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Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 
9/2002. (VI. 19.) számú önkormányzati rendelete 

a köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl 
 

(Egységes szerkezetben) 
 

 
Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Tv. 16. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel a temetıkrıl és a 
temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. Törvényben (továbbiakban: Ttv.), valamint az annak 
végrehajtására kiadott 145/1999. (X.I.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. r.), az 
egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. Törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései 
végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendı eljárásról szóló 34/1999. (IX. 
24.) BM-EüM-IM számú együttes rendeletben foglaltakra, az alábbi rendeletet (továbbiakban: 
rendelet) alkotja: 
 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 
 

1. §. 
 

(1) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye elıtt a tiszteletadás joga 
mindenkit megillet az elhunyt személyére, vallási, illetıleg lelkiismereti 
meggyızıdésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-nemzetiségi 
hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül. 

 
(2) A köztemetı fenntartásáról és üzemeltetésérıl Zalaszántó község Önkormányzata 

gondoskodik. 
 

(3) A köztemetı rendeltetésszerő használatához szükséges személyi és tárgyi feltételek 
biztosítása az Önkormányzat feladata és kötelezettsége. (Ttv. 9. §. (1) bek., 43. §. (2) 
bek.) 

 
(4) Köztemetı létesítése, bıvítése, részben vagy egészben történı lezárása, megszüntetése a 

képviselı-testület hatásköre. 
 

A rendelet hatálya 
 

2. §. 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Zalaszántó község Önkormányzata tulajdonában és 
fenntartásában álló zalaszántói 317 helyrajzi szám alatt nyilvántartott köztemetıre. 

 
(2) E rendeletet kell alkalmazni a köztemetı tulajdonosának, továbbá a köztemetı 

fenntartását, üzemeltetését ellátó személynek (szerveknek), valamint a temetkezési 
szolgáltatási tevékenységet végzı természetes és jogi személyeknek (továbbiakban: 
temetkezési szolgáltató), továbbá mindazoknak, akiknek a rendelet hatálya alá tartozó 
tevékenységek ellátása során, azzal összefüggésben jogai keletkeznek, és reá 
kötelezettségek hárulnak. 
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(3) E rendelet szabályait kell alkalmazni a halva született magzatok, csonkolt testrészek és 

szervmaradványok hamvasztása vagy földben történı eltemetése esetén is. 
 

(4) A rendelet szabályait kell alkalmazni a megváltott, de a megváltás idıtartama alatt be 
nem temetett temetési helyekre is. 

 
II. Fejezet 

 
A köztemetıre és a temetési helyekre vonatkozó szabályok 

 
3. §. 

 
(1) A temetıt – nagyságától függıen – sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig 

sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temetı üzemeltetıje jelöli ki. 
 

(2) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek 
nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a 
helyszínen is fel kell tüntetni. 

 
(3) A köztemetırıl térképet kell készíteni, amelyen folyamatosan fel kell tüntetni a betelt és 

szabad sírhelytáblákat, sorokat, illetve sírhelyeket. 
 

(4) A temetı részletes térképét a bejáratnál ki kell függeszteni, és a változásokat legalább 
félévenként ki kell egészíteni. A térkép mellett a köztemetı bejáratánál kell 
kifüggeszteni a temetı nyitvatartási idejére és rendjére vonatkozó rendelkezéseket. 

 
4. §. 

 
(1) A temetkezésre használt helyek a köztemetıben a következık lehetnek: 

 
a) koporsós temetésnél: 

- egyes sírhely, 
- kettıs sírhely, 
- sírbolt (kripta); 

b) hamvasztásos temetésnél: 
- urnafülke (kolumbárium), 
- urnasírhely, 
- urnasírbolt. 

 
(2) A hamvak szétszórására, illetve bemosására szolgáló helyet külön temetırészként kell 

kijelölni. 
 

(3) Külön sírhelytáblát kell létesíteni a mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó 
magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére. Hamvasztás 
esetén az ilyen hamvak szétszórhatók. 

 
5. §. 

