
Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Újrónafő  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  temetőkről  és  a  temetkezésről  szóló
1999.  évi  XLIII.  törvény  41.  §  (3)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §

A köztemető  fenntartásáról  és  a  temetkezés  rendjéről  szóló  7/2014  (VIII.29.)  önkormányzati
rendelet „A temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai” alcíme a következő
3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. §

(1) A köztemető április 1-jétől szeptember 30-ig 7 órától 20 óráig, október 1-jétől március 31-ig 8
órától 17 óráig, november 1-jén 7 órától 22 óráig tart nyitva.

(2) A nyitvatartási időt feltüntető táblát a temető bejáratánál kell elhelyezni. A temető nyitásáról és
zárásáról az üzemeltető gondoskodik.

(3) A temetőbe való belépés díjtalan.

(4) A kutyát a temetőbe bevinni tilos.

(5) A temető területén fát, cserjét csak az üzemeltető ültethet.

(6)  A  temetőben  lévő  sírok,  síremlékek,  dísztárgyak  tekintetében  az  önkormányzatot  -  mint
üzemeltetőt - őrzési, illetve kártérítési felelősség nem terheli.”

2. §

A köztemető  fenntartásáról  és  a  temetkezés  rendjéről  szóló  7/2014  (VIII.29.)  önkormányzati
rendelet 5. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az urnafülkében az elhamvasztottak urnái helyezhetők el.”

3. §

A köztemető  fenntartásáról  és  a  temetkezés  rendjéről  szóló  7/2014  (VIII.29.)  önkormányzati
rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(4) A térítési díjak mértékét a rendelet  2. melléklete tartalmazza. A megváltási díj az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján mentes az adó
alól.  A megváltási  díjat  az  első  megváltás  alkalmával  a  temettető  vagy az  általa  megbízott,  az
újraváltáskor a sír felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni.”

4. §

A köztemető  fenntartásáról  és  a  temetkezés  rendjéről  szóló  7/2014  (VIII.29.)  önkormányzati
rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A temetőbe gépkocsival, motorkerékpárral behajtani és azzal közlekedni csak az üzemeltető
írásbeli engedélyével szabad. A mozgássérülteket parkolási engedélyük feljogosítja a temetőbe való
behajtásra. A temetőbe való behajtás díjmentes.”

5. §

A köztemető  fenntartásáról  és  a  temetkezés  rendjéről  szóló  7/2014  (VIII.29.)  önkormányzati
rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. §

Hatályát  veszti  a  köztemető  fenntartásáról  és  a  temetkezés  rendjéről  szóló  7/2014  (VIII.29.)
önkormányzati rendelet
a) 2. § (3) bekezdése,
b) 5. § (4) bekezdése,
c) 1. melléklete.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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1. melléklet

„2. melléklet

A temetési helyek megváltási és újraváltási díjai és a temetői létesítmények, illetve az
üzemeltető által biztosított szolgáltatások temetkezési szolgáltatók általi igénybevételének díja

1. Egyes sírhely díja: bruttó 5080 Ft

2. Kettős sírhely díja: bruttó 10160 Ft

3. Urnafülke díja: bruttó 5080 Ft

4. Urnasírhely díja: bruttó 5080 Ft

A temetői  létesítmények,  illetve  az  üzemeltető  által  biztosított  szolgáltatások  temetkezési
szolgáltatók általi igénybevételének díja 4.000 Ft/temetés. A fenti díj az általános forgalmi adót
nem tartalmazza.”
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Részletes indokolás

Az 1. §-hoz 

A temető használati rendről rendelkezik.

A 2. §-hoz 

A  sírjel  és  urnafülke  magasságát  a  helyi  építési  szabályzat  korlátozhatja,  így  jelen
önkormányzati rendelet újra szabályozása vált szükségessé.

A 3. §-hoz 

A  temetési  helyek  megváltási  és  újraváltási  díjai  és  a  temetői  létesítmények,  illetve  az
üzemeltető által biztosított szolgáltatások temetkezési szolgáltatók általi igénybevételének díja
került felülvizsgálatra a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően (Jat., ÁFA törvény).

A 4. §-hoz 

A temetőbe történő behajtásról rendelkezik.

Az 5. §-hoz 

A  temetési  helyek  megváltási  és  újraváltási  díjai  és  a  temetői  létesítmények,  illetve  az
üzemeltető által biztosított szolgáltatások temetkezési szolgáltatók általi igénybevételének díja
került felülvizsgálatra a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően (Jat., ÁFA törvény).

A 6. §-hoz 

Hatályvesztő rendelkezést tartalmaz.

A 7. §-hoz 

Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

Az 1. melléklethez 

A  temetési  helyek  megváltási  és  újraváltási  díjai  és  a  temetői  létesítmények,  illetve  az
üzemeltető által biztosított szolgáltatások temetkezési szolgáltatók általi igénybevételének díja
került felülvizsgálatra a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően (Jat., ÁFA törvény).
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