ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
25/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete
a városi köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről
EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 4/2017.(II.6) önkormányzati rendelettel.

Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 41.§.(3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §.
(1) Jelen rendelet hatálya Záhony város közigazgatási területén fekvő, az önkormányzat
tulajdonában álló, működő köztemetőre, az ott folyó temetkezési és temető- fenntartási,
sírhely használati tevékenységre, a temetői szolgáltatásokra, a szolgáltatásokat igénybe vevő,
illetőleg e tevékenységeket végző természetes és jogi személyekre terjed ki.
(2) Jelen rendelet alkalmazásakor figyelembe kell venni a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. Törvény, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet rendelkezéseit.
2. Köztemető fenntartása, üzemeltetése
2. §.
(1) Köztemetőnek azt a területet kell tekinteni, amelyet e célra Záhony város
Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletében kijelölt. A köztemető pontos címe: 4625
Záhony, Krúdy Gyula u. hrsz: 034, 035.
(2) Záhony város közigazgatási területén köztemető létesítése, bővítése az Önkormányzat,
mint tulajdonos feladata, és a köztemető üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés
megkötésével a tulajdonos folyamatosan gondoskodik.
(3) Az önkormányzat által fenntartott köztemetőben, az önkormányzat köteles az elhunyt
személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamint faji csoporthoz
tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására a halál okára vagy bármely más
megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni a halottak eltemetését.

3. A kegyeleti közszolgáltatási szerződés
3. §.
(1) A köztemető üzemeltetését a vonatkozó jogszabályokban, ezen rendeletben és a kegyeleti
közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint kell ellátni.
(2) A kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A /2/ bekezdésben foglalt kegyeleti közszolgáltatási szerződés /a továbbiakban:
szerződés/ tartalmát a hatályos jogszabályok előírásai alapján a Képviselő-testület határozza
meg.
(4) A szerződés csak a hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő
vállalkozóval, vállalkozással köthető meg.
(5) A szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését a jegyző ellenőrzi, szerződésszegés
esetén kezdeményezi a szerződés felmondását.
(6) A temető üzemeltetője is köteles e rendeletben meghatározott, a temetkezési szolgáltatókat
terhelő díjakat megfizetni, ha az üzemeltetés mellett temetkezési szolgáltató tevékenységet is
végez.
(7) A temető üzemeltetője a rendeletben megállapított díjakon felül más díjat nem állapíthat
meg, így különösen nem szedhető díj a temetőlátogatásért, a temetői utak használatáért és a
temetési hely gondozásához igénybevett vízért.
(8) Az üzemeltető köteles
a.) az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására az
önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni,
b.) az üzemeltetéssel összefüggő tevékenységéről, bevételeiről és kiadásairól az
önkormányzatot évente tájékoztatni.
4. §.
(1) A köztemető üzemeltetője a temetkezési szolgáltatók között köteles megtartani az egyenlő
bánásmód követelményét.
4. A temető infrastrukturális létesítményei
5. §.
(1) Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben, az alábbi infrastrukturális
feltételeket biztosítja:
a.) temetőhöz vezető gépjárművel járható út,
b.) ravatalozó
c.) halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló hűtő,
d) a temető kerítéssel történő lehatárolása
e.) vízvételi lehetőség,
f.) a temető területének – rendeltetésének és a helyi jellegének megfelelő – parkosítása
g.) hulladéktároló.
(2) A felsorolt létesítmények használata - az (1) bekezdés c. pontjának kivételével díjmentes.

5. Temetési helyek
6. §.
(1) A temetőben – nyilvántartott és a bejáratánál is kifüggesztett térkép szerint- kialakított
sírhely táblák és temetési helyek igénybevételével lehet temetkezni.
(2) A temetőben a következő temetési helyek biztosítottak:
a.) felnőtt sírhely
b.) kettős felnőtt sírhely
c.) hármas felnőtt sírhely
d.) urnasírhely
e.) urnafülke
7. §.
(1) A temetőben lévő sírhelyek méretei (méterben):
külső
a.) Felnőtt egyszemélyes sírhely:
2,50x140x2,00
Felnőtt kétszemélyes sírhely:
2,50x2,40x2,00
Felnőtt háromszemélyes sírhely:
2,50x3,40x2,00
b.) Gyermek sírhely:
2,00x1,10x1,60
c.) Urna földbe temetésnél:
0,80x1,00x0,60
d.) Urnafülke területe (egyszemélyes):
0,32 x 0,36
e.) Urnafülke területe (kétszemélyes):
0,725 x 0,36
f.) Sírboltok felszíni méretei:
3 személyes hossza: 3,50
szélessége: 2,50
6 személyes hossza: 3,50
szélessége: 3,00
9 személyes hossza: 3,50
szélessége: 3,80
belső méretei:
3 személyes hossza: 2,30 szélessége: 0,90
mélység: 2,60
6 személyes hossza: 2,30 szélessége: 1,75
mélység: 2,60
9 személyes hossza: 2,30 szélessége: 2,50
mélység: 2,60