 
(1) Koporsós temetésnél a sírhelyek lehetnek felnıtt sírhelyek és gyermeksírhelyek. 
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(2) A felnıttsírhelyekbe 10 évnél idısebb korban elhunytak, gyermeksírhelybe 10 éves 

vagy ennél fiatalabb korban elhunytak betemetése lehetséges. Meglévı 
gyermeksírhelybe urna is betemethetı. 

 
(3) A sírboltok, a gyermeksírhelyek, a kettıs sírhelyek és az urnasírhelyek részére az 

üzemeltetı külön táblát vagy sort jelölhet ki. 
 

(4) Egy koporsóba fıszabályként egy elhunyt temethetı, kivéve, ha az anya halála és az 
újszülött perinatális halála miatt az eltemetés egy idıben történik, és az eltemettetı így 
rendelkezett. 

 
 

6. §. 
 

(1) A sírhelyek méretezése: 
 

a) egyes fenıttsírhely: 210 cm hosszú, 100 cm széles, 200 cm mély, 
b) kettıs sírhely: 210 cm hosszú, 210 cm széles, 200 cm mély, 
c) gyermeksírhely: 150 cm hosszú, 80 cm széles, 200 cm mély 
d) az építhetı sírbolthelyek legkisebb mérete a kettıs sírhely méretével azonos. 

 
(2) A sírok egymástól való oldaltávolsága legalább 60 cm. A sorok között 60-100 cm 

távolságot kell hagyni. 
 

(3) A sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelezı. 
 

(4) Koporsós rátemetés esetén a sírgödröt úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülı koporsó 
aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. 

 
7. §. 

 
(1) Az urnasírhely és az urnasírbolt az urna földbe történı elhelyezését szolgálja. 

 
(2) Az urnasírhely mérete 60x80 cm, mélysége 100 cm. 

 
(3) Az urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy az urnát befogadó belsı méret 30 x 30 cm lehet. 

 
8. §. 

 
Sírbolt, a külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon, urnafülke és urnasírbolt 
építési engedéllyel létesíthetı. Az építési engedélyhez a tulajdonosi hozzájárulást a 
polgármester adja meg.  
 

9. §. 
 

(1) A sírok fölé épített szegélykı, síremlék, sírbolt és sírjel nem foglalhat el a 
szabályzatban meghatározott temetési helynél nagyobb területet. A sírjel magasságát a 
helyi építési szabályzat, ennek hiányában az építésügyi hatóság korlátozhatja. 
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(2) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temetı 
üzemeltetıjének az elhelyezés elıtt be kell mutatni. 

 
(3) A temetési helyen túlterjeszkedı, közízlést sértı vagy oda nem illı felirattal ellátott 

sírjel nem helyezhetı el. 
 

(4) A halva született magzat sírhelyét jelzıfával kell megjelölni, amelyen a temetés napját 
és a temetési hely sorszámát kell feltüntetni. Ha a halva született magzat eltemetésérıl 
– kérésre – közeli hozzátartozója gondoskodott, a sírhelyen kereszt vagy fajfa is 
elhelyezhetı, és azon utónevet is fel lehet tüntetni. 

 
A temetési helyek, sírjelek fenntartására vonatkozó szabályok 

 
10. §. 

 
(1) A köztemetı területén lévı sírhelyek gondozását a sírhely felett rendelkezni jogosult 

saját maga vagy megbízottja útján végzi. 
 

(2) A temetési helyen csak az üzemeltetı elızetes írásbeli hozzájárulásával ültethetık ki 1 
méternél magasabbra növı fák, cserjék, bokrok. Az engedély nélkül ültetett 1 méternél 
magasabbra növı fákat, cserjéket, bokrokat az üzemeltetı eltávolíthatja. 

 
(3) A sírok fölé emelt síremlékek, sírjelek karbantartása, helyreállítása, felújítása a temetési 

hely felett rendelkezni jogosultat terhelı kötelezettség, melyre az üzemeltetı – megfelelı 
határidı kitőzésével – felszólíthatja, illetve az állékonyságot, az életet és a biztonságos 
használatot veszélyeztetı állapot (továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása esetén 
köteles felhívni a temetési hely felett rendelkezni jogosultat. A felhívást – a temetési 
hely megjelölésével – a temetı kapuján (hirdetıtábláján) és a parcella sarkán 90 napra ki 
kell függeszteni. A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyen további 
temetkezés nem történhet. 

