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I HÍR  

ŐSZI SZÜRET 

 
Méhecske nagycsoportosaink őszi szüreten 
vettek részt a csoport dadusánál, Szilvi néni-
nél. 
Immár hagyományos őszi programunkat 
nagy izgalommal várták a gyerekek. Vidám 
nótaszóval kísérve teltek meg a kosarak az 
ízletes gyümölccsel. 
Közben persze tapasztalatokat szerezhettek 
az ízéről, formájáról, színéről. Szorgos kis 
kezek szemezték a leszedett szőlőt, hogy 
belőle must készülhessen. 
A fáradt „munkások” a gondosan elkészített 
tűz mellett szalonnát süthettek. Sütés közben 
Fazekas Anna: Szüret című verse hangzott el.  
A vidám délelőttöt a szalonna és must elfo-
gyasztása zárta. 

KIRÁNDULÁS BUDAPESTRE 
 
Szeptember 16-án egy feledhe-
tetlen fővárosi kiránduláson 
vehettünk részt. 

A kirándulást egy előkészítő óra 
előzte meg, amelyen mindenkinek 
részt kellett vennie. Másnap reg-
gel izgatottan gyülekeztünk a 
vasútállomáson, és amikor bero-
bogott a vonat, felszálltunk. Út-
közben a kártyáztunk, zenét hall-
gattunk és beszélgettünk, így a jó 
hangulatnak köszönhetően gyor-
san elrepült az idő. Fonyódon 
sajnos át kellett szállnunk vonat-
pótló autóbuszra, majd egy órányi 
utazás után ismét visszaszálltunk 
a vonatra. Amikor végre megér-
keztünk Budapestre, leszálltunk a 
vonatról és elindultunk a Magyar-
ság Házához. Ott megtekintettük 
a különböző szavaknak megfele-
lően berendezett termeket. 

Ezután a Mátyás templom előtti 
parkban elfogyasztottuk az ebé-
dünket, majd átsétáltunk a Had-
történeti Múzeumhoz, ahol egy 
idegenvetető elmondta, hogy 
hová pakolhatunk le. Figyelme-
sen végigjártuk a múzeumot, 
ahol láthattunk többek között 
korabeli ruhákat és fegyvereket, 
aztán a vár körül is sétáltunk 
egyet. Amikor a túrának vége 
lett, visszamentünk a vasútállo-
másra, felszálltunk a vonatra, és 
elindultunk Fonyód felé.  

Hazafelé is sokat nevettünk. 
Kimerítő volt az út, de mindenki 
jól érezte magát a kiránduláson 
és számos élménnyel gazdagab-
ban térhetett haza.  

Takács Diána 7.b 
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BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI  
Ö S Z T Ö N D Í J R E N D S Z E R  

1. A települési ön-
kormányzatok által 
nyújtott támogatás:  
A Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer célja, 
hogy a szociális rendszer-
ben azon a szinten történ-
jen a döntéshozás, ahol a 
legtöbb ismeret birtokában 
képesek a rászorultságot 
elbírálni. Ennek megfelelő-
en az önkormányzat által 
évente kiírt Bursa Hungari-
ca Ösztöndíjpályázat hely-
ben kerül elbírálásra. A 
támogatás havi összegét 
pályázónként állapítja meg 
az önkormányzat.  
2. A megyei ön-
kormányzatok által 
nyújtott támogatás: 
A megyei önkormányzat 
tetszőleges összeggel ki-
egészítheti a települési 
önkormányzat által támo-
gatott pályázó vagy pályá-
zók számára megítélt, tele-
pülési önkormányzati for-
rásból fedezendő ösztöndíj 
összegét. ((1) és (2) együtt: 
önkormányzati ösztöndíj-
rész) 
3. Intézményi tá-
mogatás:  
Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (továbbiak-
ban: Minisztérium) a felső-
oktatásban már tanuló 
vagy a továbbiakban tanul-
ni kívánó, szociálisan hát-
rányos helyzetű fiatalok 
támogatásához oly módon 
kíván hozzájárulni, hogy a 
települési (és a megyei) 
önkormányzat által megál-
lapított támogatási összeget 
az önkormányzati támoga-
tással megegyező mérték-
ben– a Rendelet 18. §. (5) 
 