belső
2,00x0,90x2,00
2,00x1,90x2,00
2,00x2,90x2,00
1,50x0,60x1,60

(2) A sírhelyek egymástól való oldaltávolságának – a külső méretet alapul vételével - 60 cmnek, díszsírhelyek esetében 160 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm
lehet.
(3) Mélyített felnőtt sírhelyekbe (220 cm) tisztiorvosi engedély alapján, ezen
rendeletmellékletében meghatározott pótdíj fizetése ellenében még egy koporsó temethető.
(4) Felnőtt sírba elhelyezett 2 koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban történő
rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el. Elhunytanként a pótdíj
mértéke a (3) bekezdés szerinti, ez azonban a sírhely használati idejét nem hosszabbítja meg.
(5) Felnőtt sírhely-díj befizetése mellett a felnőtt sírhely táblába 10 éven aluli gyermek is
temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méretével azonosnak kell lenni.
(6) A sírhelyen sírdomb kialakítása nem kötelező. A hant nélküli parcellák létesítésére kijelölt
területen sírdomb nem alakítható ki.
(7) A sírhelybe történő újabb koporsós temetés esetén - a balesetek elkerülése végett a
síremléket a sírhely felett rendelkezőnek kell a temetés céljára biztonságos módon
megbontatni, s azt követően helyreállíttatni.

(8) A temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető. A sírjel nem
foglalhat el jelen rendeletben meghatározott temetési hely méreténél – a temetési hely külső
méretét alapul véve - nagyobb helyet.
8. §.
(1) A temetőt parcellákra, a parcellákat sorokra, a sorokat pedig sírhelyekre kell felosztani.
A díszsírhelyeket külön kell megjelölni.
(2) A sírhelyeket a temetés alatt álló parcellákban – fő szabályként – folytatólagos
sorrendben kell felhasználni.
(3) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül kialakított sírhelyben
illetve urnasírboltban/urnafülkében, lehet elhelyezni.
(4) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tr.) 12.§ (6) bekezdésében meghatározottak
eltemetésére - igény jelentkezése esetén - külön parcellát jelöl ki.
9. §.
(1)
Az egyes temetkezési helyekért - a díszsírhelyek, a köztemetés céljára szolgáló
sírhelyek és a szociális temetkezés sírhelyek kivételével- az eltemettetőnek, illetve az
eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetnie. A díj mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A temettetőknek az elhunytak hűtéséért hűtési díjat, és temetésenként egyszeri
hulladékszállítási díjat kell fizetni.
(3) A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet.
(4) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet, az üzemeltető hozzájárulásával
természetes, talajban lebomló anyaggal lehet burkolni.
(5) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető
üzemeltetőjének elhelyezés előtt be kell mutatni.
(6) A sírhely helyreállítására, felújítására a temető üzemeltetője a temetési hely felett
rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetve állékonyságot, az életet és biztonságos használatot
veszélyeztető állapot fennállása esetén köteles felhívni.
10. §.
(1) A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek az üzemeltetőtől kell kérni. Be kell
jelenteni az üzemeltető felé bármely okból bekövetkező sírnyitási, temetési hely felbontási
szándékot.
6. Urnafülke, urnasírhely használatának szabályai:
11. §.
(1) Az urna fedlap (emléktábla) mérete az önkormányzat által elhelyezett műkő fedlap
méretével megegyező. Ettől eltérő nagyságú urna fedlap (emléktábla) az urnafülkére nem
helyezhető el.
(2) A fülkék oldalán vannak a gyertyák fogadónyílásai. Ezzel biztosított az urnafal
homlokzati összképe.
(3) Az urnafalon egyéb tárgy, eszköz, felirat nem helyezhető el.

