hossza

Sírbolt felszíni
szélessége

Sírbolt belső
szélessége

3 személyes
6 személyes
9 személyes

3,5 m
3,5 m
3,5 m

2,3 m
2,3 m
2,3 m

2,5 m
3m
3,8 m

0,9 m
1,75 m
2,5 m

3. Temetési helyek távolsága:

Temetési hely típusa

Egymástól mért távolsága

Sírhely
Gyermek-sírhely
Urnasírhely
Sírbolt

0,6 m
0,4 m
0,5 m
1m

3. sz. Melléklet

TEMETÉSI HELYEK MEGVÁLTÁSI DÍJAI
(A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák)

Megnevezés

Díj

Felnőtt egyes sírhely

15.000,-Ft (25 év)

Felnőtt dupla sírhely

30.000,-Ft (25 év)

Gyermek sírhely

0,-Ft (25 év)

Urnasírhely

8.000,-Ft (10 év)

Urnafülke

40.000,-Ft (10 év)

Sírbolthely

40.000,-Ft (60 év)

4. sz. Melléklet

Temetői létesítmények igénybevétele, temető-fenntartási hozzájárulás és egyéb
üzemeltetői díjak
(a díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák)

Megnevezés
1.

A temetkezési szolgáltatók által fizetendő
létesítmény igénybevételi díj (A díj magába
foglalja a temetőben lévő közművek ,ravatalozó
használatát)

Díj

15.000,-Ft/temetés

2.

Sírköves vállalkozó által fizetendő temető
fenntartási hozzájárulás

3.

Hűtőhasználat

4.

Ravatalozó használat

8.000,-Ft/temetés

5.

Normál méretű sírásás

20.000,-Ft/temetés

6.

Mélyített sírásás

28.000,-Ft/temetés

7.

2 személyes kripta helyének kiásása

63.000,-Ft/temetés

8.

4 személyes kripta helyének kiásása

110.000,-Ft/temetés

8.000,-Ft/sírhely
2.000,-Ft/nap

1. sz. Függelék

BEJELENTÉS
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGRŐL
1.A temetkezési szolgáltatást végző megnevezése:………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
2. Székhelye (telephelye):…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
3.Adószáma:……………………………………………………………………………………..
4. A képviseletére jogosult neve::…………………………………………………………………

5.A temetkezési szolgáltatás megkezdésnek időpontja:……………………………………………
6. A temetkezési szolgáltatás várható befejezésének időpontja:…………………………………...
7. A temetkezési szolgáltatás1:
a) temetésfelvétel,
b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való előkészítése,
c) temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,
d) ravatalozás,
e) sírhelynyitás és visszahantolás,
f) sírba helyezés,
g) halott-szállítás,
h) hamvasztás és az urnakiadás,
i) urnaelhelyezés,
j) hamvak szórása,
k) exhumálás,
l) újratemetés.

1

A megfelelő(k) aláhúzandó(ak)

m) egyéb tevékenység:……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

8.Nyilatkozom, hogy a temetőhasználati-, és az egyéb esetlegesen felmerülő díjakat a MammelMementó Temetkezési és Szolgáltató Kft-nél e bejelentés benyújtásával egyidejűleg megfizetem.

Kozármisleny, 20…….…………………………………….

……………………………………
A bejelentő cégszerű aláírása

2. sz. Függelék

TEMETŐ NYITVATARTÁSI IDŐ
A köztemető nyitva tartása:
a)

téli nyitva tartás: 8.00 – 17.00

b)

nyári nyitva tartás: 7.00 – 20.00

A téli nyitva tartás november 3. napjától – március 31. napjáig, míg a nyári nyitva tartás április 1.
napjától – november 2. napjáig tart.
A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

