
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

14/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésekről szóló
11/2005. (XII. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Mindszentkálla 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) Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a
temetkezésekről szóló 11/2005. (XII. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Tr.)
5. § (10) bekezdésében az „1. számú melléklete” szövegrész helyébe az „1. melléklete”
szövegrész lép.

2. § Az Tr. a következő 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § …
(2)  A  temetkezési  szolgáltatást  végzőknek  az.  1.  mellékletben  meghatározott
létesítmény igénybevételi díjat kell fizetnie.”

3. § A Tr. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § 
(1) A temetőfenntartási hozzájárulás díját az 1. mellélet tartalmazza.”

4. § A Tr. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

5. § Hatályát veszti a Tr.
a) 2. § (2) bekezdése;
b) 3. § (6) bekezdése;
c) 5. § (5) bekezdése;
d) 6. § (1) bekezdés a)-b) pontjában és (2) bekezdésében az „és 200 cm mélynek”

szövegrész;
e) 6. § (3) bekezdésében az „és 80 cm mélynek” szövegrész;
f) 8. § (1)-(2) bekezdése;
g) 9. § (3) bekezdése;
h) 10. § (1) bekezdése;
i) melléklete.

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

                 
           Keszler Gyula          Dr. Szabó Tímea

                                    polgármester jegyző

A kihirdetés napja: 2013. október 1.
     Dr. Szabó Tímea
             jegyző



1. melléklet a 14/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 11/2005. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

1. Temetési helyek megváltási díjai:

1.1.  Sírbolt 60 évre                                                    100.000- Ft

1. 2. Felnőtt sírhely 25 évre

                                                      1 személyes           8.000 Ft 

                                                      2 személyes         12.000 Ft 

1. 3. Gyermeksírhely (18 éves korig) 25 évre                    0 Ft

2. Temetőfenntartási hozzájárulás

5000 Ft / alkalom

3. A temetkezési szolgáltatók által fizetendő létesítmény igénybevételi díj

5000 Ft / alkalom
„


