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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat tulajdonát képező köztemetők nyitva tartásának rendjét a
temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001.(VI.28.) önkormányzati rendelet –
és azzal összhangban a kegyeleti közszolgáltatási szerződés - az alábbiak szerint
határozza meg:
- május 1 – szeptember 30 – ig: 6 – 20 óráig;
- október 1 – április 31 – ig: 8 – 18 óráig.
A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1999. évi XLIII. törvény 16.§ c)
bekezdése értelmében a temető üzemeltetője „megállapítja a temetőlátogatók
kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt.”
A fentiek alapján javaslom, hogy az önkormányzati rendelet temető nyitva tartására
vonatkozó rendelkezéseit helyezzük hatályon kívül és a kegyeleti közszolgáltatási
szerződést (a továbbiakban Szerződés) egészítsük ki azzal a rendelkezéssel, hogy az
üzemeltető a nyitva tartási időt az önkormányzat javaslatára állapítja meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendelettervezet és a határozati javaslat
elfogadását!

Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
……../2014.(…….) rendelete
A temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.21.) rendelet egyes
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41.§ (3) bekezdésben kapott felhatalmazás
alapján az alábbiakat rendeli el.
1. §
Hatályát veszti Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről
és temetkezés rendjéről szóló 25/ 2001.(VI.21.) rendeletének (a továbbiakban
Rendelet) 17.§ (2) bekezdése.
2. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő testülete egyetért azzal, hogy az

önkormányzat tulajdonában álló köztemetők üzemeltetése tárgyában 2013. január
1-jével megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés 3. pontjának 10. bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lépjen:
„Temetőgondnok alkalmazásával a teljes nyitvatartási idő alatt biztosítja a
temetők nyitva tartását, a gondnoki, sírgondozási, temetőőrzési és egyéb ezzel
összefüggő feladatok ellátását. Az üzemeltető a nyitvatartási időt a tulajdonos
javaslatára határozza meg;”
2. A képviselő-testület a nyitvatartással kapcsolatos javaslattételre a polgármestert

hatalmazza fel.
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