bekezdése szerint a Minisz-
térium hivatalos lapjában 
évenként közzétett értékha-
tárig – kiegészíti. Az intéz-
ményi ösztöndíjrész egy főre 
eső maximuma a 2016. évi 
fordulóban 5.000 Ft/fő/hó 
volt. (intézményi ösztöndíj-
rész) 
A Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer jogszabályi 
hátteréül a felsőoktatásban 
részt vevő hallgatók juttatá-
sairól és az általuk fizetendő 
egyes térítésekről szóló 
51/2007. (III. 26.) Korm. ren-
delet szolgál. 
A Bursa Hungarica Ösztön-
díjrendszer 2013. évi fordu-
lójától kezdődően az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
és az Emberi Erőforrások 
Támogatáskezelő a Bursa 
Hungarica pályázatok, illet-
ve ösztöndíjak kezelésére 
kifejlesztett Bursa Hungari-
ca Elektronikus Pályázatke-
zelési és Együttműködési 
Rendszerben (EPER-Bursa 
rendszer) indította el a pá-
lyázatok kezelését. Így az 
önkormányzatok számára 
jelentősen csökken az Ösz-
töndíjrendszerben való rész-
vétel adminisztratív és hu-
mánerőforrás-költsége, nő a 
működési hatékonyság. 
Az EPER-Bursa rendszerben 
a pályázók a regisztrációt 
követően maguk rögzítik 
adataikat, azokért a további-
akban teljes büntetőjogi 
felelősséget vállalva, így 
téves adatszolgáltatás is 
kevésbé fordulhat elő. A 
pályázatok benyújtása után 
a pályázóknak lehetősége 
nyílik arra, hogy az elbírá-
lástól az ösztöndíj 

Ösztöndíjban kizáró-
lag az önkormányzat 
területén állandó la-
kóhellyel rendelkező 
szociálisan hátrányos 
helyzetű fiatalok ré-
szesülhetnek, akik 
a./ felsőoktatási in-
tézményben teljes idejű 
(nappali tagozatos), alap-
fokozatot és szakképzett-
séget eredményező alap-
képzésben, mesterfokoza-
tot és szakképzettséget 
eredményező mesterkép-
zésben, egységes, osztatlan 
képzésben, vagy felsőfokú 
szakképzésben a képzési 
keretidőn belül folytatják 
tanulmányaikat a 
2017/2018. tanévben. („A” 
típusú pályázat) 
b./ A 2016/2017. tan-
évben utolsó éves, érettsé-
gi előtt álló középiskolás-
ok, vagy felsőfokú diplo-
mával nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe 
még felvételt nem nyert 
érettségizettek, akik a 
2017/2018. tanév első félé-
vétől kezdődően felsőokta-
tási intézményben, teljes 
idejű (nappali tagozatos), 
alapfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfo-
kozatot és szakképzettsé-
get eredményező mester-
képzésben, egységes, osz-
tatlan képzésben, vagy 
felsőfokú szakképzésben 
kívánnak részt venni. („B” 
típusú pályázat) 
A pályázók közül csak 
azok részesülhetnek ösz-
töndíjban, akik felsőokta-
tási intézménybe 2017. 
évben felvételt nyernek és 
tanulmányaikat a  

Az Emberi Erőforrások Minisztérium megbízásából ismételten meghirdetésre került a Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer. Zalakomár Nagyközség Önkormányzata is csat-
lakozott az Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrá-
nyos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica 
többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: 

