
Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2017. (XI.30.), 20/2016. (XI.23.), 14/2015. (XI.25.), 17/2014. (XI.26.) 
rendeletével módosított 11/2014. (IX.15.) rendelete a temetőről és a 

temetkezésről egységes szerkezetbe foglalva 
 

 
Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az elhunytak emlékének 
ápolására, megőrzésére az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja és (2) 
bekezdésében, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a temetkezés 
kegyeleti és közegészségügyi szabályairól, a temető használatának és 
igénybevételének szabályairól – a következő rendeletet alkotja: 
 
 

A rendelet hatálya 
 
1. § (1) A rendelet hatálya Zsombó Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló 

Zsombó, Szent Mihály utca 46. szám alatti – 820 helyrajzi számú – 
köztemetőre és az ottani temetésekkel kapcsolatos temetkezési 
tevékenységekre terjed ki. 

 
 (2) E rendelet határozza meg a temető fenntartásának, üzemeltetésének, és a 

temetéseknek a szabályait. 
 
 

A temető fenntartása 
 
2. § (1) A köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről a temető tulajdonosa a 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata maga gondoskodik. 
 
 (2) A temető tulajdonosa – a temető kegyeleti méltósága megőrzése 

érdekében – gondoskodik a temető tárgyi és infrastrukturális 
létesítményeinek, zöldterületeinek, valamint sírhelytábláinak 
megépítéséről, illetőleg kialakításáról. 

 
 

Temetkezési szolgáltatások 
 

3. § A temetkezési szolgáltatásokat (a temetés lebonyolítása, a temetkezéshez 
szükséges kellékek biztosítása, a halott szállítás stb.) a temetést rendező 
hozzátartozó által megbízott bármely temetkezési vállalkozó végezheti. 

 
 

A temetés módja, az eltemetésre kötelezettek 
 
4. § (1) A temetőben egyházi és polgári szertartással egyaránt – felekezethez való 

tartozásra vagy más megkülönböztetésre tekintet nélkül – temethetnek. 
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 (2) A temetés módjára, helyére, a temetésről gondoskodni köteles személyre 
vonatkozóan a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
(a továbbiakban Ttv.) megfelelő rendelkezései szerint kell eljárni. 

 
5. § (1) A temető táblákra, a táblák sorokra, a sorok számozott sírhelyekre vannak 

felosztva. A táblák határait a kijelölt útvonalak jelzik. 
 
 (2) A temetés – a sírhelyekbe – a kijelölt táblákban, sorban történik. A 

temetőben csoportosan elhelyezett urnafülkék biztosítják az urnás 
temetést. Gyermeksírhely, urnasírhely külön kijelölésre nem kerül. 

 
(3) Az eltemetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történhet, egyházi 

vagy világi szertartás szerint. 
 

a) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési 
helye lehet urnafülke. Az urna a koporsós temetési helyre rátemethető. 

b) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős 
sírhely, egyes fojtott kripta, kettős fojtott kripta. 

 
 (4) Koporsós földbetemetés céljára temetési helyet létesíteni vagy bővíteni 

csak olyan területen lehet – kivétel az egyes fojtott kripta és a kettős fojtott 
kripta –, ahol a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 2,5 méternél 
igazolhatóan nem emelkedik magasabbra. 

 
6. § (1) A temetés időpontjáról az eltemettető és az üzemeltető közösen 

állapodnak meg. 
 
 (2) Az elhunytat az eltemetésre kötelezett kérelmére, az általa megjelölt 

temetési helyre kell temetni, ha afölött rendelkezési joga van. 
 
 (3) Az elhunytat, – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglevő 

temetkezési hely felett rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerinti 
sorrendben következő temetési helyre kell temetni. Ettől eltérni a 
természeti körülmények (talajösszetétel, talajvízszint) figyelembevételével 
lehet. 

 
 (4) A ravatalozót legalább egy órával a temetés előtt ki kell nyitni. 
 
 (5) Az elhaltak szállítását, ravatalozását, eltemetését a legnagyobb 

körültekintéssel, kímélettel, a kegyeleti szokások megtartásával kell 
végezni. 

 
 

A temetési helyek használati ideje, a használati díjak 
 
7. § (1) Az egyes temetési helyeket az eltemetést végzőknek, illetve 

hozzátartozóknak meg kell váltaniuk, ezzel a temetési hely felett 
rendelkezési jogosultságot szereznek. 

 
(2) Az egyszeri megváltás időtartama (használati idő): 
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a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év; 
b) urnafülke esetén 25 év; 
c) egyes, kettős fojtott kripta esetén 50 év. 