 
(4) Közvetlen veszély esetén az építési engedélyhez kötött sírjel helyreállítását az 

üzemeltetı kérelmére az építésügyi hatóság rendeli el, illetve a kötelezés nem teljesítése 
esetén a közvetlen veszélyt – az üzemeltetı közremőködésével, a rendelkezési jog 
jogosultjának költségére – hatósági úton szünteti meg. 

 
(5) A köztemetı tisztasága és rendje érdekében sír áthelyezések, új síremlék állítása miatt – 

vagy más módon – feleslegessé vált sírjelek, sírkımaradványok elszállításáról a temetési 
hely feletti rendelkezési jog jogosultja egy hónapon belül köteles intézkedni. 

 
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott határidı eredménytelen elteltét követıen – a 

rendelkezési jog jogosultjának írásbeli figyelmeztetése és a (3) bekezdés szerinti felhívás 
kifüggesztése mellett – a sírkımaradványok, a törmelék elszállításáról a rendelkezési jog 
jogosultjának költségére és kárveszélyére az üzemeltetı gondoskodik.  

 
(7) A temetıben végzendı minden munkát – kivéve a hozzátartozók részérıl történı 

sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temetı 
üzemeltetıjének be kell jelenteni. 
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(8) Az elhanyagolt, elgyomosodott sírhelyeknél – a rendelkezési jog jogosultjának 
eredménytelen írásbeli felszólítását követıen – a szükséges munkálatokat az üzemeltetı 
a rendelkezési jog jogosultjának költségére köteles elvégezni. 

 
(9) A lejárt és újra nem váltott, vagy újra nem váltható síron lévı síremlékrıl az üzemeltetı 

az újraváltásra meghirdetett határidı leteltét követıen köteles a sírhely feletti 
rendelkezési jog jogosultját írásban figyelmeztetni a síremlék bontására és elszállításával 
kapcsolatos kötelezettségére. Ha az üzemeltetı fenti írásbeli figyelmeztetése ellenére a 
kötelezett a sírhely lejártát követı 6 hónapon belül sem tett eleget kötelezettségének, a 
síremlék lebontható és értékesíthetı. 

 
(10) A síremlék bontásáról, tárolásáról, értékesítésérıl és annak eredménytelensége esetén 

megsemmisítésérıl az üzemeltetı köteles nyilvántartást vezetni és azokat öt évig 
megırizni. Az értékesítésbıl származó bevételnek a bontás és a tárolási díj összegén 
felüli részét ezen idıtartamon belül az írásban figyelmeztetett kötelezett részére vissza 
kell fizetni. Lezárt temetı, temetırész (parcella) esetében a Korm. r. 19. §-a szerint kell 
eljárni.  

 
(11) Az exhumáláskor lebontott és feleslegessé vált síremléket, törmeléket, a rendelkezésre 

jogosult vagy meghatalmazottja (megrendelı) a bontást követı egy hónapon belül 
köteles elszállítani, ennek hiányában az üzemeltetı gondoskodik a sírkımaradványok és 
a törmelék elszállításáról a rendelkezésre jogosult költségére.  

 
Sírhelygazdálkodás 

 
11. §. 

  
(1) Temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A rendelkezési jog kiterjed a 

temetési hely használata mellett a temetési helyre helyezhetı személyek körének 
meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására. 

 
(2) Az üzemeltetıtıl megváltott, de még igénybe nem vett vagy lejárat elıtt kiürített temetési 

helyeket felajánlás esetén – ha a sírhely még értékesíthetı – az üzemeltetı köteles 
visszaváltani azzal, hogy a megváltás idıpontjában érvényes díjat az újraértékesítést 
követı 30 napon belül a ténylegesen  igénybe vett idıszak idıarányos összegének 
levonása után  köteles visszatéríteni. 

 
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog 

 
a) egyes sírhely esetén 25 év, illetıleg az utolsó koporsós rátemetés napjától 

számított 25 év, 
b) kettıs sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év, 
c) sírbolt esetén a temetı tulajdonosával, üzemeltetıjével kötött megállapodástól 

függıen 60 vagy 100 év, 
d) az urnafülke és az urnasírhely esetén 10 év, 
e) urnasírbolt (urnakripta) esetén 20 év. 