kifizetéséig nyomon köves-
sék pályázatukat. 
A települési önkormányzat-
oknak a pályázók által elekt-
ronikusan kitöltött és az 
EPER-Bursa rendszerből 
kinyomtatott pályázati űrla-
pon benyújtott pályázatok 
befogadását, formai ellenőr-
zését és elbírálását kell elvé-
gezniük az EPER-Bursa 
rendszerben. 
Az önkormányzatok egy 
tanulmányi félévre egy ösz-
szegben utalják a Támoga-
táskezelő bankszámlájára a 
támogatott hallgatók 5 havi 
támogatási összegét.  
Az ösztöndíjat (mind az 
önkormányzati, mind az 
intézményi részt) az a fel-
sőoktatási intézmény 
folyósítja a hallgató számá-
ra, amelytől a hallgató - az 
állami költségvetés terhére - 
támogatást kap. 
Amennyiben a hallgató egy 
időben több felsőoktatási 
intézménnyel is hallgatói 
jogviszonyban áll, abban a 
felsőoktatási intézményben 
részesülhet támogatásban, 
amellyel elsőként létesített 
hallgatói jogviszonyt. 
A pályázat „A” és „B” típusú 
pályázati lehetőségekből 
tevődik össze. 
A Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer eljárási sza-
bályait az Általános Szerző-
dési Feltételek, valamint 
Zalakomár Nagyközség Ön-
kormányzatának „A BURSA 
HUNGARICA FELSŐOK-
TATÁSI ÖNKORMÁNYZA-
TI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 
ELBÍRÁLÁSÁRÓL” szóló 
SZABÁLYZATA tartalmaz-
za. 
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2017/2018. tanévben ténylege-
sen megkezdik. 
 
Nem részesülhet ösztöndíj-
ban az a pályázó, aki: 
- középiskolai akkreditált 
iskolarendszerű felsőfokú szak-
képzésben vesz részt 
- a Magyar Honvédség és 
a fegyveres szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgató-
ja 
- doktori (PhD) képzés-
ben vesz részt 
- - kizárólag külföldi in-
tézménnyel áll hallgatói jogvi-
szonyban. 
 
„A” típusú pályázat esetén az 
ösztöndíj időtartama 10 hónap, 
azaz két egymást követő tanul-
mányi félév  
„B” típusú pályázat esetén az 
ösztöndíj időtartama 3 x 10 hó-
nap, azaz 6 egymást követő 
tanulmányi félév.  
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen 
adó- és TB-járulékfizetési köte-
lezettség nem terheli. 
Közös szabály, hogy az ösztön-
díj csak azokban a hónapokban 
kerül folyósításra, ha a pályázó 
beiratkozott hallgatója a felső-
oktatási intézménynek.  
Az elnyert támogatás a követ-
kező tanulmányi félévtől visz-
szavonható, ha a támogatott a 
településről elköltözik, vagy az 
évenkénti felülvizsgálat során 
megállapításra kerül, hogy az 
ösztöndíjas rászorultsága már 
nem áll fenn. 
 
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag 
szociális rászorultság alapján, a 
pályázó tanulmányi eredményé-
től függetlenül történik, a SZA-
BÁLYZAT”-ban szereplő bírálati 
szempontok alapján. 
 
A pályázatok benyúj-

tásának határideje: 
2016. november 8. 

 
A pályázatok elbírálá-

sának határideje: 
2016. december 8. 

Járdák felújítása 
Elkészült a Tavasz utcai járda felújítása a 2016. évi start közmunka program kereté-
ben. Az érintett lakóknak ezúton is köszönjük a türelmet, amit tanúsítottak a munká-
latok alatt. A program azonban nem áll meg itt, hiszen már elkezdődtek az előkészüle-
tek és a munkák a Rákóczi utcában is. A közmunka programot a következő években is 
folytatjuk, hogy Zalakomár minden utcájába új járda kerülhessen. 
 

Lakossági felhívás kiállítási anyagok gyűjtésére! 

A Zalakomári Művelődési Ház és Zalakomár Nagyközség Önkormányzata kö-
zös megemlékezést és kiállítást szervez az egykori és nagy múltú Zalakomári 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület emlékére.  
 

Kérjük a lakosságot, hogy akik rendelkeznek az egyesületet érintő 
fényképpel, dokumentummal vagy egyéb tárgyi emlékkel, azok jelent-

kezzen az alábbi elérhetőségek egyikén: 
Zalakomári Művelődési Ház, Zalakomár, Petőfi u. 9. 

