
Ganna Község  Önkormányzat Képviselô-testületének  

6/2001./V.16./ számú rendelete 

 a temetôkrôl és a temetkezésrôl 

 

Ganna  Község Önkormányzatának  Képviselô-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva, élve a temetôkrôl és a temetkezésrôl szóló 1999. évi XLIII. törvény 

(továbbiakban: Tv.) 40.§ (1) bekezdésében és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazással, 

figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkezô 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Általános rendelkezések 

1. § 

 

(1) A jelen rendelet hatálya az önkormányzat tulajdonában álló Kisgannai és Nagygannai 

temetőkre terjed ki.  

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben megjelölt temetôkre vonatkozó fenntartási és 

üzemeltetési kötelezettségét  saját alkalmazottaival teljesíti. 

 

 

Temetô létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele 

2. § 

 

(1) A temetô létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Tv. és a 

Vhr. szabályait kell alkalmazni. 

 

 

Temetési helyek, sírjelek 

3. § 

(1)A temetôben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani: 

Koporsós temetés esetén egyes sírhely, kettős sírhely, sírbolt, hamvasztásos temetés esetén az 

urna koporsós temetési helyre temethető.     
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(2) A sírhelyek mérete: 

a./ Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely mérete két egymás melletti 

koporsó befogadására alkalmas sírgödör,  egy sírhelyre két urna  temethető.   

   b./ A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a 

   felülre kerülő koporsó aljazata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. 

 

(3) A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát számozás útján biztosítani  

 kell.  

 

(4) A temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető.  

A temetési helyen elhelyezhetô sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága: 1,7 méter. 

E magassági méreten belül – a Tv. és Vhr. rendelkezéseit figyelembe – sírjel az üzemeltetô 

részére történô elôzetes bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthetô.5 

 

(5) A (4) bekezdésben megadott méretnél magasabb sírjel tervezett létesítését az üzemeltetô    

útján az e célra létesített formanyomtatványon az építési hatóság részére be kell jelenteni.Az 

építési hatóság a tervezett sírjel magasságát korlátozhatja. 

(6) Az (5) bekezdésben szereplô korlátozásról az építési hatóság 15 napon belül értesíti az 

üzemeltetôt. Amennyiben az építési hatóság a megadott határidôn belül nem nyilatkozik, 

azt úgy kell tekintetni, hogy az építési hatóság a tervezett magasság ellen kifogást nem 

emel. 

(7) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott 

sírjelet elhelyezni nem szabad.  

 

4. § 

 

(1) Az elhunytat – ha az eltemettetônek nincs a temetôben meglevô temetési hely felett 

rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következô temetési helyre kell 

temetni. 

(2) Az (1) bekezdéstôl eltérôen kell eljárni, ha erre okot ad az elhunyt végintézkedése, vagy 

mozgásában korlátozott eltemettető esetén kedvezőbb megközelítési lehetőség kínálkozik, stb.  

(3) A (2) bekezdésben foglalt eltérésre csak akkor kerülhet sor, ha a sírhely olyan 

sírhelytáblában található, amely használatba vételének a Tv. 10.§ (3) bekezdésére tekintettel 

nincs akadálya. 

 

A temetési helyek feletti rendelkezési jog 

5. § 

 

   (1)     A temetési hellyel az rendelkezik, aki az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott. 

(2) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs  a temetőben meglevő temetési hely felett 

rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre 

kell temetni.  

(3) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért nem kell 

díjat fizetni. 
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(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: 

- koporsós temetés esetén  a temetés napjától számított 25 év 

- urnás temetés esetén 10 év. 

 

 

A temetô infrastrukturális létesítményei 

6. § 

 

(1) A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozására, 

gyászszertatásuk lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felelnie az 

elhaltak iránti kegyelet igényeinek, és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, 

temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását. 

(2) A temetőt az épített és a természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakítani és 

meg kell őrizni kert jellegét.  

(3) A temetőbejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét 

parkszerüen kell kialakítani és gondozni.  

(4) A temető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást, és ne 

akadályozza a közlekedést.  

(5) A temetőben keletkezett hulladék elhelyezéséről, rendszeres gyűjtéséről, kezeléséről az 

önkormányzat gondoskodik. 

(6) A vízvételi lehetőséget a temetőben levő közkút biztosítja. 

(7) A temetőt  körülkerítő kerítés állapotát az önkormányzat félévente ellenőrzi, amennyiben a 

kerítés állagának romlását észleli, gonoskodik annak kijavításáról.  

(8) A ravatalozónak alkalmasnak kell lennie az elhunyt ravatalozásra való előkészítésére, a 

kegyelet lerovására, az elhunyt elbúcsőztatására.  

(9) A temetőbe, illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hűtéséről  halott hűtő berendezésben 

a ravatalozásig folyamatosan gondoskodni kell.     

7. § 

 

A 6.§-ban felsorolt létesítmények használatáért nem kell díjat fizetni. 

 

 

A temetô rendje 

8. § 

 

(1) A temetô bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel 

kell tüntetni, hogy nincs a temető  látogatásának  időbeli korlátja, a tulajdonos  pontos 

címét, valamint a temetô részletes térképét. 

(2) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak felnőtt szmély felügyelete mellett tartózkodhat.  
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(3)A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak megkezdése 

elôtt – a temetô üzemeltetôje részére be kell jelenteni. 

 

(4) A temetôben munkáját végzô vállalkozók mûködésük során az e rendeletben foglaltakat 

kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók 

kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temetô infrastrukturális 

létesítményeiben kárt nem okozhatnak. 

10. § 

(1) Tilos 

a) a temetôbe kutyát bevinni, kivéve a vak vezetô kutya kivételével; 

b) az üzemeltetô elôzetes hozzájárulása nélkül a temetôbe építôanyagot beszállítani, építési 

vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani; 

c) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen 

lerakni; 

d) hulladékot, koszorú-és virágmaradványt a temetôben elégetni 

e) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetôlátogatók kegyeleti 

érzéseit megsérteni; 

f) a sírokat és a temetô infrastrukturális berendezéseit megrongálni. 

(2) Aki az egyes szabálysértésekrôl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltakon 

túl az e rendeletben tilalmakat megszegi, szabálysértést követ el, és 30.000 forintig terjedô 

pénzbírsággal sújtható.  

 

 

11.§ 

 

(1) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat a jegyző ellenőrzi. 

(2)  A jegyző az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében: 

a./ felhív a jogszabályokban és a temetőről szóló helyi rendeletben foglalt rendelkezések 

betartására, 

b./ szabálysértési eljárást folytat le. 

 

Záró rendelkezések 

12. § 

 

E rendelet 2001. május 16. napján lép hatályba. 

Ganna, 2001. május 11. 

 

                                           Vesztergom József                          Bóka Istvánné 

                                               polgármester                                      körjegyző 


