CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

6/2011.(II.24.) sz. rendelete

a temetıkrıl és a temetkezés rendjének helyi szabályairól szóló 19/2001.(IV.25.) számú
rendeletének módosításáról

1.§

A rendelet 4.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetın belül koporsós temetési
helyen, urnasírban, urnafülkében vagy sírboltban lehet elhelyezni, illetve a hamvakat a
temetı arra kijelölt részén szétszórni.

2.§
A rendelet 5.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A temetıben új sírhelytábla nyitása esetén kialakítandó temetési helyek méretei:
a) felnıtt egyes sírhely
2,10 m hosszú
2,00 m mély 1,00 m széles
b) felnıtt kettes sírhely
2,10 m hosszú
2,00 m mély 2,00 m széles
c) gyermeksírhely
1,30 m hosszú
2,00 m mély 0,70 m széles
d) urna sírhely
0,80 m hosszú
0,50 m mély 0,60 m széles
e) urnafülke
30x30 cm a belsı mérete
f) kismérető sírbolt
- rátemetéssel
2,50 m hosszú
2,00 m mély 1,40 m széles
- mellétemetéssel
2,50 m hosszú
2,00m mély 2,50 m széles
g) kétszemélyes sírbolt
3,00 m hosszú
1,70 m mély 2,00 m széles
négyszemélyes sírbolt
3,00 m hosszú
1,70 m mély 3,00 m széles
a sírbolt maximális magassága: 3,50 m
3.§
A rendelet 7.§ (5) bekezdése az alábbi e./ ponttal egészül ki:
e./ urnafülke esetén

20 év

4.§

A rendelet 1. sz. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
Sírhelymegváltási díjak (az összegek a 25%-os ÁFÁ-t tartalmazzák)
Sírhely (25 évre)
-Egyes sírhely
-Kettes sírhely
-Gyermek sírhely

7.000 Ft
11.100 Ft
2.600 Ft

Sírbolt (60 évre)
-Kettes sírbolt
-Négyes sírbolt

41.600 Ft
69.700 Ft

Kismérető sírbolt kétszemélyes (60 évre)
-rátemetéssel
17.000 Ft
-mellétemetéssel
27.000 Ft
Urnasírhely (25 évre)
Urnafülke
-elsı alkalommal (20 évre)
-meghosszabbítás (20 évre)
Ravatalozó és hőtıhasználati díj

17.750 Ft
50.000 Ft
30.000 Ft
8.600 Ft

5.§
Ez a rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba.

Celldömölk, 2011. február 23.

Baranyai Attiláné dr.
jegyzı

Fehér László
polgármester

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Celldömölk, 2011. február 24.

Baranyai Attiláné dr.
jegyzı

