Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2000. (V. 29.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Révfülöp Nagyközség 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. § Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőről és a
temetkezés rendjéről szóló 8/2000. (V. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Tr.) 6. §
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § …
(4) Az Önkormányzat által megállapított díjakat az 1. melléklet tartalmazza.”
2. § A Tr. 10. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 10. § …
(4) Állatokat – vakvezető kutyák kivételével – a temető területére bevinni tilos.”
3. § A Tr. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
4. § Hatályát veszti a Tr.
a) 4. § (3) bekezdése;
b) 4. § (6) bekezdésében a „Sírbolt az önkormányzat hozzájárulásával, külön jogszabályban
meghatározott esetekben és módon a temetőben erre külön kijelölt helyen, építési engedéllyel
lehet építeni.” szövegrész;
c) 5. § (1)-(4) és (6) bekezdése;
d) 6. § (3) bekezdése;
e) 8. § (3) bekezdése;
5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 5. napon lép hatályba.
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A kihirdetés napja: 2013. szeptember 26.
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1. melléklet a 20/2013. (IX.26.) önkormányzati
rendelethez
„ 1. melléklet a 8/2000. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Díjak

1. A temetési hely, illetőleg az újraváltás díja:
1. 1. Urnafülke
1. 2. Urna sírhelybe történő helyezése
1. 3. Egyszemélyes sírhely
1. 4. Kétszemélyes sírhely
1. 5. Kétszemélyes sírbolt
1. 6. Négyszemélyes sírbolt

11.000 Ft
5.000 Ft
6.000 Ft
12.000 Ft
48.000 Ft
60.000 Ft

2. Temetőfenntartási hozzájárulás: 0 Ft
3. Temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj:
(ravatalozó használata): alkalmanként 8.000 Ft
A díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak, számla kiadásakor a megadott díjtéteket a mindenkori ÁFA
értékével meg kell növelni. „

