
Gerendás Község Önkormányzatának 10/2016.(V.30.) ön kormányzati rendelete 
a köztemet őről és a temet ő használatának rendjér ől. 

 
 

 
Gerendás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésének 2. 
pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a temetőkről, a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az 
alábbiakat rendeli el: 
 

Általános rendelkezések 
 

 
1.§ A rendelet hatálya Gerendás község közigazgatási területén lévő köztemetőre, a 
temető fenntartásával és a temetkezéssel kapcsolatos tevékenységre terjed ki. 
 
2.§ A köztemető és létesítménye az Önkormányzat tulajdona, fenntartásáról,  
üzemeltetéséről - temetkezési szolgáltatók közreműködésével - az Önkormányzat  
gondoskodik. A köztemető címe: 5925 Gerendás Hrsz: 184. 
 

Temetkezési szolgáltatások 
 
3. § A köztemetőben a fenntartó gondoskodik a temető, a ravatalozó fenntartásáról, 
karbantartásáról, működtetéséről. 
 
4. § (1)Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozó köteles gondoskodni a 
sírhely kiásásáról, a temetési szertartás lebonyolításáról, a szertartás rendjének 
biztosításáról. 
 
(2)A temetési szolgáltatót az eltemettetésre jogosult határozza meg.  
 
(3) A temetési szolgáltató tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999 
évi XLIII törvény 17. § szabályait kell alkalmazni.  
 
(4) A fenntartó a temetkezési szolgáltatónak a 2 melléklet szerinti ravatalozó 
használati díjat számol fel. 
 
 

Temetkezési helyek 
 

5.§ (1) A temető, s a temetkezési helyek alaprajzát az 1 melléklet tartalmazza.  
 
(2) A temetőben lévő sírhelyek méretei: 
- a sírgödör mélysége a talajviszonyoknak megfelelően 200 cm 



- a sírhely 210 cm hosszú és 100 cm széles 
- kettős sírhely 210 cm hosszú és 210 cm széles 
- a sírhelyek között 60 cm távolságot kell hagyni 
- urna földbe temetése esetén a sírhely mérete: hosszúsága: 60 cm, szélessége: 

60 cm, mélysége: 50 cm 
- az urna helyek közötti távolság 20 cm 
- az urna sorok közötti távolság 40 cm 
(3) A sírhelytáblák között 4 m széles utat kell hagyni.  
 

 
(4) A temetőben lévő urnasírhelybe temethető elhunytak száma: 1, maximum 2 
elhunyt, abban az esetben, amennyiben a kolumbárium mérete nem haladja meg a 
30 cm x 30 cm-t. 

 
(5) A sírhelybe elhelyezhető urnák száma maximum 6 db. 
 
6. § (1) A temetkezési helyekért díjat kell fizetni, a díj mértékét a 2 melléklet 
tartalmazza.  
(2) A díj mértékét a Képviselőtestület szükség szerint, a költségvetés tárgyalásakor 
felülvizsgálja.  
Az egyszeri megváltás időtartama: 

 a.- sírhely esetén 25 év, 
 b.- urnasírhely esetén 25 év. 

A temet ő rendje 
 
7. § (1) A temető nyitva tartása nem korlátozott. 
 
(2) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást 
köteles tanúsítani. 
 
(3) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen 
elvégezni, vagy elvégeztetni. 
 
(4) A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák: 
 a.- egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése,elhelyezése, 
 b.- cserepes, vágott- és művirág-koszorú elhelyezése; 

c.- olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem nyúlnak 
át másik sírhelyre, parcellák közötti útra. 

 
8. §(1) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem 
tárolható, azt a temetőben elhelyezett hulladékgyűjtőben kell elhelyezni. 
 
(2) A hulladékgyűjtők elhelyezéséről, a hulladék elszállításáról a fenntartó 
térítésmentesen gondoskodik. 
 
9. § A sírok és urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül. 
 
10.§  A temetőben gyertyagyújtásnál ügyelni kell arra, hogy tüzet ne okozzon. 
 



11. § A temetőbe kutyát bevinni – vakvezető kutya kivételével – tilos. 
 
12. § A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral és kerékpárral behajtani és ott 
közlekedni tilos. Kivételt képeznek a mozgáskorlátozott személyek. 
 
 

Nyilvántartás 
 
13. § (1) A temetésekről manuális nyilvántartást kell vezetni  
(2) A temetkezéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a kétsopronyi  közös 
önkormányzati hivatal gerendási kirendeltsége látja el. 
 
 

Záró rendelkezések 
 

14. § (1) E rendelet 2016. június 1-én lép hatályba.  
(2) 2016. május 31-én hatályát veszti a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 
szóló 7/2000./ X.24./ KT.számú rendelet. 

 
 

 
 
Lengyel Zsolt András     Surinné Szász Margit 
polgármester       jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék: 
Kihirdetve: 2016. május 30. 
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