Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete
A temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló
3/2014.(II.05.)önkormányzati rendeletének módosításáról
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a temetőkről és a temetkezési
tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1.§.
A Képviselő-testület a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 3/2014. (II.5.)
önkormányzati rendeletének (továbbiakban:Rendelet) 5.§ (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép
5.§(4)
a)
b)
c)
d)
e)

A temetőben alkalmazott temetési helyek az alábbiak:
egyes sírhely,
kettős sírhely,
sírbolt,
urnafülke,
urnasírhely
2.§.

A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelettel elfogadott 1. melléklet lép.
3.§.
A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelettel elfogadott 2. melléklet lép.
4.§
E rendelet 2014. április 1-én lép hatályba.
Egyek, 2014. március 28.

_____________________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

____________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014.
_______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
Jegyző
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1. sz. melléklet

Sírhelyek méretei:

Sírkeret méretei:

Sírgödör méretei:

a./ egyes felnőtt sír:

160 cm x 300 cm

120 cm x 220 cm

80 cm x 220 cm

b./ kettős felnőtt sír:

240 cm x 300 cm

180 cm x 220 cm

160 cm x 220 cm

c./ gyermeksír:

120 cm x 220 cm

80 cm x 160 cm

60 cm x 120 cm

d./urnasírhely

80 cm x 100 cm

60 cm x 80 cm

30 cm x 50 cm

A síremlék hátsó falának egy vonalban kell lennie,
a sírkeret lábánál +0,-10 cm eltérés lehet.

Sorok közötti távolság: 1,6 m
Két sír közötti távolság: 40 cm
A síralap föld feletti magassága: 5 cm
A fejkő felőli síralap közötti távolság: 50 cm
Urnasírhelyre helyezendő fedlap magassága: 20 cm
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2. sz. melléklet

A temetési hely megváltási és újraváltási díjai

I.
1.) Egyes sírhely esetén

12.000 Ft.

2.) Kettős sírhely esetén

24.000 Ft.

3.) Gyerek sírhely esetén

6.000 Ft.

4.) Urnafülke megváltása

50.000 Ft.

5.)Urnasírhely megváltása

10.000Ft.

A díjakat évente felül kell vizsgálni.
II.

Sírhely előre megváltásának díja

55.000 Ft.

Urnasírhely előre megváltásának díja

35.000 Ft.

Urnafülke előre megváltásának díja
III.

50.000 Ft.

Újraváltási díj
A temetési helyek újraváltási díja sírhelyenként
sírhely :15.000 Ft.
urnasírhely:13.000.Ft
Urnafülke újraváltási díja

50.000 Ft.
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