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5/2020. számú  
Polgármesteri Utasítás  

 

Kistarcsai Zsidó Temető 
Temetőszabályzatáról 

 
 

1. A Kistarcsai Zsidó Temető (a továbbiakban: Temető) Kistarcsa Város Önkormányzata 
(2143 Kistarcsa, Szabadság út 48., telefon: 06 28 470 711, e-mail: hivatal@kistarcsa.hu) 
tulajdonában lévő köztemető. 

 
2. A Temető Kistarcsa külterületén, a 0270 hrsz.-ú, 980 m2 területű ingatlanon található. 
 
3. A Temető nem működő, lezárt temető. 
 
4. A Temetőben új temetési hely nem hozható létre. 

 
5. A Temető üzemeltetője a Kistarcsai KÖFE Kft. (2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23., 

telefon: +36 28 470-119, e-mail: info@kkofe.hu). 
 
6. A Temető kapuja zárt, azonban a Temető - a kulcsának átvételét követően - látogatható. 

 
A Temető kulcsa az üzemeltető székhelyén (2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.), 
üzemeltető nyitva tartási idejében (hétfőtől péntekig 8 és 16 óra közötti időpontban) 
vehető át. A Temetőt látogató a látogatás befejeztével a Temető kulcsát köteles a Temető 
üzemeltetőjének visszaszolgáltatni. 
 
A Temető kulcsának átvételét és visszaszolgáltatását a Temető üzemeltetője 
dokumentálja az átvevő nevének, lakcímének, a kulcs átvétele és visszaszolgáltatása 
időpontjának rögzítésével. 
 

7. A Temető használatára a temetőről és a temetkezésről szóló 6/2008. (I.24.) 
önkormányzati rendelet általános, nem kizárólag a működő temetőre vonatkozó szabályai 
alkalmazandók, melyek alapján: 

 A Temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő, a kegyeleti jogokat 
tiszteletben tartó magatartást köteles tanúsítani. 

 A Temetőben gyertyát, mécsest gyújtani olyan körültekintő gondossággal lehet, 
amellyel a tűzveszély elkerülhető. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt 
elégetni a Temetőben tilos. 

 A Temető tisztaságának megőrzése és környezetvédelme valamennyi 
Temetőlátogató kötelezettsége, így különösen tilos sírokat, azokon lévő 
tárgyakat, síremlékeket, burkolatokat, növényeket piszkítani, rongálni, virágot 
letépni, illetve azokat illetéktelenül elvinni. 

 Az elhervadt koszorút, virágot és egyéb hulladékot csak az erre a célra kijelölt 
hulladéktárolóban lehet elhelyezni.  
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 Tíz éven aluli gyermek a Temető területén csak felnőtt felügyelete mellett 
tartózkodhat. 

 Temetőbe állatot bevinni – a vakvezető kutya kivételével – tilos. 
 A Temető területére gépjárművel behajtani kizárólag az üzemeltető 

engedélyével lehet. 
 

8. Tilos a Temetőben mindenféle olyan tevékenység, amely a Temető kegyeleti 
méltóságával össze nem egyeztethető, így különösen a hangoskodás, trágár beszéd, 
szeszes ital fogyasztása, dohányzás. 
 

9. Tilos a Temető területén, a Temetőben elhelyezett hulladéktárolóban, illetve annak 
környékén bármilyen, nem a Temetőben keletkezett háztartási, és egyéb hulladék 
elhelyezése.  
 

10. A Temető karbantartásáról és a temetési helyek gondozásáról a Temető üzemeltetője 
gondoskodik.  
 

11. A Temetőben bármilyen fa kivágásához Kistarcsa Város Önkormányzatának 
hozzájárulása szükséges.  
 

12. A Temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel 
összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélkül, valamint a Temető 
rendjét megzavaró, illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására az 
üzemeltető jogosult. 
 

13. A Temetőből virágot, növényeket, a Temetőben található növények termését kivinni 
nem lehet.  
 

14. Tilos a Temetőben található sírkövet, síremléket eltávolítani, megrongálni. 
 

15.  Új sírjel, emlékjel elhelyezésére kizárólag a Temető tulajdonosának írásbeli 
hozzájárulásával kerülhet sor. 
 

16. Temetőben bármely, a Temető gondozásán kívüli munka kizárólag Kistarcsa Város 
Önkormányzata előzetes írásbeli engedélyével végezhető. 

 
Jelen Temetőszabályzat a Temető bekerítését követően lép hatályba, visszavonásig érvényes.  
 
Jelen Temetőszabályzat a hatályba lépésével egyidejűleg kerül közzétételre a Temető 
bejáratánál és Kistarcsa Város Önkormányzatának honlapján. 

 
 
2020. október 9. 
 Juhász István 
 polgármester 
 Kistarcsa Város Önkormányzata 