 
(4) Ha a sírhely megváltásától számított 25 év alatt nem történik második betemetés, a 

sírhely további használati jogát csak újraváltással lehet biztosítani. 
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(5) Megszőnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idı meghosszabbítás hiányában 
lejár, illetve, ha a temetési hely megszőnik. 

 
(6) A temetési hely megváltási díját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.1 

 
III. Fejezet 

 

A köztemetı üzemeltetése 
 

12. §. 
 

(1) A köztemetık üzemeltetésével kapcsolatosan biztosítani kell a látogatók számára a 
temetık használatát, illetve emellett a különféle temetıi tevékenységek rendezett 
mőködését. 

(2) Az üzemeltetı a köztemetıben 
a) köteles a temetési szolgáltatás, illetıleg a köztemetıben végzett egyéb 

vállalkozási tevékenységek végzését hátrányos megkülönböztetés alkalmazása 
nélkül biztosítani, 

b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, 
c) biztosítja a temetılátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási idıt, 
d) biztosítja a ravatalozó és ezek technikai berendezései (tároló, hőtı), valamint a 

köztemetı egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását és 
mőködteti azokat, 

e) gondoskodik a temetıbe kiszállított elhunytak átvételérıl és biztosítja temetı 
nyitását, zárását, 

f) vezeti és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint megırzi a 
nyilvántartásokat, 

g) tájékoztatja a temetılátogatókat, 
h) kijelöli a temetési helyeket, 
i) elvégzi a temetı és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, 

síkosságmentesítését és a hóeltakarítást, 
j) gondoskodik a hulladék összegyőjtésérıl és elszállíttatásáról, 
k) gondoskodik a temetı rendjének betartásáról és betartatásáról, 
l) összehangolja a temetéseket, 
m) gondoskodik az ügyfélfogadásról. 

 
(3) A köztemetıben a rendeltetésszerő használathoz szükséges egyéb helyi, tárgyi és 

infrastrukturális feltételek: 
a) sírhelytáblákat összefogó, gépjármővel is járható út, 
b) gépjármőparkoló, 
c) temetıkerítés, 
d) hulladéktároló, 
e) vezetékes ivóvíz, illemhely 
f) ravatalozó 
g) hőtıkoporsó és tároló. 

 
(4) Sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkezı hulladékot, 

koszorú és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyre díjtalanul lerakhatja. 

                                                 
1 Módosította a 2/2007. (II. 28.) sz. Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2007. február 28. napjától. 
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13. §. 
 
(1) Temetkezési szolgáltatást az arra külön jogszabályokban elıírt engedéllyel rendelkezı 

cégek, vállalkozók jogosultak végezni. 
 
(2) A köztemetıben üzletszerő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozások a 

rendelet 1. számú mellékletében meghatározott mértékő temetı fenntartási hozzájárulást 
kötelesek az Önkormányzat részére befizetni. A hozzájárulást a tevékenység megkezdése 
elıtt kötelesek befizetni az Önkormányzat részére. 

 
(3) A temetı-fenntartási hozzájárulás mértékét a rendelet 1. számú melléklete határozza 

meg. 
 
Az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeinek biztosítása, a temetı használatára vonatkozó 

szabályok 
 

14. §. 
 

(1) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik, 
egyházi vagy világi szertartás szerint. 

 
(2) Temetın vagy temetkezési emlékhelyen kívül ravatalozni az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes városi intézetének engedélyével lehet. 
 

(3) Halottat felravatalozni, eltemetni vagy elhamvasztani csak halottvizsgálati bizonyítvány 
alapján és anyakönyvezés után szabad. 

 
15. §. 

 
  (1) A temetıben a kegyeleti jogok gyakorlása céljából az üzemeltetı 

a) nyilvántartó könyvet, 
b) sírbolt könyvet 

         vezet. 
 

(2) A nyilvántartó könyv a következı adatokat tartalmazza: folyószám, a temetés 
(urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja, az elhalt neve, leánykori neve, 
születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének címe, foglalkozása, az elhalálozás 
idıpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettetı neve, 
lakcíme és a síremlékre vonatkozó bejegyzések. 

