TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2006. (VI. 1.) rendelete
a temetőkről és a temetkezés rendjéről
Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elhunyt személyek emlékének méltó
megőrzése és ápolása, a temető és temetkezési kultúra fejlesztése érdekében az Ötv. 16. §
(1) bekezdésében, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a
végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Kormány rendeletre – a következő rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed Tét Város közigazgatási területén lévő temetőkre, valamint a
temetkezési tevékenységre.
(2) Tét-Szentkút Római Katolikus temető (1858 hrsz-ú), Tét Római katolikus temető
(787 hrsz-ú) a temetők fenntartója Tét Város Önkormányzata, a tulajdonosi jogokat
továbbra is a Római Katolikus Egyházközség gyakorolja.
(3) Evangélikus temető tulajdonosa és fenntartója is az Evangélikus Egyházközség kezelője.
2. §
(1) A fenntartó feladata:
- A temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint a
sírhelytábláinak megépítése, illetőleg kialakítása,
- A temető kegyeleti méltóságának őrzése,
- A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről való gondoskodás,
És minden olyan feladat, amit jogszabály a fenntartó feladatkörébe utal.
(2) A fenntartó a temető használatának rendjéről temető szabályzatot készít. (1., 2. sz.
melléklet) A temetőszabályzatot a temető bejáratánál a látogatók részére ki kell
függeszteni.
II. FEJEZET
A KÖZTEMETŐK LÉTESÍTMÉNYEI
3. §
(1) A köztemetőt be kell keríteni, a temető útjait, tereit, kerítését jogszabálynak megfelelően
kell kialakítani.
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(2) A parcellákat övező utakon folyamatosan ki kell építeni a vízvezeték-hálózatot, a főutak
burkolatát és a közvilágítást.
(3) A köztemetők területét parcellákra, ezeket pedig sírhelyekre kell felosztani. A parcellákat
római számmal, a sírhelyeket arab számmal kell megjelölni. A temetőkről térképet
(vázrajzot) kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen
temetési helyek céljára vannak fenntartva. A térképet a temető bejáratánál kell
kifüggeszteni és évente ki kell egészíteni.
(4) A parcellákba és a sírhelysorokba a temetkezés az elhalálozás idejének megfelelő
sorrendben történik.
(5) A mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, emberi
szerv, szervmaradvány eltemetésére külön sírhelytáblát kell kijelölni.
(6) A köztemetőkben biztosított a ravatalozásra alkalmas épület. A ravatalozásig
folyamatosan biztosítani kell a holttest hűtését – halott hűtő berendezésben.
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS, VÍZVÉTEL
4. §
(1) Hulladék, szemét (elszáradt virág, koszorú stb.) a temető kerítésén belül, csak az erre a
célra rendszeresített hulladékgyűjtőben helyezhető el. Ezek rendszeres ürítéséről az
Önkormányzat gondoskodik.
(2) A régi síremlékek (sírkő, sírkeret, betonszegély, stb.) elbontásából származó törmelék
elszállítása – a bontást követő 3 hónapon belül – a kijelölt törmeléklerakó helyre az
elbontást végeztető (hozzátartozó) kötelessége.
(3) A köztemetőknél biztosított az öntözővíz ellátás. A „Nem ivóvíz” figyelmeztető felirat
megfelelő helyen történő elhelyezéséről gondoskodni kell.
III. FEJEZET
SÍRHELYEK
5. §
(1) Az önkormányzat a sírhelyet használatra engedi át, ha azt valaki megváltotta. A sírhely
megváltása és a sírhelyek nyilvántartása Tét római katolikus temető, illetve Tét-Szentkút
római katolikus temető vonatkozásában a Polgármesteri Hivatalban történik.
(2) Egy személynek egy sírhelye lehet.
(3) A már megváltott, de igénybe nem vett sírhelyet a sírhellyel rendelkezni jogosult
személytől, kérésére, vissza kell váltani a megváltáskori áron. Sírhely csere, adásvétel
tárgya nem lehet.
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6. §
(1) A köztemetőkben igénybe vehető sírhelyek fajtái és mérete:
a) Koporsós temetés esetén:

Egyes sírhely
Kettős sírhely
Sírbolt
Gyermek sírhely
Urna sírhely

Hosszúság
Szélesség
210 cm
90 cm
210 cm
190 cm
Építésügyi hatósági engedély szerint
130 cm
60 cm
130 cm
60 cm

