Dusnok Önkormányzat Képviselőtestülete
15/2000. (X. 20.) számú önkormányzati rendelete
a temetőfenntartásról

Dusnok Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről és temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. Tv. 40. § /2/ bekezdésében és a 41. § /3/ bekezdésében,
valamint a végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. számú rendeletben
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
A rendelet hatálya
(1) E rendelet hatálya kiterjed a Dusnok községben lévő 687 m2 területű
temetőrészre, ahol az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó
törvényi kötelezettségét teljesíti.
2. §.
Általános rendelkezések
(1) Az önkormányzat illetékességi területén az alábbi tulajdonú temető van:
687 hrsz-ú Római katolikus Egyház tulajdonú
(2) A 2. § 1. bekezdés szerinti temető tulajdonosa A Római Katolikus
Egyház, melynek 687 m2 területű temetőrészén az önkormányzat a
köztemető fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségét teljesíti a temető
tulajdonossal kötött megállapodás szerint.
3. §.
Temetési helyek
(1) A temetési helyek elhelyezkedése a temetőtulajdonos által készített és
temető bejáratánál kifüggesztett térkép szerint történik.
(2) A köztemetőben az alábbi temetkezési helyek állnak rendelkezésre:
Koporsós, hamvasztásos és a 145/1999. (X.1.) Korm. Számú rendelet 12. § 6.
bekezdésében foglalt emberi maradványok elhelyezésére kijelölt hely.
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Temetési helyek méretei:
- egyes sírhely: mélysége
200 cm
szélessége
90 cm
hossza
210 cm
- kettős sírhely:

mélysége 200 cm
szélessége 190 cm
hossza
210 cm

- gyermeksírhely: mélysége 160 cm
szélessége 70 cm
hossza
170 cm
A sírhelyek közötti oldaltávolság – felnőtt sírhely 50 cm
- gyermeksírnál 30 cm
Urnát a talaj szintjétől legalább 0,5 m mélységben kell elhelyezni.
Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó
aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.
4. §.
A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért, a kegyeleti közszolgáltatás
igénybevételéért díjat kell fizetni. A fizetendő díjak fajtáit és mértékét a
temetőtulajdonos állapítja meg a temető szabályzatában. A díjak az egyházat
mint tulajdonost illeti. (külön megállapodásban rögzítve.)
5. §.
Az önkormányzat a köztemető fenntartásáról, üzemeltetéséről a dusnoki
Katolikus egyházzal kötött megállapodás alapján gondoskodik. (A
megállapodás a rendelet melléklete).
6. §1

7. §.
1

Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (V.14.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2012. május 15-től.

Záró rendelkezések
(1) E rendelet kihirdetése napján lép életbe.
(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dusnok, 2000. október 17.

Pálinkás Emilné sk.
jegyző

Szegedi Ágnes sk.
polgármester

Kihirdetve: 2000. október 20.
Pálinkás Emilné sk.
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2012. május 15-én.

Palotai Péter
polgármester

Dr. Bajai Bernadett
jegyző

Temető szolgáltatási díjak
2001. január 1-től

Lakosság által fizetendő díjak
- Sírhelyek megváltási díja:
egyszemélyes és gyermeksírhely
urnasír
kétszemélyes sírhely
kripta

1.000,- Ft
1.000,- Ft
2.000,- Ft
15.000,- Ft

- Új sírhely ára:
egyszemélyes sírhely
kétszemélyes sírhely
gyermeksírhely
sírbolthely
kétszemélyes
négyszemélyes
öt személy és afölött
urnasírhely (négyszemélyes)

2.000,- Ft
4.000,- Ft
1.000,- Ft
10.000,- Ft
20.000,- Ft
25.000,- Ft
4.000,- Ft

Vállalkozók által fizetendő temető fenntartási díjak:
- Temetkezési vállalkozó temetésenként

Egyszemélyes és gyermeksírhely
Két személy sírhely
Kripta esetén

A fenti díjak a 12 %-os ÁFÁ-t tartalmazzák.

2.000,- Ft

4.000,- Ft
6.000,- Ft
20.000,- Ft