 
 (3) A használati idő a (2) bekezdésben megjelölt időtartammal 

meghosszabbítható (újra váltható), kivéve a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 18. § (3) bekezdésében meghatározott 
esetben.  

 
 (4) Ha rátemetés, illetve az előre megváltott sírhely esetén a temetés miatt a 

sír használati ideje meghosszabbodik, a használati díj időarányos részét 
meg kell fizetni. 

 
 (5) A használati idő korlátozása esetén, továbbá akkor, ha a holttestet más 

temetési helyen kívánja eltemetni a jogosult részére a megváltási díj 
arányos részét vissza kell téríteni. 

 
 (6) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha 
 

a) a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár. 
b) ha a temetési hely megszűnik. 
c) a holttest más temetési helyre történő áthelyezésével (áttemetés). 
d) a holttest elhamvasztásával, kivéve az esetben, ha az urnát ugyanarra 

a helyre helyezik. 
 
 (7) A megváltott, de fel nem használt temetési hely megváltáskori díját – a 

megváltástól számított egy éven belül – a kezelési költség levonásával az 
ügyfél kérelmére vissza kell téríteni. 

 
 (8) A temetési helyek használati joga nem ruházható át, az nem örökölhető. 
 
 (9) A temetési helyek megváltási díját a temettetőnek előre kell fizetni, 

mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
 (10) Zsombó Nagyközség Önkormányzata a település díszpolgárának 

elhalálozásakor a díszpolgár számára ingyen díszsírhelyet biztosít az 
önkormányzat által kijelölt parcellában, vagy a díszpolgár családjának 
sírhelyén, amennyiben a hozzátartozók a családi sírhelyet igénylik. A 
díszsírhely határozatlan időtartamra szól.  

 
 

A temetési helyek mérete, rátemetés 
 
8. § (1) Az egyes sírhely mérete 210 cm x 90 cm, a kettős sírhely 210 cm x 190 

cm. Egyes fojtott kripta esetén 220 cm hosszúnak, 100 cm szélesnek és 
200 cm mélynek, kettős fojtott kripta esetén 220 cm hosszúnak, 200 cm 
szélesnek és 200 cm mélynek kell lennie. 
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 (2) A sírgödör mélysége 2,5 méter mélységben, vagy annál mélyebben 
található talajvízszint esetén 2 méter. Koporsós rátemetés esetén úgy kell 
mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,6 méter 
mélységbe kerüljön. A rátemetés feltételeit a nyilvántartó könyvbe be kell 
jegyezni. A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával természetes – a 
talajban lebomló – anyaggal burkolni lehet. 

 
 (3) Azon a temetési helyen, ahol a talajvíz a talajszinttől számított legfeljebb 2 

méterig emelkedik, a sírgödör mélysége a talajvízszint felett 0,4 méter, de 
legalább 1,6 méter. Az ilyen sírhelyre rátemetés csak akkor végezhető, ha 

 
a) az első betemetés óta legalább tíz év eltelt; 
b) a talajvíz szintjét havi rendszerességgel mérik, és a mért adatok 

folyamatos nyilvántartásáról az üzemeltető gondoskodik, és 
c) a rátemetés előtt az első betemetéskor elhelyezett koporsót a talajvíz 

szintjének csökkenését követően legalább 2 méteres sírgödör 
mélységbe helyezik. 

 
 (4) Egy felnőtt sírhelyre – az üzemeltető engedélyével – és e rendelet szerint 

megfizetett díj alapján 
 

a) még egy gyermekkoporsó; 
b) a sír mélyítése mellett még egy felnőtt koporsó temethető. 

 
 (5) Kettős sírhely 2 nagy koporsó egymás melletti elhelyezésére szolgál. A 

kettős sírhely egy-egy részébe a (4) bekezdés szerint történhet rátemetés. 
 
 (6) Rátemetésre engedélyt az üzemeltető a sírnyitásra vonatkozó szabályok 

betartása mellett adhatja meg. 
 
 

A síremlék 
 
9. § (1) A temetőben síremléket (sírkövet, kopjafát stb.) a hozzátartozók egyénileg 

készíttetik el. 
 
 (2) A síremlék a sírhelynél nagyobb területet nem foglalhat el, magassága 

nem haladhatja meg a – sírkerettel együtt – 2,1 métert. Az ettől eltérő 
méretű síremlék vázlatát vagy leírását az építkezés megkezdése előtt az 
üzemeltetőnek be kell mutatni, és azt nyilvántartásba kell venni. 

 
 (3)  A síremlék szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását az üzemeltető 

ellenőrzi. 
 
 (4) Síremlék köré szilárd burkolatú kísérő járda építhető a sírhely határain 

belül. 
 
