Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2014. (VI.26.) 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 rendelet (a továbbiakban:
R)7.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Urnasírhely megváltása esetén az arra kijelölt parcellában fedlap és síremlék is
elhelyezhető.
2.§
A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelettel elfogadott 1. melléklet lép
3.§
(1) A Rendelet az 5. melléklettel egészül ki mely jelen rendelet 2. melléklete
5.§
Ez a rendelet 2014. július 1 napján lép hatályba.
Egyek, 2014. június 26.

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
Urnasírhelyre helyezendő síremlék magassága: maximum 90 cm.

-------

2. számú melléklet
Urnasírhelynek kijelölt parcellák
-

az urnafalra merőlegesen a kerítés mellett lévő parcella: fedlapos urnasírhely

-

a díszsírhely végében lévő parcella: síremlékes urnasírhely

