Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
8/2000. (IX. 29.) önkormányzati rendelete1
a temetőkről és a temetkezés rendjéről
(egységes szerkezetben a módosítással)

Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló –
többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján,
figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben
(továbbiakban: Tv.), valamint az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 01.) számú
Kormányrendeletben (továbbiakban: Vhr.) foglaltakra, az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya (területi hatály) kiterjed Zalaháshágy Község közigazgatási területén,
az önkormányzat tulajdonában lévő köztemetőre, valamint az ennek fenntartásával és a
temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre.
(2) A rendelet személyi hatálya érvényes a tulajdonosra, fenntartóra, üzemeltető, temetkezési
tevékenységet végzőkre, a szolgáltatásokat igénybe vevőkre, akik hozzátartozóik vagy más
személy eltemettetéséről gondoskodnak, valamint akik a temetőbe belépnek.
2. §
Működő köztemető a zalaháshágyi ingatlan-nyilvántartásban szereplő, belterületi, 18.
helyrajzi számú, 100 % önkormányzati tulajdonú köztemető.
3. §
(1) A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére, továbbá e
rendeletben nem szabályozott kérdésekre a Tv. és a Vhr. szabályait kell alkalmazni.
(2) A köztemető felügyeletével kapcsolatos teendőket, ellenőrzéseket a bevezető részben
megjelölt jogszabályi felhatalmazás alapján a körjegyző látja el.
(3) A jelenleg működő köztemető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek,
zöldterületeinek, sírhely tábláinak megépítéséről, kialakításáról, fenntartásáról, valamint az ott
folyó temetkezési és e rendelet szerinti egyéb tevékenységek végzéséről az önkormányzat,
mint fenntartó gondoskodik.
(4) Az önkormányzat, mint a köztemető tulajdonosa, fenntartója a kezelői, üzemeltetői jogot
szerződés, megállapodás alapján átadhatja.
(5) A köztemető használatának szabályzatát ezen rendelet tartalmazza.
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Temetési helyek, szabályok
4. §
(1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni temetőben vagy
temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen szabad.
(2) A temetőt sírhely-táblákra lehet felosztani.
(3) A sírhely-táblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével –
szabályszerű eljárás mellett – ki lehet üríteni és temetés céljából igénybe lehet venni.
(4) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal sírhelyekre kell
felosztani.
(5) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely-táblákban – fő szabályként – folytatólagos
sorrendben kell felhasználni. Kivétel ez alól a már korábban – ezen rendelet hatálybalépése
előtt – megváltott sírhelyek, az elhunyt végintézkedése, illetve idős vagy mozgásában
korlátozott eltemettető esetén a kedvezőbb megközelítési lehetőség biztosítása.
(6) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába csak
rátemetéssel lehet temetni.
5. §
(1) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:
- egyes sírhelyek - normál mélységű
- mélyített
- kettős sírhelyek - normál mélységű
- mélyített
- sírboltok (kripta) - minimum 4. férőhelyes
- gyereksírhelyek – normál mélységű
- közös sírhelyek – több halott maradványainak
- díszsírhely
- urnasírhelyek.
(2) A sírhelyek méretét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(3) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 30 cmnek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet. A sírdomb kialakítása
(felhantolás) nem kötelező.
(4) Mélyített felnőtt sírhelybe – az illetékes ÁNTSZ engedélye alapján – még egy koporsó
temethető. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó
aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.
(5) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban
történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el.

(6) Az elhalálozástól számított öt éven belül a sír felnyitására engedély hamvasztás, más
temetőbe való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére
adható. A kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban, kiütéses tífuszban, takonykórban,
AIDS-ben, vírusos hemorrhagiás lázban elhunytak temetési helyének megnyitására csak az
elhalálozástól számított egy év elteltével adható engedély. Az engedélyt az illetékes ÁNTSZ
adja.
(7) Rátemetés esetén – a balesetek elkerülése végett – a síremléket a temettetőnek le kell
bontania és újból, biztonságosan fel kell állíttatnia.
6. §
(1) A temetési helyen elhelyezhető sírjeleket (síremléket), sírboltot felállítani, felújítani,
átépíteni, lebontani, elvinni a temető tulajdonosának engedélyezésével lehet. Sírboltot csak
kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet az üzemeltetőnek be kell mutatni.
(2) A sírbolton lévő síremlék fenntartásáról annak létesítője (örököse) köteles gondoskodni.
Ha a sírbolt összeomlásától lehet tartani, az üzemeltető felszólíthatja a fenntartásra kötelezett
személyek bármelyikét, hogy gondoskodjanak a helyreállításról. Ha a felhívás eredménytelen
marad, az önkormányzat elrendelheti a sírbolt eltávolítását, illetőleg a sírboltba való további
temetkezést megtilthatja.
(3) Közvetlen veszély fennállása esetén a felhívás kötelező. A felhívást – a temetési hely
megjelölésével – a temető hirdetőtábláján 90 napra ki kell függeszteni.
A temetési helyek feletti rendelkezési jog
7. §
(1) Az egyes temetkezési helyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint
újraváltásáért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell
fizetni. A díj mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az 5. § (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama:
a.) sírbolt esetén
100 év
b.) sírhely esetén
50 év
c.) urnasírhely esetén 25 év
(3) Rátemetés esetén a rendelkezési jog időtartama 25 évvel kitolódik. Rátemetésnél sírhelydíj
nem szedhető.
(4) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – külön tiltó rendelkezés hiányában –
újabb ciklusra megválthatók.
(5) A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet, de
a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó használati jogot szerez.