 
(3)A sírboltkönyvet a (2) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni a sírbolt 
számának feltüntetésével. A sírbolt könyvbe be kell jegyezni a sírbolt felett rendelkezni 
jogosult személynek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit is. 
 
(4)A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettetı és a temetési hely felett 
rendelkezni jogosult személy tekinthet be. 
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(5) Az üzemeltetı a nyilvántartó könyv, illetve a sírbolt könyv adatai alapján a temetı 
nyitvatartási ideje alatt elvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye után 
érdeklıdınek. 

(6) A holttestmaradványok közös sírba történı helyezése esetén a köztemetıben vezetett 
nyilvántartó könyv rovatába a közös sírba történı helyezést, idıpontjának és a közös sír 
megjelölésével kell bejegyezni. 

 
(7) A nyilvántartásokat a köztemetı lezárásáig a temetı üzemeltetıje köteles megırizni, míg 

lezárása után az az illetékes levéltár részére kell átadni megırzés végett.  
 

16. §. 
 

A köztemetık nyitvatartási rendjét a rendelet 2. számú, a temetı használatának rendjére 
vonatkozó szabályokat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 
 

IV. fejezet 

 
Vegyes és záró rendelkezések 

 
Ellenırzés 

 
17. §.

2
 

 
 

Szabálysértések 
 

18. §
3
 

 
 

19. §. 
 

(1) A rendelet 2002. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követıen 
keletkezett ügyekben kell alkalmazni. 

 
(2) A rendelet hatálybalépése elıtt megváltott temetési helyekre a megváltáskor érvényes 

jogszabályokat kell alkalmazni. 
 

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Zalaszántó község 
Önkormányzati Képviselı-testületének a temetıkrıl szóló 3/1999.(II. 15.), 3/1998. (II. 
24.) és az 1/1995. (III. 30.) számú rendeletével módosított Zalaszántó Községi Közös 
Tanács 2/1984. (VIII. 27.) számú tanácsrendelete. 

 
 
Zalaszántó, 2002.junius 18. 
 
 
 
  Huszti Zoltán Ferenc    Berta Sándorné 
                                                 
2 Hatályon kívül helyezte a 12/2012. (IV. 26.) Önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja: 2012. április 27. 
3 Hatályon kívül helyezte a 12/2012. (IV. 26.) Önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja: 2012. április 27. 
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    polgármester          körjegyzı 
 
 
 
Kihirdetve: 2002. junius 19. 
 
 
 
     Berta Sándorné 
          körjegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. számú melléklet Zalaszántó Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9/2002. (VI. 
19.) számú rendeletéhez.4 
 

a) temetési hely megváltási díja: 
- egyes  felnıtt sírhely         6.395 Ft 
- kettıs  felnıtt sírhely       12.680 Ft 
- gyermeksírhely         3.310 Ft 
- sírbolt kettıs koporsóra       50.715 Ft 
- sírbolt négy koporsósra     118.125 Ft 
- sírbolt négynél több koporsóra    319.725 Ft 
- urnafülke, urnasírhely          3.310 Ft 
- urnasírbolt         33.075 Ft 
 

                                                 
4 Módosította a 26/2011. (XII. 22.) Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. január 1. napjától. 
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 b) temetı-fenntartási hozzájárulás         7.800 Ft/alkalom 
 
A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
 
 
 
 
 
 
 
2. számú melléklet Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testület _9/2002. (VI.19.) 
számú önkormányzati rendeletéhez 
 
 
A köztemetı nyitvatartási rendje: 
 
 - téli idıszámítás szerint naponta  7 órától 19 óráig 
 
 - nyári idıszámítás szerint naponta  6 órától 21 óráig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. számú melléklet Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 9/2002. (VI.19.) 
számú önkormányzati rendeletéhez. 
 

A köztemetı használatának rendje 
 
Ez a szabályzat a köztemetı vonatkozásában azokat az alapvetı elıírásokat tartalmazza, 
amelyek a temetılátogatók kegyeletgyakorlása feltételei meghatározásával egyrészt 
biztosítják az elhunytak emlékének méltó megırzését és ápolását, másrészt szolgálják a 
köztemetı, mint használata szerinti zöldfelületi jellegő különleges terület állagának 
megóvását, rendeltetésszerő használatát, továbbá a temetési helyek gondozását, 
karbantartását, felújítását. 
 