Telefon: (93) 386-314, Email: info@zalakomar.hu 
 

 

Szíves segítségüket és közreműködésüket előre is köszönjük! 
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Ovi-hírek 

Takarítás  
világnapja 

A takarítás világnapját egy 
ausztráliai vitorlásverseny hív-
ta életre. Az egyik versenyző, 
Ian Kiernan, felháborodott a 
szemetes óceán és part láttán, 
ezért megszervezte az első taka-
rítást a sydney-i kikötőben és 
környékén. A világ követendő-
nek találta a példát, és 1992-ben 
az ENSZ Környezetvédelmi 
Programjába is bekerült, mint 
Takarítási világnap. 
 
A Környezeti - Módszertani mun-
kacsoport  szervezésében 
2016.09.23-án pénteken délelőtt  
a Zalakomári Napköziotthonos 
Óvodába járó gyermekek is hozzá-
járultak az egészséges, tiszta kör-
nyezet kialakításához és a rend 
fenntartásához a csoportszobák 
takarításával.   
A felnőttek segítségével söpörtek, 
port törültek, pókhálóztak, kipró-
bálhatták a porszívózást és a fel-
mosást is.  
 

 
 
Bizony, ha minden ember tenne a 
környezetének tisztántartásáért, az 
egész világ tisztább, egészségesebb 
lenne! 

Mihály-napi vásár 
 
Szeptember 29-én országszerte 
Mihály-napi vásárt tartanak. Nem 
történt ez másként a Zalakomári 
Napköziotthonos Óvoda Méhecs-
ke nagycsoportjában sem. Nagy 
előkészület előzte meg a vásárt. A 
gyerekek az óvónénikkel, 
dadusnénivel vásárfiát készítet-
tek, vásári perecet sütöttek. A 
jeles napra meghívták a Katica 
csoportos gyerekeket, akik újdon-
sült kisóvodások.  

 
A vásári hangulatban őszi 
dalosjátékok csendültek, a nagyok a 
kicsiket közrefogva táncoltak. 
Nagyon jó volt látni a nagyobbak 
gondoskodó odafigyelését kisebb 
társaikra. 
Nem maradhattak el a vásári játékok 
sem. A nagyfiúk erőjátékban, a kiseb-
bek gesztenyekapkodásban és dió-
teknős „csalogatásban” mérhették 
össze ügyességüket.  
A sok vidámságot a „vásárlás” zárta.  
 

„Gyere velem a vásárba, 
Fussunk oda hamarjába. 

Vehetsz ott majd minden szépet, 
ha nincs pénzed, szépen kérjed!” 

 
A kisebbek a varázsszó elhangzásával 
„kérek szépen” vásárolhattak, míg a 
nagyobbak „fizetőeszköze” az árus 
által megszabott számú pacsi volt. 
Észre se vettük, milyen gyorsan eltelt 
a délelőtt. Minden kisgyermek egyéni 
igényeinek megfelelően gazdagodott 
egy őszi élménnyel. 

Piacon jártunk 
 
Szeptember 29-én a Pillangó kö-
zépső csoportos gyermekeinkkel 
autóbusszal Zalakarosba utaz-
tunk.  
 

 
Gyakoroltuk az autóbuszos és gyalo-
gos közlekedés szabályait, valamint 
tapasztalatokat gyűjtöttünk az őszi 
természetről az Ökoparton és az új 
játszótéren. 
Megcsodáltuk a Termelői Piacon a 
lekvárokat, savanyúságokat, fűszere-
ket. Kirándulásunk során őszi gyü-
mölcsöket is vásároltunk, melyeket 
az óvodában közösen elfogyasztot-
tunk. 
A kirándulás jó hangulatban telt, 
gyermekeink élményeiket már más-
nap papíron is megörökítették. 
 