A temető infrastrukturális létesítményei
8. §
(1) Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket
biztosítja:
- utat,
- ravatalozót,
- a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt,
- boncolóhelyiség csoportot,
- a temető bekerítését,
- vízvételi lehetőséget,
- hulladéktárolót,
- illemhelyiséget.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt létesítmények közül az illemhelyiséget, sírgondozás céljára a
vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot, koszorú- és virágmaradványt az
erre a célra kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja.
(3) Díjat kell fizetni a nem zalaháshágyi állandó lakos elhunyt esetén a hűtő használatáért. A
díj mértéke: naponta 2.000,- Ft.
Temető-fenntartási hozzájárulás
8/A. §2
(1) Az önkormányzatot a köztemetőben lévő építmények, közművek, egyéb tárgyi és
infrastrukturális létesítmények használatáért temető-fenntartási hozzájárulás illeti meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hozzájárulás megfizetésére kötelezettek:
a.) temetkezési szolgáltatók
b.) sírköves vállalkozók
(3) A temető-fenntartási hozzájárulás mértéke:
a.) temetkezési szolgáltatók esetében: 5.000,- Ft/temetés
b.) sírköves vállalkozók esetében: 3.000,- Ft
A temető rendje
9. §
(1) A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell
tüntetni a temető nyitvatartási idejét, a tulajdonos és üzemeltető megnevezését, pontos címét,
valamint a temető részletes térképét ki kell függeszteni.
(2) A temető nyitva tartási ideje minden nap 8.00 órától 20.00 óráig. Ünnepi nyitva tartás 6.00
órától 24.00 óráig.
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(3) A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat
gondozhatja. 12 éven aluli gyermek felügyelet nélkül a temetőben nem tartózkodhat.
(4) A temetőben mindenki a hely funkciójának: csendjének és a kegyeletnek megfelelő
magaviseletet köteles tanúsítani. Tilos a temetőben minden olyan magatartás, amely a temetőt
látogatók kegyeleti érzéseit sérti vagy sértheti.
(5) A temetőbe állatot – kivéve a vakvezető kutyát – bevinni, beengedni tilos.
(6) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak megkezdése
előtt – a temető üzemeltetője részére be kell jelenteni.
(7) Tilos hulladékot, koszorút, virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen
lerakni, illetőleg a temetőben elégetni.
(8) Tilos a temetőben a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni.
(9) A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat
kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók
kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális
létesítményeiben kárt nem okozhatnak.
(10) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani csak a nyitvatartási idő alatt lehet, a tűzvédelmi
rendszabályok betartása mellett.
(11) A temetőbe halottaskocsi kivételével járművel behajtani tilos. A temető üzemeltetője
indokolt esetben ettől eltérően is rendelkezhet.
(12) Tilos az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani,
építési vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani.
A temetkezési szolgáltatások
10. §
(1) A temetkezési szolgáltatások: halottszállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése és a
temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, sírásás, a búcsúztatás, a sírba
helyezés, a hamvasztás, urnaelhelyezés, a sírnyitás, hatósági boncolásnál esetenkénti
közreműködés.
(2) A köztemetőben a temetkezési szolgáltatásokat felkészült, engedéllyel rendelkező – a Tvben és a Vhr-ben meghatározott feltételeknek megfelelő – vállalkozó végezheti.
11. §
(1) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett nyilatkozata, ennek
hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó személy rendelkezése az irányadó.
(2) A rendelkezésre jogosultságot az önkormányzat csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal
kapcsolatosan kifogást jelentettek be. Ha a jogosultságot az önkormányzat nem tudja