1. A köztemetık látogatói kötelesek az önkormányzat rendeletében és a jelen szabályzatban 
foglaltakat betartani, a köztemetı üzemeltetıje pedig jogosult és köteles a szabályzat 
betartását ellenırizni. 
 
2. A köztemetıben a temetési szolgáltatást végzıkre, illetıleg a köztemetıben végzett egyéb 
vállalkozói tevékenység ellátására a hatályos jogszabályok, illetıleg az önkormányzat 
rendelete az irányadó. 
 
3. A köztemetı  
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 téli idıszámítás szerint naponta  7 órától  19 óráig 
 nyári idıszámítás szerint naponta  6 órától 21 óráig 
tart nyitva. 
A nyitvatartási idı meghosszabbításáról a fenntartó önkormányzat dönt. 
A köztemetı üzemeltetıje a temetı bejáratánál, jól látható módon elhelyezett táblán köteles a 
nyitvatartásról a látogatókat tájékoztatni. 
 
4. A temetılátogatás célja lehet kegyeleti jog gyakorlása vagy a temetési hely gondozása. 
A köztemetıket 14 éven aluli gyermekek, illetıleg cselekvıképtelen személyek kizárólag 
cselekvıképes, nagykorú személyek kísérete mellett látogathatják. 
 
5. A köztemetıbe gépjármővel és lovas kocsival behajtani és ott közlekedni – a halottszállítás 
és síremlékszállítás kivételével  - tilos. A gépjármővel történı közlekedés során a keletkezett 
hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a látogatókat, illetıleg a búcsúztatási szertartásokat. 
 
6. A köztemetıbe állatot bevinni – a vakvezetı kutya kivételével – nem lehet. 
 
7. A temetılátogatók kötelessége a temetıi terület, az ingó- és ingatlan létesítmények, tárgyak 
rendeltetésszerő használata, állaguk megóvása, tartózkodás bármiféle károkozástól, 
rongálástól. 
 
8. A temetı területén, a sírhelyek mellett – gyommentesítés céljából sem – használható 
gyomirtó vegyszer. 
 
9. A köztemetı területén a látogatók sem végezhetnek olyan tevékenységet, amely egészségre 
ártalmas, szennyezıdést, bőzt, egyéb káros környezeti kárt okoz, mások kegyeleti jog 
gyakorlását akadályozza, korlátozza, balesetveszélyt okoz. 
 
10. A látogatóknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtıl, amely mások kegyeleti 
érzéseit zavarhatja (pl. hangoskodás, zenehallgatás). 
 
11. A köztemetıben biztosított közüzemi szolgáltatással (vízvételi jog) az ésszerőség határán 
belül takarékoskodni kell. 
 
12. A köztemetıbe a látogatók – az üzemeltetı külön engedélye nélkül – kizárólag a temetési 
helyek díszítésére, gondozására szolgáló tárgyakat (pl. koszorú, vágott élı virág, mővirág, 
váza, öntözıkanna) és a kegyeleti jog gyakorlás kellékeit (pl. mécses, gyertya) vihetik be. 
 
13. A köztemetıben a koszorúkat, virágokat, növénymaradványokat, kertészeti hulladékokat 
az üzemeltetı által kijelölt helyre szabad tenni. 
 
14. A temetıben végzendı munkát (síremlék állítás, helyreállítás, síremlék elvitele stb)  – 
kivéve a sírgondozást és a sírok beültetését -  be kell jelenteni az üzemeltetınek. 
 
15. A temetıben elhelyezett tárgyak, sírok, síremlékek megrongálásáért, esetleges 
eltulajdonításukért az üzemeltetı felelısséggel nem tartozik.   
 
16. A köztemetıben munka úgy végezhetı, hogy az ne sértse a hozzátartozók és látogatók 
kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunytak búcsúztatását. A munkavégzés során a 
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szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota nem 
változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni. 
 
17. Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang- vagy egyéb hatás nem zavarhatja a 
szertartást.  
 
 
Zalaszántó, 2002. június 19. 
 
 
 
        Berta Sándorné 
            körjegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


