Római Katolikus Egyház rendelete, a temetőről és a
temetkezésről
1. A temetőben: koporsós temetési és hamvasztásos temetési helyek állnak
rendelkezésre.
2. Sírhelyek mérete.
A temetési helyek szélessége:
- egyes sírhely: 80cm,+ 20-20-cm járdaszegély,
összesen: 120 cm.
- kettős sírhely: 170 cm, és 20-20 cm járdaszegély,
összesen: 210 cm.
A sírhely hosszúsága:
- 210 cm, 15-15 cm járdaszegély, összesen: 240 cm
A sírhely mélysége: 160 cm
- rátemetés esetén a felső koporsó aljzatának 160 cm-es mélységbe kell
kerülnie.
Urna rátemetés esetében a mélységnek minimum 100 cm-nek kell lenni.
A sírkő vagy síremlék magassági mérete maximum 200 cm lehet.
Ezektől a méretektől eltérni, nagyobb méretű síremléket készíttetni nem lehet.
3. A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama, a megváltás napjától
számított:
- egy sírhely 25 év (15.000 Ft + 10.000 Ft fenntartási díj)
- sírbolt esetén 60 év (35.000 Ft + 25.000 Ft fenntartási díj)
4. Sírhelyek megváltása és visszaváltása a plébánián történik.
- A temetési hely feletti rendelkezési jog lejárta után a sírhely
visszakerül az egyház tulajdonába.
5. Aki a sírhelyet megváltotta, köteles megjelölni és gondozni.
- A síremlékek közötti részt is kötelesek rendben tartani, gyomtalanítani.
- Kérjük, a megváltott sírhelyeket jelenteni, egyeztetés céljából a temető
gondnoknál, vagy a plébánián
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6. A sírokra olyan növények telepíthetők, amelyek nem terjednek túl a
temetési hely területén.
- A sírokra, és a sírok közötti területekre fát ültetni nem szabad.
- Ülőhely, pad, kerítés és egyéb nem kegyeleti célú tárgy kihelyezése és
építése tilos.
7. Aki az örökzöldet kivágja a sírhelyről, azonnal köteles elszállíttatni a
temetőből, nem rakhatja le a kijelölt szemétlerakóhoz.
- Aki a régi síremléket és sírkeretet szétbontja, azonnal köteles azt
elszállíttatni a temetőből.
8. A temetőben keletkezett hulladékot, elhervadt virágok, koszorúk, csak az
arra kijelölt helyre szabad lerakni.
- Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát
megkezdeni a temető fenntartó írásos engedélyével szabad.
- a munka befejeztével azonnal köteles a megmaradt törmeléket, építési
maradékot elszállítani.
9. Aki a megváltott sírhelyre, síremléket vagy már a meglévő síremlék köré
sírkeretet akar készíttetni, azt csak írásos sírkeret engedéllyel teheti.
- A Temettető vagy a Hozzátartozó, aki síremlék állítását megrendeli,
köteles azt a plébánián, vagy a temetőgondnoknál bejelenteni.
10. Temető fenntartási hozzájárulást kell fizetni azoknak a kőfaragóknak,
kertészeknek és a temetkezési szolgáltatónak, akik a temetőben megrendelőiktől kapott megbízás alapján munkát végeznek.
- A hozzájárulást legkésőbb a munka megkezdésekor kötelesek befizetni a
plébánián.
11. A megváltott sírhelyre történő rátemetés esetében a rátemetés
időpontjában, rátemetési díjat kell fizetni.
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