Szülői értekezlet 
 
2016.09.27-én szülői értekezletet tartottunk a Zalakomári Napköziotthonos Óvodában. 
A közös szülői értekezleten Varga Zoltánné óvodavezető üdvözölte a 2016/2017 nevelési év folyamán óvodai nevelésben 
részesülő gyermekek szüleit, majd ismertette a házirendben bekövetkezett változásokat, illetve a tanév rendjét. Kitért a tisz-
tasági elvárásokra és az egészséges életmód követelményeinek betartására. 
A szülők ezt követően csoportszintű értekezleten vehettek részt. Az aktualitások megbeszélése után megválasztásra kerültek 
a Szülői munkaközösség tagjai. 
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Suli-hírek 
Mesemondó délután 

 
Iskolánkban 2005 óta kerül megrendezésre „A ma-
gyar népmese napja”. Ezen a napon, Benedek Elek 
születésnapján, az alsó és felső tagozatosok külön 
vehettek részt a programon iskolánk könyvtárában.  
 
Az alsósoknak kedvenc népmeséjüket kellett illusztrálni, 
illetve szóban előadni, később pedig kiállítás is készült a 
munkáikból.  
A felsősöknek Kardos Feri bácsi mesélte el saját kedvenc 
meséit. A rendezvény vendége volt még Fenyvesi Attila 
könyvtáros is. A mesemondó délutánt közös éneklés zárta. 
 

ÖKO hét az iskolában 
A 2016/17-es tanév a környezet- és természetvédelem 
jegyében indult a Zalakomári Általános Iskola diák-
jainak életében. Szeptember 26. és 30. között a gye-
rekek olyan játékos feladatokon és kirándulásokon 
vehettek részt, melyek nagymértékben hozzájárultak 
környezettudatos szemléletmódjuk formálásához. 

A programsorozat szeptem-
ber 26.-án délután egy ve-
télkedővel kezdődött, ahol 8 
felsős osztály mérhette ösz-
sze ügyességét és tudását. A 
gyerekeknek hulladékokat 
kellet szétválogatniuk az 
újrahasznosíthatóság sze-
rint, hazánk nemzeti parkja-
inak címereit kellet felis-
merniük és párba rendezni-
ük. A legügyesebbeknek 
azok az activitys feladvá-
nyok sem okoztak problé-
mát, melyekbe védett állat 
és növényfajok neveit kel-
lett elmutogatniuk egymás-
nak. A diákok talán azt a 
feladatot élvezték a legjob-
ban, melynek során olyan 
szelektív papír hulladék 
gyűjtésére használható ku-
kát kellet készíteniük, me-
lyeket a későbbiekben az 
iskola tantermeiben elhe-
lyezve minden tanuló hasz-
nálhat majd. Szeptember 
27.-én kedden az iskola 8.-as 
diákjai egy biciklitúrán ve-
hettek részt, ahol a zalaka-
rosi öko-parkba kerekeztek 
el. A diákok tanáraik kísére-
tével megtekintették a tan-
ösvényt, majd egy kis sza-
badprogram után tértek 
haza az iskolába. 
 

 
 

 
 
Szeptember 28.-án az első 
nap vetélkedőjén részt 
vett összes tanuló a 
bagolai hulladéklerakóhoz 
látogatott el, ahol bemu-
tatták számukra a hulla-
dékok szétválogatásának 
és tömörítésének módjait, 
meséltek nekik az újra-
hasznosítás lehetőségeiről, 
valamint a nem újrahasz-
nosítható hulladékok táro-
lásának problémáiról is. 
A hét folyamán a nevelők 
az iskola valamennyi diák-
jának papírgyűjtési akciót 
hirdettek, melynek bevéte-
le az osztályok kasszáját 
gyarapította.  A gyerekek 
egész héten lelkesen és 
érdeklődően vettek részt a 
programokon, így ismere-
teik kötetlenebb formában 
bővültek.  
 
A szorgalmas, kitartó 
munkának köszönhe-
tően a diákok össze-
sen 3,1 tonna papírt 

gyűjtöttek össze. 
A legtöbb papírt az 

alsós osztályok közül 
a 4. b, míg a felsősök-

nél a 7. b osztály  
gyűjtötte. 

Sportos  
délután 

Szeptember utolsó nap-
ján ünnepeltük „A ma-
gyar diák sport napját”. 
 
