
BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

13/2013.(X. 01.) 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)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)
bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  (1) Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőről és a
temetkezésről szóló 19/2003. (XI. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Tr.)
4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § …
(2) A temető területére gépjárművel behajtani – a halott- és hulladékszállító, valamint
a mozgáskorlátozott személyt szállító, továbbá a temetőben történő munkavégzéshez
feltétlenül  szükséges  gépjárművek  kivételével  –  nem  lehet.  A  temetőben  történő
munkavégzéshez  szükséges  gépjárművek  behajtását  előzetesen  legalább  két  nappal
korábban a polgármesternek be kell jelenteni.”

2. § (1) A Tr. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § …
(6)  A  temetési  helyekre  150  cm  magasságot  meghaladó  méretű  növényzet  nem
ültethető.” 
(2) A Tr. 6. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § …
(8)  A  felállított  síremlék  temetőből  történő  elvitelét  vagy a  temetőn  belül  történő
áthelyezését a temető fenntartójának előzetesen legalább egy nappal korábban be kell
jelenteni.”

3. § A Tr. A következő 12/A. §-al egészül ki:
„ 12/A. § A temetőfenntartási  hozzájárulás és  a temetői  létesítmények,  illetve az
üzemeltető  által  biztosított  szolgáltatások  igénybevételéért  a  temetkezési
szolgáltatók által fizetendő díj 0 Ft.”

4. § Hatályát veszti a Tr.
a) 1. § (3)-(4) bekezdése;
b) 3. § (1)-(2) bekezdése;
c) 4. § (5) bekezdésében az „(R. 26. §.(2) bek.)” szövegrész;
d) 7. § (2) bekezdésében az „(R. 10.§.(2) bek.)” szövegrész;
e) 9. § (2) bekezdés a)-b) pontjában a „mélysége 170 cm” szövegrész;
f) 9. § (2) bekezdés c) pontjában a „mélysége 150 cm” szövegrész;
g) 9. § (2) bekezdés d) pontjában a „mélysége 250 cm” szövegrész;
h) 13. §-a. 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. 

                   

           Fuchs Henrik         Dr. Szabó Tímea
                                   polgármester jegyző



A kihirdetés napja:  2013. október 1.  

     Dr. Szabó Tímea
             jegyző


