Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2014. (V.29.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló
3/2014.( II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 40.§ és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,az
Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a
temetkezési tevékenységről szóló 3/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
R) 6.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A koporsós temetésre szolgáló egyes sírhelyre sírnyitási engedéllyel – a sír megfelelő
mélyítésével – további, legfeljebb egy elhalt és két 25 évnél régebben el-hunyt
holttestmaradvány rátemethető. Fertőző betegségben elhunyt sírhelyére csak az illetékes
intézet előzetes engedélye alapján lehet rátemetni. Ez esetben a rátemethető elhaltak számát a
temető fekvése szerint illetékes intézet korlátozhatja. Rátemetés a sírnyitási rendelkezések
betartása mellett végezhető.
2.§
(1) A Rendelet 17.§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
(7) A ravatalozó mint létesítmény a temetés kezdetét megelőzően 1 órával kerül kinyitásra
alap eszköztára a következő:
a) kegyeleti drapériák, terítők,
b) 1 db szószék,
c) 1 db ravatalasztal,
d) 30 db szék,
e) 4 db elektromos gyertyaégők
f) 7 db pad,
g) növénydísz,
h) külső, belső szőnyeg.
(2) A R. 17.§-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
(8) A létesítmény igénybevételi díj magában foglalja a tárolóhelyiségek használatát, a
tárolással, halottkezeléssel összefüggő költségeket(energia, takarítás), továbbá a
ravatalozással kapcsolatos költségeket (energia,takarítás).

3.§
A Rendelet 1 melléklete helyébe jelen rendelettel elfogadott 1. melléklet lép
4.§
A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelettel elfogadott 2.melléklet lép
5.§
Ez a rendelet 2014. június 1-én lép hatályba.
Egyek, 2014. május 29.
Dr. Miluczky Attila
polgármester
Kihirdetve: 2014.
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

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

e./ sírbolt
két-négyszemélyes

250 cm x 250cm

---

hat-nyolcszemélyes

250cm x 500cm

----

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

-------

2. sz. melléklet
A temetkezési szolgáltatók által a temetői létesítmények illetve az üzemeltető által
biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak
1./ Ravatalozó igénybevételi díja

10.500.-Ft.

2./ Ravatalozás

13.700.-Ft.

3./ Hűtés

2.500.-Ft/fő

4./Felnőtt koporsós sírhely:
4/a. Sírhelynyitás/sírásás
4/b. Visszahantolás/sírbahelyezés

8.000.-Ft.
4.000.-Ft.

5./Gyermeksírhely és urnasírhely:
5/a. Sírhelynyitás/sírásás
5/b. Visszahantolás/sírbahelyezés/urnaelhelyezés
6. Temetőn belüli halottszállítás

4.000.-Ft.
2.000.-Ft.
1.000.-Ft /fő

7. Hamvak szórása

0 Ft

8. Újratemetés

20.000.-Ft.

9.Exhumálás

20.000.-Ft.

A fenti árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
A díjakat évente felül kell vizsgálni.