Ebből az alkalomból ismét 
utcai futáson vehettek részt 
iskolánk diákjai és pedagó-
gusai, akik az iskola elől 
rajtolva elfutottak a vasútál-
lomásig és vissza. A részt-
vevők osztályonként indul-
tak, majd a táv megtétele 
után az alsósok a tornate-
remben játékos sorverse-
nyen mérhették össze tudá-
sukat. Addig a felsősök az 
iskola udvarán tájékozódó 
futásban próbálhatták ki 
magukat, a várakozó osztá-
lyok pedig kapura lövéssel 
töltötték az időt. 
Miután minden felsős osz-
tály teljesítette a pályát 
csere következett, és na-
gyok vonultak a tornate-
rembe.  
A programok jól megmoz-
gatták a résztvevőket, így a 
végére mindenki kelleme-
sen elfáradt. 
 

 

Állatok  
világnapja 

 
Iskolánkban már évek 
óta megemlékezünk az 
állatok világnapjáról, 
amelyre idén október 3-
án került sor.  
 

 
 
Ezen a napon ebéd után 
iskolánk udvarán megnyi-
totta kapuját az állatsimo-
gató, ahová mindenki el-
hozhatta legkedvesebb kis-
állatát. Így aztán rengeteg 
kis cicát és kis kutyát lát-
hattak a gyerekek, de min-
dezek mellett találkozhat-
tak pici sünivel, kecskével, 
kis nyuszikkal, csirkékkel, 
tyúkokkal és pónilovakkal 
is. 
 
A rendezvényen számos 
szülő is megjelent, és 
gyermekeikkel együtt mu-
tatták be házi kedvenceiket 
az állatbarát érdeklődők-
nek. 
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Művelődési Ház 

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBA KERÜLT  
A KISKOMÁROMI TEMETŐ 

A 2015. évi Komárvárosi temető fel-
újítása után a lakosság részéről töb-
ben keresték meg az önkormányza-
tot, hogy a Kiskomáromi temetőben 
is igény lenne a szép környezet ki-
alakítására. 
 
Önkormányzatunk 2016 év elején az 
egyház együttműködésével közösen 
döntött arról, hogy a Kiskomáromi te-
mető tulajdon jogát – ingyenesen - átve-
szi, levéve az üzemeltetési feladatok 
terheit az egyház válláról. A megegyezés 
szerint a kápolna kivételével a temető az 
önkormányzat tulajdonába került. 
A telekalakítás és a földhivatali bejegy-
zés néhány héttel ezelőtt megtörtént, így 
egy kézbe került a két temető ügye. 
A temetőgondnoki feladatokat mindkét 
helyen Molnár Péter temetőgondnok 
látja el. 
 
A TEMETŐ RENDJÉRE VONATKOZÓ SZA-
BÁLYOK - AMELYEK MEGEGYEZNEK A 
KOMÁRVÁROSI TEMETŐBEN BETAR-
TANDÓ ELŐÍRÁSOKKAL- AZ ALÁBBIAK: 
 
A temető nyitva tartása a látogatók 
számára: 
a) nyári időszámítás esetén:  06.00 - 21.00 
óráig 
b) téli időszámítás esetén: 08.00 - 20.00 
óráig 
A sírjelek, a növényzet és sírgondozás 
szabályai:  
A sírhely birtokosa köteles a sírhely gon-
dozását, gyomtalanítását rendszeresen 
elvégezni.  
A temetkezési hely birtokosa által 
végezhető munkák, és növénytelepíté-
sek:  
a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznö-
vények ültetése, ápolása;  
b) cserepes, vágott-művirág, koszorú elhe-
lyezése;  
c) olyan fás szárú növények ültetése, me-
lyek kifejlett állapotban sem érik el a 1 m 
magasságot.  

A megváltott temetési helyen csak az 
önkormányzat előzetes írásbeli hozzá-
járulásával ültethetők ki 1 méternél 
magasabbra növő fák, cserjék, bokrok. 
Az engedély nélkül ültetett 1 méternél 
magasabbra növő fákat, cserjéket, 
bokrokat az önkormányzat eltávolít-
tathatja. 
 