(4) Az urnafalnál a temetési sorrend a következő: a legfelső sor bal felső sarkában lévő
urnafülkétől indulva, balról-jobbra haladva.
7. Temetkezési szolgáltatások
12. §.
(1) Teljeskörű temetkezési szolgáltatás a temetésfelvétel, a halottszállítás, az elhunyt
temetésre való előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás,
a búcsúztatás, a sírhely-előkészítés, a sírba helyezés, a hantolás, a hamvasztás, az
urnaelhelyezés, az urnakiadás, a hamvak szórása, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés.
(2) Az egyes temetési szolgáltatások önállóan is végezhetők.
(3) Az egyházi szertartás nem minősül temetkezési szolgáltatásnak.
(4) Temetkezési szolgáltatást az végezhet, aki megfelel a temetkezési szolgáltatókra
vonatkozó jogszabályi feltételeknek.
(5) A temetőben jogosulatlanul tevékenységet végzőkkel szemben az üzemeltető hatósági
eljárást kezdeményez.
(6) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő
sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető
üzemeltetőjének engedélyeztetés céljából be kell jelenteni.
13. §.
(1) A köztemetőben a temetkezési szolgáltatásokról az üzemeltető köteles folyamatos
rendelkezésre állással gondoskodni.
(2) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem
alkalmazhat.
14. §.
(1) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett nyilatkozata, ennek
hiányában a temetésről gondoskodó személy rendelkezése az irányadó.
(2) A rendelkezésre vonatkozó jogosultságot az üzemeltető csak akkor köteles vizsgálni, ha
azzal kapcsolatosan kifogást jelentettek be.
15. §.
(1) A felravatalozott koporsót, az eltemettető kívánságára a búcsúztatás, szertartás
megkezdéséig, illetve ideje alatt nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlási, vagy
roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját.
(2) A fertőző betegségnél az elhunytak koporsóját légmentesen, lezárt állapotban kell
felravatalozni, és azt felnyitni nem szabad.
8. Temetőhasználat szabályai
16. §.
(1) A temetési hely felett rendelkező köteles a temetőhasználatra vonatkozó jogszabályokat,
és a jelen rendeletben foglaltakat betartani, sírhelyet gondozni, környezetét gyommentesíteni.

(2) A temetési hely környezetének számít a szomszédos sírhely, - illetve ha azt út szegélyezi,
az út - középvonaláig tartó terület.
(3) A temetkezési hely felett rendelkezni jogosult által temetési helyen belül elvégezhető
munkák:
a.) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,
b.) cserepes, vágott és művirág, koszorú vagy sírdísz elhelyezése,
c.) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 2m-es
magasságot, és bele tartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj és fajta csoportba és nem
terjeszkednek túl a temetkezési hely területén.
17. §.
(1) A köztemető nyitva tartása:
- nyári időszámítás estén:
- téli időszámítás esetén:

6.00 órától
8.00 órától

21.00 óráig
16.00 óráig

mely idő alatt a ravatalozóban kialakított WC helyiség igénybevételi lehetőségét biztosítani
kell. Október 30-án, 31-én, november 1-én és 2-án a köztemető 08,00 órától 20,00 óráig tart
nyitva.
(2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.
(3) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.
(4) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles
tanúsítani.
(5) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok
díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.
(6) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.
(7) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről a temető
üzemeltetője saját költségén gondoskodik. A hulladékgyűjtő edényzetet az üzemeltető
biztosítja.
(8) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.
(9) A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. Ügyelni
kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.
(10) A temető területére kutyát bevinni - a vakvezető kutyák kivételével - tilos.
(11) Fák ültetéséhez a temető üzemeltetője ad engedélyt. Fát ültetni csak a zöldfelületi
terv alapján lehet. Élőfát kivágni csak az üzemeltető hozzájárulásával, külön engedély
alapján lehet.
18. §.
(1) Az üzemeletető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához,
és tárolásához, építési és bontási munkák elvégzéséhez.
(2) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát- vagyonvédelmi okokból – csak a temető
üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.

19. §.
(1) A köztemetőbe gépjárművel, motorkerékpárral behajtani csak eseti behajtási engedéllyel
lehet.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett
munkálatokat végzőkre és - esetenként - a láthatóan idős betegekre.
(3) Az üzemeltető által kiadott eseti behajtási engedéllyel rendelkezők az 1. számú
mellékletében meghatározott díj megfizetését követően hajthatnak be a köztemetőbe.
9. Nyilvántartások vezetése
20. §.
(1) Halottat csak halott-vizsgálati bizonyítvány alapján szabad a ravatalozóban elhelyezni, és
csak a temetési engedély alapján lehet eltemetni. A halott-vizsgálati bizonyítvány egy
példányának megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik. A temető fenntartója az új sírparcellák
megnyitása előtt köteles gondoskodni a temetőtérkép elkészítéséről és annak a jegyző által
történő jóváhagyásáról. A temetőtérképet a temető-nyilvántartó könyvvel összhangban az
üzemeltető köteles vezetni. A temetési rend megváltoztatása (sírok átminősítése) csak a
jegyző engedélyével történhet a térkép üzemeltető által történő módosításával egyidejűleg. A
temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek a tűztől védve,
páncélszekrényben kell megőriznie, azt követően pedig átadni a Magyar Nemzeti Levéltár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárának.
(2) A temető nyilvántartó könyvét a Tr.-ben meghatározott adattartalommal kell vezetni,
melyhez betűsoros névmutatót kell készíteni, amely az eltemetett nevét és sírhelyének
pontos megnevezését tartalmazza. A nyilvántartó könyvet elektronikus formában időrendben
folytatólagosan kell vezetni, melyről negyedévente biztonsági másolatot kell készíteni.
(3) Külön jegyzéket kell vezetni a temetőben elhelyezett, halva született gyermekekről. A
jegyzéken fel kell tüntetni a halva született gyermek anyjának nevét, az elhantolás, urna
elhelyezés időpontját, és a föléje fűzött fejfa sorszámát.
(4) A holttestmaradványok közös sírba helyezése esetén a köztemetőben vezetett
nyilvántartó könyv rovatába a közös sírba történő helyezés tényét, az időpontjának és a közös
sírnak a megjelölésével be kell jegyezni.
(5) Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság
nevét, az eljárás ügyszámát.
(6) A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett
rendelkezni jogosult személy tekinthet be.