megállapítani, akkor a bíróság vagy a gyámhatóság döntését kell kéni. A vita lezárásáig a
halott nem temethető el.
Ravatalozás, sírásás
12. §
(1) Halottat felravatalozni csak a temető ravatalozójában lehet.
(2) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára – a búcsúztatás (szertartás)
megkezdéséig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlási, vagy roncsolt
állapotban lévő holttest koporsóját.
(3) Fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell
felravatalozni és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek.
(4) A ravatalozó környezetét a szertartáshoz illő, alkalmas állapotba kell hozni. (pl.:
vízelvezetés, hóeltakarítás, kellékek elhelyezése, kaszálás)
(5) A ravatalozóhelyiség felszereléséről az önkormányzat gondoskodik. A temetkezési
szolgáltatást végző szervezet, vagy vállalkozás saját eszközeit is használhatja.
(6) A temetőben egyidejűleg csak egy gyászszertartás bonyolítható le. Több halott esetén
elsősorban a szolgáltatást végzők és a hozzátartozók megegyezése szükséges. Vitás esetben az
önkormányzat állapítja meg a temetés rendjét.
(7) A sírásást a melléklet szerinti méretben, a sírhelykataszter alapján kijelölt helyre, a
szertartást megelőzően legalább 2 órával be kell fejezni. Rendkívüli időjárás esetén a víz
bejutását meg kell akadályozni, illetve a talajvizet el kell távolítani.
(8) A talajadottságokhoz és a talajviszonyokhoz igazodó segédanyagokról (ducanyag,
szivattyú, stb.) a sírásást végző köteles gondoskodni.
(9) Ravatalozás idején a ravatalozó kinyitásáról és bezárásáról az önkormányzat megbízottja
útján köteles gondoskodni.
Sírgondozás, növényzet
13. §
(1) Az örök emléksírok, a közös sír, valamint az azokon lévő síremlékek gondozása és
fenntartása a temető kezelőjének feladata.
(2) A sírboltok, sírok melletti ülőpad, fa örökzöld az üzemeltető előzetes engedélyével
helyezhető el.
(3) A sírboltok és a sírok bekerítésére szolgáló bármilyen szegélyek, síremlékek csakis a
sírhelyen helyezhetők el. A sír területén kívül egyéb helyet elfoglalni nem szabad.
(4) A sírokon síremléket szilárd alapra kell felállítani.

14. §
(1) A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák:
a.) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása;
b.) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése;
c.) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 2 m-es
magasságot.
(2) A sírokra ültetett növényzet terjedelménél fogva nem gátolhatja a sír körüli utakon a
közlekedést.
(3) Fák és a 2 m magasságot meghaladó növényzet kivágását a temető kezelője engedély
alapján elrendelheti. Fát, cserjét a sírhelyen kívüli területre csak a temető kezelője, vagy az
általa megbízott személy, vagy szervezet ültethet.
(4) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.
Nyilvántartások vezetése
15. §
(1) Halottat csak halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani.
A halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik.
(2) A temetőre vonatkozóan nyilvántartó könyvet kell és sírbolt könyvet kell vezetni, a Tvben meghatározott adatokkal.
(3) A nyilvántartó könyvbe minden temetést, urnaelhelyezést időrend szerint kell bevezetni.
(4) A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak
nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a
megváltásra jogosult személy nevét és címét.
(5) A sírbolt könyv a sírboltokba eltemetett halottak adatainak bejegyzésére, a sírbolt
birtokosai rendelkezéseinek bejegyzésére szolgál.
(6) A nyilvántartó könyvet és a sírboltkönyvet a temető fenntartója köteles biztosítani és az
ügyfél kérésére díjtalan szóbeli, vagy írásos tájékoztatást adni.
(7) A nyilvántartás szabályszerű vezetését a Zalacséb és Zalaháshágy Községek
Körjegyzőségének Községi Hivatala végzi.
(8) A köztemető látogatók panaszai a Hivatalban elhelyezett bejelentő könyvbe
bejegyezhetők.
(9) A köztemetőre vonatkozó nyilvántartókönyvek és ügyiratok nem selejtezhetők.

Szabálysértés
16. §3
Záró rendelkezések
17. §
(1) E rendelet 2000. október 01. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Zalaháshágy Községi
Önkormányzatnak a temetőkről szóló 4/1994. (XI. 10.) számú rendelete hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.
(3) A rendeletet mellékleteivel együtt a temető hirdetőtábláján ki kell függeszteni.
(4) A 10/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a
hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(5) A 19/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba és a hatályba
lépését követő napon hatályát veszti.

Büki József
polgármester
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P. H.

Hatályon kívül helyezte a 10/2012. (V. 31.) ör. 1. § h. pontja, hatálytalan 2012.06-01-jétől

Nagy Szilvia
körjegyző

1. számú melléklet
A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló
önkormányzati rendelethez
I. Méretek:
1. Sírhely méretek:
a.) Egyes felnőtt sírhely
- normál
- mélyített

b.) Kettős felnőtt sírhely
- normál
- mélyített

2,10 m hosszú
2,00 m mély
0,90 m széles
2,10 m hosszú
2,20 m mély
0,90 m széles
2,10 m hosszú
2,00 m mély
1,90 m széles
2,10 hosszú
2,20 mély
1,90 széles

c.) Gyermeksírhely (10 éves korig)
- normál
1,30 m hosszú
1,60 m mély
0,60 m széles
d.) Urnasírhely

0,80 m hosszú
1,00 m mély
0,60 m széles

2. Sírbolt (4 felnőtt koporsó elhelyezését feltételezve)
- általában
3,00 m hosszú
2,00 m mély
2,10 m széles
- építési engedély szerinti építménymérettel
II. Sírhelydíjak
1. Egyes felnőtt sírhely:
2. Kettős felnőtt sírhely:
3. Gyermeksírhely:
4. Sírbolthely (az építési engedély
szerinti beépített alapterület után):
5. Díszsírhely:
6. Urnasírhely:
7. Urnafülke (1-es). 40.000,- Ft4
8. Urnafülke (2-es) 80.000,- Ft5
4
5

500,- Ft
800,- Ft
300,- Ft
2.000,- Ft/m2
1.000,- Ft
300,- Ft
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