Mélység
200 cm
200 cm
200 cm
120 cm

b) Hamvasztásos temetés esetén:
Urnafülke (kolumbárium) építésügyi hatósági engedély szerint
(2) A sírok egymástól 60 cm-re, a sorok egymástól 100 cm-re legyenek, a sírhelytáblák
között legalább 200 cm-nek megfelelő utat kell hagyni.
A TEMETÉSI HELY FELETTI RENDELKEZÉSI JOG IDŐTARTAMA
7. §
(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog
a) Egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított
25 év,
b) Kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év, a lejárt
sírra rátemetés engedélyezett.
c) Sírbolt esetén a temető tulajdonosával kötött megállapodástól függően 60 vagy 100
év,
d) Urnafülke és az urnasírhely esetén 10 év.
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható). A
meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(3) A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha a temető tulajdonosa bizonyítja,
hogy a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a temetési hely felett
rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet.(Korm. rend. 18. §)
(4) A megszűnés egyéb eseteit külön jogszabály szabályozza.
8. §
(1) A sírhelyek használati díjait jelen rendelet 1. sz. függelék tartalmazza.
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(2) A díjat minden esetben a temetést megelőzően kell megfizetni. Kettős sírhelyeknél a
fenntartott sírhely díját előre kell megfizetni. Minden további temetés alkalmával ki kell
fizetni azt a díjkülönbözetet, amellyel a – porladási idő biztosítása érdekében – a
használati idő szükségképpen meghosszabbodik.
(3) Többszemélyes sírhely előre is megváltható, ha a sírhelyek egyikébe temetnek, azonban
ez esetben a sírhely megjelölése és gondozása kötelező. Ennek elmulasztása esetén –
eredménytelen felhívás után – a sírhely 10%-os kezelési költség levonása mellett
visszaváltható.
(4) Egy személynek csak egy sírhelye lehet, amely előre nem váltható meg, kivéve
házastársak esetén kettős sírhely megváltása. Ettől eltérés indokolt esetben a
polgármester írásos engedélyével lehet.
IV. FEJEZET
TEMETŐI MUNKÁK
9. §
(1) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a sírgondozást, temetési hely növénnyel
való beültetését és díszítését – a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni.
(2) Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a
szertartást.
(3) A temetőben lévő utak mentén ülőpad, fa, örökzöld a fenntartó előzetes engedélyével
helyezhető el.
(4) Fák és 2 méter magasságot meghaladó növényzet kivágását a temető fenntartó hatósági
engedély alapján elrendelheti. Fát, cserjét a sírhelyen kívüli területre csak a temető
fenntartója, vagy az általa megbízott személy, illetve szervezet ültethet.
(5) A temető általános rendje érdekében a fenntartó jogosult az elhanyagolt, gondozatlan
sírok birtokosát felszólítani a kormány rendeletben meghatározott módon és ha lejárt a
gondozatlan sírhelyet újra eladni. Aki 25 év elteltével a sírhelyet nem váltotta meg újra
6 hónap türelmi idő után a sírhely felszámolható.
A NYILVÁNTARTÁS
10. §
(1) A temető nyilvántartó könyvbe minden temetést időrendi sorrend szerint kell bejegyezni.
(2) A nyilvántartó könyvet és a sírbolt könyvet a Jegyző vagy megbízottja vezeti.