10. Záró rendelkezések
21. §.
(1) Jelen rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik Záhony Város Önkormányzati
Képviselő-testületének a városi köztemetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 12/2005.
(VIII.31.), 19/2009.(XII.22.), 14/2012.(V.31.), 14/2013.(VII.30.) számú önkormányzati
rendeletei.

Helmeczi László
polgármester

Ádám Ilona
Jegyző

Vonatkozó jogszabályok:
a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény
a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999.(X.1.) Korm.
rendelet,
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései
végrehajtásáról,
valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999.(IX.24.) BM- EüM-IM.
együttes rendelet.
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1. sz. melléklet

A városi köztemetőben fizetendő díjakról
I. Temetési helyek, illetőleg az újraváltási díjak:
1.) Sírbolt díjak (60 évre):
a.) 3 személyes sírbolthely:
b.) 6 személyes sírbolthely:
c.) 9 személyes sírbolthely:

Nettó
25.000.- Ft + ÁFA
30.000.- Ft + ÁFA
35.000.- Ft + ÁFA

Bruttó
31.750. Ft
38.100. Ft
44.450. Ft

Nettó
4.000. Ft + ÁFA
8.000. Ft + ÁFA
12.000. Ft + ÁFA
3.000. Ft + ÁFA

Bruttó
5.080. Ft
10.160. Ft
15.240. Ft
3810. Ft

Nettó
6.000, Ft+ ÁFA
10.000, Ft+ ÁFA

Bruttó
7.620. Ft
12.700. Ft

2.) Sírhelyek és újraváltási díjak (25 évre):
a.)
b.)
c.)
d.)

Felnőtt egyes sírhely:
Felnőtt kettes sírhely:
Felnőtt hármas sírhely:
Gyermek sírhely (10 éves korig):

3.) Urnafülke és újraváltási díja: (15 évre )
a.) Egyszemélyes urnafülke használati díja:
b.) Kétszemélyes urnafülke használati díja:

4.) 50 %-os díjat köteles fizetni az, aki:
a.) mélyített felnőtt sírhelybe tisztiorvosi engedély alapján még egy koporsót kíván
temetni,
b.) felnőtt sírhelybe tisztiorvosi engedély alapján urnát kíván elhelyezni.
II. A temetkezési szolgáltatók által megfizetendő a temetői létesítmények, illetve az
üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak:
1.) Elhunyt és kellékátvételi díjak:
a.) elhunyt és kellék átvétele koporsós
temetésnél:
b.) elhunyt átvétele kellék nélkül:
c.) kellék átvétele:
d.) hamvakat tartalmazó urna és kellékátvétele:
e.) elhunyt átadás:
2.) Egyszeri hulladékszállítás:
3.) Elhunyt hűtési díja:

Nettó

Bruttó

5.000. Ft.+ ÁFA

6.350. Ft

4.000. Ft. + ÁFA
2.500. Ft. + ÁFA
3.500. Ft. + ÁFA
4.000. Ft. + ÁFA

5.080. Ft
3.175. Ft
4.445. Ft
5.080 Ft

Nettó
500. Ft/nyugvóhely+ ÁFA

Bruttó
635. Ft / nyugvóhely

Nettó
2.000. Ft/elhunyt+ ÁFA

Bruttó
2.540. Ft/ elhunyt

III. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők
által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja:
Síremlék állítási munkákban igényelt terület
használati díja (egyszeri):

Nettó

Bruttó

3.000. Ft+ ÁFA

3810 Ft

Nettó
500. Ft/alkalom+ ÁFA

Bruttó
635. Ft/ alkalom

IV. Temetőbe való behajtás díja:
Behajtási engedély:

A díjak 27 %-os forgalmi adót tartalmaznak.
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A rendelet 1. számú melléklete helyébe lép a 4/2017.(II.6.) önkormányzati rendelet 1. számú
melléklete. A módosító rendelet 2017. február 7. napján lép hatályba.