 (5) A sírhely használati ideje alatt a síremléket (sírjelet) eltávolítani, arról a 

halott nevét törölni tilos. 
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 (6) A köztemetőben a temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda 
nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E rendelkezést a 
már meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.  

 
 

A temető rendje 
 
10. § (1) A temetőben és annak közvetlen környezetében tilos minden olyan 

magatartás, amely a kegyeleti érzést, a szertartás rendjét sérti, valamint a 
látogatókat megbotránkoztatja. 

 
 (2) A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja. A temetőben 12 éven aluli 

gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat. 
 
 (3) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan. 
 
 (4) A vakvezető kutya kivételével állatot a temetőbe bevinni nem szabad. 
 
 (5) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési, bontási munkát végezni, 

vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltetőnek történő előzetes 
bejelentést követően szabad. Az építési hulladékot a keletkezéstől 
számított 3 napon belül el kell szállítani. Az építésnél ömlesztett anyagot 
(betont) csak vaslemezen szabad előkészíteni. 

 
 (6) Az építési munkákat végző vállalkozók vasárnap és ünnepnapok 

alkalmával (Karácsony, Újév, március 15., Húsvét, Pünkösd, augusztus 
20., október 23., november 1.) a temetőben nem dolgozhatnak, továbbá 
munkájukkal semmilyen más esetben nem zavarhatják a búcsúztatási és 
temetési szertartásokat. 

 
 (7) A kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, 

eltávolítani, szemetelni szigorúan tilos. 
 
 (8) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi 

előírások betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorút és 
virágmaradványt égetni tilos. 

 
 (9) A sírhelyek gondozása során keletkező szemetet az üzemeltető által 

kijelölt helyre kell vinni. 
 
 (10) A temető területén csak a sírhelyek, síremlékek díszítésére szolgáló 

tárgyak helyezhetők el, más tárgyat elhelyezni, bokrot vagy fát ültetni csak 
az üzemeltető előzetes engedélyével szabad. 

 
 

Záró rendelkezések 
 
11. § A rendeletben nem szabályozott temetkezési kérdésekben a Ttv. És a Tkr. 

rendelkezései az irányadók. 
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12. § Ez a rendelet 2014. október 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit ettől az 
időponttól kell alkalmazni. 

 
13. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Zsombó Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről 
szóló 1/2006. (I.24.) Ör. rendelete, valamint az ezt módosító 
9/2007.(VII.16.) Ör., 14/2007.(XI.30.) Ör., 22/2008.(XII.1.), 
13/2009.(IX.15.), 16/2009.(XI.30.) Ör., 14/2010.(XI.10.) Ör., 
19/2011.(XI.30.), 12/2012.(V.31.) Ör., 18/2012.(XI.29.) Ör., 
18/2013.(XI.26.) rendeletei. 

 
 
 
 
 

Gyuris Zsolt      dr. Csúcs Áron  
polgármester       jegyző 

 
 

  
Kihirdetve: 2014. szeptember 15. napján 
    
 
 
         dr. Csúcs Áron 
          jegyző 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. január hó 1. napján. 
 
 
 
 dr. Csúcs Áron 
 jegyző 
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1. számú melléklet a 11/2014. (IX.15.) rendelethez1,2,3,4 

 
Temetkezéssel kapcsolatos díjtételek. (A díjak nem tartalmazzák az Áfát.) 
 
 

Díjtételek 
Megnevezés Díj 

1. Sírhely megváltása, használati idő meghosszabbítása:   
 a) 1 személyes  15.000,- Ft/25 év 
 b) 2 személyes  25.000,- Ft/25 év 
 c) minden további személy esetén  10.910,- Ft/25 év 
2. a) Urnafülke megváltása (2 személyes)  77.250,- Ft/25 év 
b) Urnafülke használati idő meghosszabbítása  23.770,- Ft/25 év 
3. a) egyes fojtott kripta megváltása  44.020,- Ft/50 év 
b) kettős fojtott kripta megváltása  73.490,- Ft/50 év 

3. Eszközhasználati díj a temetkezést végző vállalkozás részére:  18.205,- Ft/eset 
 
 
 
 

                                                 
1 Módosította a 17/2014. (XI.26.) rendelet 2. §-a – Hatályos 2015. január 1-től 
2 Módosította a 14/2015. (XI.25.) rendelet 2. §-a – Hatályos 2016. január 1-től 
3 Módosította a 20/2016. (XI.23.) rendelet 2. §-a – Hatályos 2017. január 1-től 
4 Módosította a 20/2017. (XI.30.) rendelet 2. §-a – Hatályos 2018. január 1-től 