V. FEJEZET
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TEMETŐ LÉTESÍTÉSE, LEZÁRÁSA, MEGSZÜNTETÉSE, ÚJRA-HASZNÁLATBAVÉTELE
11. §
(1) A köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről a települési
önkormányzat gondoskodik a jogszabályban meghatározott módon.
(2) A temető beépítési előírásait a helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben kell
meghatározni.
(3) A temető és a temetkezési emlékhely építményei, közművei, egyéb infrastrukturális
létesítményei építéséhez, létesítéséhez, bővítéséhez, továbbá a kegyeleti emlékhely
létesítéséhez külön jogszabályban előírtak szerint a tulajdonosnak engedélyt kell kérnie.
12. §
(1) A tulajdonos a temető lezárásáról dönthet, kegyeleti parkot létesíthet a jogszabályi
előírásoknak megfelelően.
(2) A lezárt temetőben az útnak alkalmasnak kell lennie a parcellák megközelítésére. A lezárt
temető karbantartásáról a tulajdonos gondoskodik.
13. §
(1) Ha a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, azt a temető fenntartója
jogosult lezárni, és ott a további temetkezést megtiltani.
(2) A temető és a temetési hely megszüntethető a tulajdonos döntése alapján, ha a temetési
hely használati ideje lejárt.
(3) Lezárt temetési hely kiüríthető, ha a lezárástól, illetőleg az utolsó temetkezéstől számított
használati ideje letelt. A temetési helyre rátemetett maradványok, valamint az elhelyezett
urna az eredeti használati időt nem hosszabbítja meg.
14. §
Lezárt, nem működő temető ismételt használatba vételekor vagy kegyeleti park céljára való
átalakításakor a létesítésre irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
VI. FEJEZET
A TEMETŐ FENNTARTÁSA
15. §
(1) A temetői ügyek alkalmával befolyt összeget az önkormányzat külön banki alszámlán
kezeli.
(2) A temetőfenntartó feladata a temető rendeltetésszerű használatához szükséges
építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a
közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása.
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(3) A temető területén belüli közcélú zöldfelületek és utak területe újabb temetési helyek
létesítésével nem csökkenthető.
(4) A hősi temetőt, hősi temetési helyet nemzetközi egyezményben foglaltak szerint kell
fenntartani és megőrizni.
A TEMETŐ ÜZEMELTETÉSE
16. §
A temető üzemeltetését Tét Város Önkormányzata látja el a Tét-Szentkút Római katolikus
temető, Tét Római katolikus temető tekintetében. Az Evangélikus Temető üzemeltetését
továbbra is az Evangélikus gyülekezet látja el.
VII. FEJEZET
TEMETŐ FENNTARTÁSI HOZZÁJÁRULÁS
17. §
Az Önkormányzat a temetőben vállalkozásszerűen építési és felújítási munkát végzők részére
temető fenntartási hozzájárulási díjat állapít meg, melynek mértéke 3.000,-Ft/nap, amelyet az
önkormányzat pénztárába fizetnek be.
VIII. FEJEZET
VEGYES RENDELKEZÉSEK
18. §
(1) A rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a temetőkről és a temetkezésről
szóló törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a
9/2003. (IV. 30.) rendelet hatályát veszti.
Szabó Ferenc
polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

Záradék:
A rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 30-ai ülésén fogadta
el.
Kihirdetve: 2006. június 1.
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

