CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2012.(II.23.) sz. rendelete

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

1. §
A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(6) A temetési helyeket az előre megváltott sírhelyekkel együtt, a temetés alatt álló
sírhelytáblákban az üzemeltető jelöli ki, a sírhelyeket – fő szabályként – folytatólagos
sorrendben kell felhasználni.
2. §
A rendelet 6. §-a az alábbi új (6) bekezdéssel egészül ki:
(6) Az előre megváltott sírhelyeken az üzemeltetőnek történő előzetes bejelentés alapján,
annak engedélyével létesíthető síremlék.
3. §
A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az egyes temetési helyek feletti jog megszerzéséért – a díszsírhelyek kévetelével –
megváltási díjat kell fizetni, a sírhelyek előre is megválthatóak. A sírhely megváltási
díjak mértékét e rendelet melléklete tartalmazza. A rendelkezési jogosultság kezdési
időpontja a megváltás napja.
4. §
A rendelet 7. §-a az alábbi új (2), (3) bekezdéssel egészül ki:
(2) Az előre megváltott sírhelyeket az üzemeltető egységesen kialakítva (kimérve, 10 cm
magas fakerettel megjelölve, fekete fóliával, 7 cm magas mészkő zúzalékkal terítve) adja
át, külön sírhely kialakítási díj ellenében. A sírhely kialakítási díjak mértékét e rendelet
melléklete tartalmazza.
(3) Az előre megváltott sírhelybe történő betemetéskor a temetési helyet újra meg kell váltani
25 évre, a le nem járt megváltási évek arányos díjának beszámításával.
5. §
A rendelet korábbi 6. § (6) bekezdése 6. § (7) bekezdésre, a 7. § (2)-(10) bekezdései 7. § (4)(12) bekezdésekre módosulnak.

6. §
A rendelet 1. sz. melléklete helyébe az alábbi 1. sz. melléklet lép.

7. §
Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba.
A rendelet 2012. március 2-án hatályát veszti.

Celldömölk, 2012. február 22.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

1. sz. melléklet a 19/2001. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Sírhelymegváltási díjak (az összegek a 27%-os ÁFÁ-t tartalmazzák)
Sírhely (25 évre)
- Egyes sírhely
- Kettes sírhely
- Gyermek sírhely

7.350 Ft
11.650 Ft
2.750 Ft

Sírbolt (60 évre)
- Kettes sírbolt
- Négyes sírbolt

43.700 Ft
73.200 Ft

Kisméretű sírbolt kétszemélyes (60 évre)
- rátemetéssel
- mellétemetéssel

17.850 Ft
28.350 Ft

Urnasírhely (25 évre)

17.850 Ft

Urnafülke
- első alkalommal (20 évre)
- meghosszabbítás (20 évre)

52.500 Ft
31.500 Ft

Ravatalozó és hűtőhasználati díj

9.050 Ft

Sírhely kialakítási díj előre megváltott sírhelyek esetén:
- Egyes sírhely
4.000 Ft
- Kettes sírhely
7.000 Ft

