
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2017.(IV. 3.) önkormányzati rendelete 

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 7/2014. (VI. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztemetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 40. §-ában, a 41. § (3) bekezdésében és a 42. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében a következőket rendeli el: 

1. § Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről és a 
temetkezés rendjéről szóló 7/2014. (VI. 18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
Rendelet)  1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
 „1. § (1) E rendelet területi hatálya kiterjed Lovászpatona Község közigazgatási területén 
lévő alábbi köztemetőkre (továbbiakban együtt: köztemető): 

a) a Lovászpatonai Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő Kossuth utcai 965. 
helyrajzi számú temető 

b) és a Lovászpatonai Evangélikus Egyházközség tulajdonában lévő Kossuth utcai 966. 
helyrajzi számú temető”  

 
2. § A Rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„7. § (1) A köztemető, a ravatalozó használatáért, a temetkezési helyekért - a (2) bekezdésben 
foglaltak kivételével - díjat nem kell fizetni.  Az önkormányzat temetőüzemeltetési 
hozzájárulást sem szed. 

(2) Urnafülke esetén a megváltás díja 25.000,-Ft. A temetési helyet az urnafülkék kivételével 
előre megváltani nem lehet, az urnafülke feletti rendelkezési jog másra át nem ruházható.” 

3. § A Rendelet 15.§  (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„15. § (1) Az 1. § (1) a)pont szerinti evangélikus temető 4, a b) pont szerinti római katolikus 
temető 6 sírhelytáblára van osztva. A sírhelytáblák sorokra, a sorok számozott sírhelyekre 
osztottak. Kizárólag urna elhelyezésére szolgáló temetési hely az Önkormányzat tulajdonában 
lévő 44 urnafülkét tartalmazó urnafal.”   

4. § A Rendelet 17.§  (1) bekezdése kiegészül a következő e) ponttal:  

„e) urnafülke belső mérete 30x30 cm.” 

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

     Pintér Imre                                     Horváth Mária 
          polgármester                               jegyző 
 
Ez a rendelet 2017. április 3.  napján kihirdetésre került. 
                dr. Reichert László  
             aljegyző 