7

1. sz. melléklet a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2006. (VI. 1.) rendelethez
TÁJÉKOZTATÓ A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL ÉS A RAVATALOZÓ HASZNÁLATÁRÓL
1. Tét Város temetőiben temetni csak előre megváltott sírhelyre lehet.
2. A sírhelyek nyilvántartása és a sírhely megváltása a Polgármesteri Hivatalban történik
(Tét, Fő u.88.).
Tét-Szentkút Római Katolikus temető
Tét Római katolikus temető
3. A ravatalozók használatáért az Önkormányzat a temetkezési vállalkozónak díjat nem
számol fel, ezért ilyen jogcímen a vállalkozó nem számíthat fel költséget a temettetőnek.
4. A ravatalozók és a temetőkapuk kulcsát a temető gondnok adja ki a temetések alkalmával,
a temetést végző vállalkozónak, vagy a temettetőnek (hozzátartozónak), akik a kulcsot a
temetés után kötelesek visszavinni. A kulcsot a kulcsnyilvántartó füzet aláírása ellenében
adja ki a gondnok.
A temetőgondnok a temetés ideje alatt a temetőben tartózkodik és a temetés rendjét
felügyeli.
5. Annak érdekében, hogy egy temetőben azonos időben egymást zavaró temetéseket ne
tartsanak, minden esetben a temető gondnokkal kell egyeztetni. A vállalkozó még a
temetés időpontjának végleges kitűzése előtt köteles tájékozódni a temető gondnokánál.
6. Az önkormányzat a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők részére
temető-fenntartási hozzájárulási díjat állapít meg, melynek mértéke 3.000,-Ft/nap. A díjat
a polgármesteri hivatalba kell megfizetni a 17. § szerint.
7. A temetőgondnok bármikor rendelkezésre áll, hogy a temetkezési vállalat az elhunytat a
ravatalozó hűtőjében elhelyezhesse.
8. A temetés lebonyolításának költsége:
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2. sz. melléklet a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2006. (VI. 1.) rendelethez
A TEMETŐK RENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSA
1. A temetők nyitvatartási rendje:
Nyáron:
07,00-19.00
Ősztől tavaszig
08,00-16.00
2. 10 éven aluli gyermek a temetőben felügyelet nélkül nem tartózkodhat.
3. A temetőben mindenki a hely csendjének és a kegyeletnek megfelelő magaviseletet
köteles tanúsítani.
4. A temetőkbe állatot bevinni, beengedni tilos.
5. A temetők épületét, kerítését, a sírokat, síremlékeket, egyéb tárgyakat, a sírokba ültetett
növényzetet megrongálni, bepiszkítani, továbbá a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat
illetéktelenül elvinni tilos.
6. A sírokra ültetett növényzetet és a temetőbe bevitt virágokat kivinni nem lehet. A
koszorúk szalagjai csak abban az esetben vihetők el, ha az elhunyt fertőző betegségben
nem szenvedett.
7. A temetők területén a sírok kivételével a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni,
bárhová elvinni tilos.
8. A temetőkben gyertyát gyújtani legkésőbb a zárási időt megelőző egy órával lehet.
Ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzen.
9. A sírok kiásását és betemetését (exhumálás), továbbá a sírboltok nyitását kizárólag a
temetők fenntartójának előzetes engedélyével végezhetik, aminek időpontját a
temetőgondnokkal egyeztetni kell.
10. A síremléket és a sír egyéb tartozékait a temetőkből – még javítás céljára is – csak a
temetők fenntartójának engedélyével lehet elszállítani.
11. A temetőkbe – halottaskocsi kivételével – gépjárművel behajtani tilos, kivétel a külön
engedéllyel rendelkezők (pl. mozgássérült esetén) személygépkocsival, a kapu kinyitását
a gondnok eszközli, felügyeli.
12. A temető fenntartója köteles a szemétgyűjtő hely kijelöléséről gondoskodni, a növényzetet
ápolni, a gazt eltávolítani.
13. A temető fenntartója köteles gondoskodni a temető kerítésének épségéről.
14. A temető területén a nyilvános illemhely a ravatalozó épületében található, a használatáért
a gondnoktól kell a kulcsot elkérni.
15. Temetés lebonyolítása.
- A hozzátartozó és/vagy temetkezési vállalkozó bármikor felkeresheti a temető
gondnokát az elhunyt ravatalozóban, halott hűtőben való elhelyezése érdekében
- Egyeztetnek a temetés időpontjáról (a pappal is, ha szükséges)
- A hozzátartozó félfogadási időben felkeresi az önkormányzat illetékes dolgozóját a
hivatali ügyek intézése végett, majd befizeti a pénztárba a kiszámolt összeget. Ennek
bizonylatával pedig felkeresi a temető gondnokot aki a temetés lebonyolításában részt
vesz.
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3. sz. melléklet a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2006. (VI. 1.) rendelethez

A SÍREMLÉKEK MÉRETE ÉS ELHELYEZÉSE

Síremlékek méretei:
egy személyes:
két személyes:

90 x 190 cm (max. 150 cm magas)
190 x 210 cm (max. 150 cm magas)

Sírbolt: az érvényben lévő építési jogszabályok alapján építési engedélyhez kötött:
-

150 cm-nél magasabb síremlék csak külön engedéllyel állítható fel.
A síremlék és tartozékai valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető
üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni.
A síremléket tartó talpakat a földbe kell süllyeszteni.
Munkanapokon ipari munkálatok 7-16 óráig végezhetők.

A síremlékek egymástól való távolsága:
Sorok közti távolság:
A sírdombok magassága:

60 cm.
60-80 cm.
50 cm.

A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet
elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.
A sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására a temető tulajdonosa (üzemeltetője) a
temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és
biztonságos használatot veszélyeztető állapot (továbbiakban közvetlen veszély) fennállása
esetén köteles felhívni. Amennyiben a hozzátartozó nem intézkedik a megadott határidőig, az
üzemeltető felhívást függeszt ki - a temetési hely megjelölésével – a temető kapuján
(hirdetőtábláján) és a parcella sarkán 90 napra. Eredménytelenség esetén a Polgármesteri
Hivatal a megfelelő intézkedést (közvetlen veszély elhárítását) megteszi.
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1. számú függelék
Koporsós temetés esetén:
Egyes sírhely
Kettős sírhely

6.000.-Ft
12.000.-Ft

Urna elhelyezése
Urnafalban
Sírban + sírhely megváltása
Önálló új sírban

7.500.- Ft
1.500.- Ft + 6.000.- Ft
7.500.- Ft

A hűtés díja egésznaponként
A ravatalozó takarítása
Kellékek használata

2.250.- Ft
2.250.- Ft
6.000.- Ft
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Halott elhelyezése a ravatalozóban
A halott neve:
Anyja neve
Születési ideje
Lakcíme

