A Temető rendje
Tulajdonos (üzemeltető):

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata
8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.

A Temető nyitvatartási ideje:
Nyári időszámítás idején: 06.00-21.00 óráig
Téli időszámítás idején: 08.00-20.00 óráig
A temetőben temetési szolgáltatásokat 08,00 – 16,00 óra között, építési munkákat
munkanapokon 08,00 – 16,00 óra között lehet végezni.
A nyitva tartási idő alatt a Temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.
10 éven aluli gyermek a Temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.
A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak megkezdése előtt
– a Temető üzemeltetője részére be kell jelenteni.
A Temetőben munkájukat végző vállalkozók tevékenységükkel a szertartások rendjét nem
zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a Temető
infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

A sírjelek, a növényzet és sírgondozás szabályai
A temetkezési hely birtokosa által a temetőben engedély nélkül végezhető munkák:
a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, gondozása;
b) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlet állapotban sem érik el a 2 m
magasságot;
c) cserepes, vágott- vagy művirág, koszorú elhelyezése.
A sírokra olyan növényzet ültethető, amely terjedelménél fogva a sírok közötti közlekedést
nem gátolja.
A sírbolt birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.
A megváltott temetési helyen csak az önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával
ültethetők ki 2 méternél magasabbra növő fák, cserjék, bokrok. Az engedély nélkül ültetett 2
méternél magasabbra növő fákat, cserjéket, bokrokat az önkormányzat eltávolíttathatja.
Az ültetett növényzetet (fát, bokrot) a temetkezési hely birtokosának/gondozójának úgy kell
elhelyezni, hogy az kifejlett állapotban se akadályozza más sírhelyek kialakítását és a
temetőben való közlekedést.
A sírok fölé emelt síremlékek, sírjelek karbantartása, helyreállítása, felújítása a temetési hely
felett rendelkezni jogosultat terhelő kötelezettség, melyre az önkormányzat megfelelő
határidő tűzésével felszólíthatja, illetve az állékonyságot, az életet és a biztonságos
használatot veszélyeztető állapot (továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása esetén köteles
felhívni a temetési hely felett rendelkezni jogosultat. A felhívást - a temetési hely
megjelölésével - a temető kapuján (hirdetőtábláján) 90 napra ki kell függeszteni. A sírjel vagy
sírbolt helyreállításáig a temetési helyen további temetkezés nem történhet.
Közvetlen veszély esetén az építési engedélyhez kötött sírjel helyreállítását az üzemeltető
kérelmére az építésügyi hatóság rendeli el, illetve a kötelezés nem teljesítése esetén a
közvetlen veszélyt - az üzemeltető közreműködésével, a rendelkezési jog jogosultjának
költségére - hatósági úton szünteti meg.

A közvetlen veszély elhárításának érdekében az azonnali beavatkozást igénylő szükséges és
elégséges mértékű intézkedéseket az önkormányzat a rendelkezési jog jogosultjának
költségére elvégeztetheti.
A köztemetők tisztasága és rendje érdekében sír áthelyezések, új síremlék állítása miatt - vagy
más módon - feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok elszállításáról a temetési hely feletti
rendelkezési jog jogosultja 1 hónapon belül köteles intézkedni.

Tilos:
a.) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók
kegyeleti érzését sérteni;
b.) a temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a
sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni;
c.) a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot, koszorú- és
virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kell elhelyezni, az a sírok között nem
tárolható;
d.) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni;
e.) ügyelni kell arra, hogy a mécses, gyertya tűzveszélyt ne okozzon;
f.) a temető területére kutyát – a vakvezető kutyák kivételével – bevinni;
g.) a temetési helyeket kerítéssel körülhatárolni;
A sírhelyek megváltásáért, valamint az újraváltásáért fizetendő díjak
mértéke
Megnevezés
Egyes sírhely
Kettes sírhely
Gyermek sírhely
Urnasírhely egyes
Urnasírhely dupla
Urnasírbolt
Sírbolt ( 1 személyes )
Sírbolt ( 2-3 személyes )
Sírbolt ( 4-6 személyes )
Sírbolt ( 7-9 személyes )

megváltás
fizetendő díj időtartama
5 000 Ft
25 év
10 000 Ft
25 év
3 000 Ft
25 év
30 000 Ft
25 év
60 000 Ft
25 év
10 000 Ft
25 év
15 000 Ft
60 év
25 000 Ft
60 év
40 000 Ft
60 év
50 000 Ft
60 év

Kérjük, amennyiben az Önök által váltott rendelkezési jog lejárt, szíveskedjenek felkeresni az
Önkormányzat hivatalát a használati idő meghosszabbítása, vagy a sírhelyről való lemondás
miatt.
Temetőben a tevékenységekért fizetendő díjak mértéke
Megnevezés
Ravatalozó használati díja temetésenként
Hűtőkamra használati díja / nap

fizetendő díj
1 500 Ft
1 500 Ft

A temetőben építési munkát végzők a tevékenységük során felhasznált víz- és áram
használatáért 1500,- Ft/nap átalánydíjat köteles fizetni. Minden megkezdett nap egész napnak
számít.
Kérjük a temető rendjének betartását!