Az ültetett növényzetet (fát, bokrot) a 
temetkezési hely birtokosá-
nak/gondozójának úgy kell elhelyezni, 
hogy az kifejlett állapotban se akadá-
lyozza más sírhelyek kialakítását és a 
temetőben való közlekedést.  
A sírok fölé emelt síremlékek, sírjelek 
karbantartása, helyreállítása, felújítása 
a temetési hely felett rendelkezni 
jogosultat terhelő kötelezettség, mely-
re az önkormányzat megfelelő határ-
idő tűzésével felszólíthatja, illetve az 
állékonyságot, az életet és a biztonsá-
gos használatot veszélyeztető állapot 
(továbbiakban: közvetlen veszély) 
fennállása esetén köteles felhívni a 
temetési hely felett rendelkezni jogo-
sultat. A felhívást - a temetési hely 
megjelölésével - a temető kapuján 
(hirdetőtábláján) 90 napra ki kell füg-
geszteni. A sírjel vagy sírbolt helyre-
állításáig a temetési helyen további 
temetkezés nem történhet. 
Közvetlen veszély esetén az építési 
engedélyhez kötött sírjel helyreállítá-
sát az üzemeltető kérelmére az építés-
ügyi hatóság rendeli el, illetve a köte-
lezés nem teljesítése esetén a közvet-
len veszélyt - az üzemeltető közremű-
ködésével, a rendelkezési jog jogosult-
jának költségére - hatósági úton szün-
teti meg. 
A közvetlen veszély elhárításának 
érdekében az azonnali beavatkozást 
igénylő szükséges és elégséges mérté-
kű intézkedéseket az önkormányzat a 
rendelkezési jog jogosultjának költsé-
gére elvégeztetheti. A köztemetők 
tisztasága és rendje érdekében sír 
áthelyezések, új síremlék állítása mi-
att - vagy más módon - feleslegessé  

vált sírjelek, sírkőmaradványok elszállítá-
sáról a temetési hely feletti rendelkezési 
jog jogosultja 1 hónapon belül köteles 
intézkedni.  
A temetőkben temetési szolgáltatásokat 
08,00 – 16,00 óra között, építési munká-
kat munkanapokon 08,00 – 16,00 óra 
között lehet végezni. 
A sírok gondozásán, díszítésén kívül 
minden egyéb tevékenységet – annak 
megkezdése előtt – az Önkormányzat 
részére be kell jelenteni. A temetőkben 
építési munkát végzők a tevékenységük 
során felhasznált víz- és áram használa-
táért 1500,- Ft/nap átalánydíjat köteles 
fizetni. Minden megkezdett nap egész 
napnak számít. 
 
Tilos a temetőben: 
a.) hangoskodással, zajkeltéssel a szertar-
tások rendjét zavarni, a temetőlátogatók 
kegyeleti érzését sérteni; 
b.) a temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a 
sírokra ültetett növényeket, valamint a 
sírok díszítésére szolgáló anyagokat be-
szennyezni; 
c.) a sírhelyek gondozása során keletkező 
hulladékot, koszorú- és virágmaradványt 
a kijelölt lerakóhelyen kell elhelyezni, az 
a sírok között nem tárolható; 
d.) hulladékot, koszorú- és virágmarad-
ványt a temetőben elégetni; 
e.) ügyelni kell arra, hogy a mécses, gyer-
tya tűzveszélyt ne okozzon; 
f.) a temetők területére kutyát – a vakve-
zető kutyák kivételével – bevinni; 
g.) a temetési helyeket kerítéssel körülha-
tárolni. 
 
A sírhelyek megváltási, 
újramegváltási díjai: 
a) Felnőtt sírhely (25 év) 5.000,- Ft 
b) Dupla felnőtt sírhely (25 év) 10.000,- Ft 
c) Gyermek sírhely (25 év) 3.000,- Ft 
g) Sírbolt (60 év) 
1 személyes    15.000,- Ft 
2 - 3 személyes 25.000,- Ft 
4 - 6 személyes 40.000,- Ft 
7 - 9 személyes 50.000,- Ft 


