
BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

14/2014.(XII. 05.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 19/2003.
                          (XI. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)
bekezdésének  2.  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a  temetőkről  és  a
temetkezésről  szóló  1999.  évi  XLIII.  törvény  40.  §  (5)  bekezdésében  biztosított
véleményezési  jogkörében eljáró Országos Fogyasztóvédelmi  Egyesület  Veszprém Megyei
Szervezete véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.  §  Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  temetőről  és  a
temetkezésről szóló 19/2000. (XI. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Tr.) 11. §
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4)  Az újraváltás  díja  0  Ft,  azzal,  hogy a sírhellyel  rendelkezni  jogosultnak vagy halála
esetén  közeli  hozzátartozójának  gondoskodnia  kell  arról,  hogy  az  újraváltás  legkésőbb  a
rendelkezési jog lejártát követő 60 napon belül nyilvántartásba vételre kerüljön.„ 

2. § A Tr. a következő 10/A.§-al egészül ki:
„10/A. §

(1) Szociális temetés esetén a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a
továbbiakban:  Ttv.),  továbbá  a  végrehajtására  kiadott  145/1999.(X.1.)  Korm.  rendelet  (  a
továbbiakban:  R.)  előírásait  az  ebben  a  szakaszban  meghatározott  rendelkezésekkel
kiegészítve kell alkalmazni.
(2)  A koporsós temetések számára kijelölt  szociális  parcellát,  az urnás temetések számára
kijelölt urnás temetkezési helyet a temetői térképen kell megjelölni.
(3) A temetőben az urnás temetkezési hely urnasírhely formájában biztosított. 
(4)  A  földbetemetés  esetén  a  szociális  temetkezés  céljára  kijelölt  parcellarész  és  urnás
temetkezési hely hant nélküli  lesz,  melynek hant nélküli  kialakítására a temetést  követő 8
hónapot követően kerülhet sor.
(5) A szociális temetés esetén a sírhely méretei megegyeznek az e rendeletben meghatározott
sírhelyméretekkel.
(6)  A  szociális  temetés  Ttv.-ben  valamint  az  R.-ben  meghatározott  igazgatási  és
önkormányzati kötelezettségek a polgármester feladatai. „

3. § A Tr. 10. § (1)-(2) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „25” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet 2015. január 1. napon lép hatályba. 

          Fuchs Henrik                Dr. Szabó Tímea
                                   polgármester jegyző

A kihirdetés napja: 2014. december 05.      Dr. Szabó Tímea
             jegyző


