Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2009. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és
a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a temetőkről és a
temetkezésről szóló 15/2009. (X. 21.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat, mint a 2. § (2) bekezdésében felsorolt köztemetők tulajdonosa a köztemetők (a továbbiakban
együtt, mint temető) fenntartásáról és üzemeltetéséről az ELOHIM Kegyeleti Szolgáltató Kft-vel kötött kegyeleti
közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik.”
2.§ A R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület díszsírhelyet adományoz díszpolgárai számára, továbbá díszsírhelyet adományozhat a
Dunavarsány életének kiemelkedő személyiségei részére. A díszsírhelyek kettős sírhelyek. A díszsírhelyek
megnyitásához (ideértve a rátemetést is), áthelyezéséhez, az azokból történő exhumáláshoz, a sírokon síremlékek
létesítéséhez, a sírokon emelt síremlékek felújításához, átépítéséhez és elbontásához az adományozó hozzájárulása
szükséges. A temető átrendezése vagy megszüntetése esetén a díszsírhely áthelyezéséről az adományozó köteles
gondoskodni. A díszsírhely fenntartásáról és védelméről az Önkormányzat a temető üzemeltetőjével kötött kegyeleti
közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik.
3.§ A R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A díszsírhely mentes a sírhelyre vonatkozó megváltási és újraváltási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A
díszsírhelyek a temető fennállásáig fenntartandók, azokat megszüntetni, újraértékesíteni nem lehet. Díszsírhelybe – a
sírnyitás és a rátemetés szabályainak megtartása mellett – az elhunyt özvegye, vagy közvetlen egyeneságbeli
hozzátartozója (szülő, gyermek), vagy élettársa is eltemethető. A sírnyitás és rátemetés költségeit annak
kezdeményezője viseli.”
4. § Jelen rendelet 2015. október 3. napján lép hatályba.
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Záradék:
A rendelet 2015. szeptember 23. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő
kifüggesztéssel.
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