Gödre Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2001. (V.15.) Kt. számú
rendelete
a temetőkről és a temetkezésről
Gödre Község Önkormányzata Képviselő-testülete ( a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény ( a
továbbiakban: Ttv.) 40 §. (1) bekezdésében és 41. §. (3) bekezdésében kapott
felhatalmazással, figyelemmel a Ttv. Végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X.1.) Korm
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. §
(1) A jelen rendelet hatálya az alábbi önkormányzati tulajdonú temetőkre és
temetőrészekre (a továbbiakban: temető) terjed ki:
- Gödreszentmártoni temető: 559/1 hrsz. 4326 m2
- Szénáspusztai temető: 0219 hrsz, 1606 m2
- Kiskeresztúri temető: 016 hrsz 2441 m2
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt temetőkre vonatkozó fenntartási és
üzemeltetési kötelezettségét a Polgármesteri Hivatal útján teljesíti.
Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele
2. §
A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Ttv és a Vhr
szabályait kell alkalmazni.
Temetési helyek, sírjelek
3. §
(1) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket biztosítja az önkormányzat az 1.
számú melléklet szerint:
a) sírhely,
b) sírbolt,
c) urnasírhely.
(2) a temetkezési helyek mérete:
a) sírhely
2,20 m hosszú
2,00 m mély 1,00 m széles
b) urna földbe temetése
0,80 m hosszú
1,00 m mély 0,60 m széles
c) sírboltok felszíni méretei:
- 3 személyes sírbolt
2,80 m hosszú
2,25 m széles
- 6 személyes sírbolt
2,80 m hosszú
2,25 m széles
- 9 személyes sírbolt
3,00 m hosszú
3,50 m széles

Mélysége legalább 2,60 m. belső méretét úgy kell kialakítani, hogy alkalmas legyen a
temetkezésre.
(3) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága 2
méter. E magassági méreten belül – a Ttv és Vhr. rendelkezéseit figyelembe véve –
sírjel az üzemeltető részére történő előzetes bejelentés után, külön engedély nélkül
létesíthető.
4. §
Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti
rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell
temetni.
A temetési helyek feletti rendelkezési jog
5. §
(1) A 3. §. (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama a
temetkezéstől, sírbolthely esetén az építéstől számítva:
a) sírhely
25 év
b) sírbolthely
60 év
c) urnasírhely
25 év
(2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért díjat nem kell fizetni.
A temető infrastrukturális létesítményei
6. §
(1) Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alább infrastrukturális
feltételeket biztosítja:
- Gödreszentmártoni temetőben: vízvételi lehetőség, ravatalozó, út,
hulladékgyűjtő
- Kiskeresztúri temetőben: vízvételi lehetőség, ravatalozó, út, hulladékgyűjtő.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt létesítményeket bárki ingyenesen használhatja.
Sírhelyek kertészeti kialakítása, gondozása
7. §
A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni. A
sírhelyet egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövényekkel, olyan fás szárú növényekkel
ültetheti be, amelyek kifejlett állapotban sem érik el a 2 m-es magasságot, továbbá a sírhelyet
cserepes, vágott- és művirágokkal, koszorúkkal díszítheti.
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A temető rendje
8. §
(1) A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel
kell tüntetni a temető nyitvatartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését,
pontos címét valamint a temető részletes térképét ki kell függeszteni.
(2) A temetők korlátozás nélkül bármikor látogathatók.
9. §
(1)
(2)
(3)

A nyitva tartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat
gondozhatja.
A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak
megkezdése előtt – a temető üzemeltetője részére be kell jelenteni
A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeltben
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. §

(1) Tilos:
a) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőben építőanyagot
beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot
elszállítani.
b) Hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb
helyen lerakni,
c) Hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni,
d) Hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók
kegyeleti érzéseit megsérteni,
e) A sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni.
(2) Aki az (1) bekezdésben foglalt tilalmakat megszegi, szabálysértést követ és 30.000,Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Záró rendelkezések
11. §
E rendelet 2001. július hó 1. napján lép hatályba.
G ö d r e, 2001. május 10.
Végh István
Polgármester

Koszorus Tímea
mb. jegyző

A rendelet kihirdetve. 2001. május 15.
Koszorus Tímea
Mb. jegyző
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