1

2. számú függelék

......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

A ravatalozóban elhelyezés
Időpontja: ……………. nap …………… óra …………..perc
A hűtés kezdete: ………… nap ………… óra ………… perc
A hűtés vége: ……………. nap …………. óra ………... perc
A ravatalozás időpontja: ……….. nap ……….. óra …..... perc
A temetés időpontja: …………… nap ……….. óra ……. perc
A sír pontos helye: ………………. temetőben …………. parcellában
……………….. sorban ………….. számú sírban
Legközelebbi hozzátartozó
Neve:
......................................................................
Címe:
......................................................................
Telefonszám:
......................................................................
...................................
aláírás 2
Temetést végző cég neve, címe: .....................................................
......................................................................
...................................
aláírás 3
Tét, …………………….
.........................................
Temetőgondnok aláírás
1

Első oldalt a temetőgondnok, második oldalt a hivatali ügyintéző tölti ki
Értelem szerint
3
Értelem szerint
2
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A halott neve:
Anyja neve
Születési ideje
Lakcíme

......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

Legközelebbi hozzátartozó
Neve:
......................................................................
Címe:
......................................................................
Telefonszám:
......................................................................
...................................
aláírás 4
Temetést végző cég neve, címe: .....................................................
......................................................................
...................................
aláírás 5
Koporsós temetés esetén:
Egyes sírhely
Kettős sírhely
Urna elhelyezése
Urnafalban
Sírban + sírhely megváltása
Önálló új sírban

6.000.-Ft
12.000.-Ft

............................. Ft
............................. Ft

7.500.- Ft
............................. Ft
1.500.- Ft + 6.000.- Ft .................... Ft
7.500.- Ft
............................ Ft

A hűtés díja egésznaponként 2.250.- Ft
A ravatalozó takarítása
2.250.- Ft
Kellékek használata
6.000.- Ft
6
Összesen :

.............................
.............................
.............................
.............................

Ft
Ft
Ft
Ft

………………………..
ügyintéző aláírása
3. számú függelék
4

Értelem szerint
Értelem szerint
6
Pénztárbizonylattal együtt érvényes
5
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IGAZOLÁS
Temetőben lévő sírhely feletti rendelkezési jog megszerzéséről, illetve létéről
1. Az igazolást kiállító egyházi szervezet – mint temetőtulajdonos – nevében a fenntartó Tét
Önkormányzata
Neve: ………………………………………………………………………………………...….
Székhelye: ………………………………………………………………………………………
(a továbbiakban: Temetőtulajdonos)
2. Annak a temetőnek az adatai, amelyben a 3. pont szerinti sírhely található
A temető neve: ………………………………………………………………………………….
A temető fellelhetősége: ………………………………………………………………………..
3. A sírhely adatai:
Parcella száma: ………........
Sor száma: ………..
Sírhely száma: …………..
A sírhely jellege: egyes sírhely / kettes sírhely (a megfelelő rész aláhúzandó)
4. A sírhely használati ideje:
A sírhely használati idejének kezdete: ……. év
A sírhely használati idejének lejárata: ……. év

………….. hónap
………….. hónap

…… nap
…… nap

5. A megváltási díj befizetési bizonylatának száma: ………………………………………….
6. A sírhelyet megváltó személy(ek), mint a sírhely feletti rendelkezésre jogosult(ak) adatai:
6.1. név / cégnév: …………………………………………………………………………...
lakcím / székhely: …………………………………………………………………………..
szem. ig. szám / útlevélszám / nyilvántartásba vételi szám – pl: cégjegyzék szám
(a megfelelő aláhúzandó) …………………………………………………………………...
6.2. név / cégnév: …………………………………………………………………………...
lakcím / székhely: …………………………………………………………………………..
szem. ig. szám / útlevélszám / nyilvántartásba vételi szám – pl: cégjegyzék szám
(a megfelelő aláhúzandó) …………………………………………………………………...
A Temetőtulajdonos alulírott képviselője ezt az igazolást a 6. pontban megnevezett
személy(ek)nek annak tanúsítása végett adtam ki, hogy Ő(k) / az(ok) a 3. pontban körülírt
sírhely feletti rendelkezési jogot megszerezté(k).
Kelt: ………………………………
Temetőtulajdonos képviseletében:
…………………………………..
P. H.
Megjegyzés: .................………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………….......
Kapják:
1. Tét Város Önkormányzata
2. Sírhely felett rendelkező

