Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelete
a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló
6/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. §.
(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 41. §. (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:
A temető használatával kapcsolatosan fizetendő díjak
13. § (1) A sírhely megváltási díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A sírhely megváltási díját a sírhely megváltásakor kell megfizetni.
(3) Az egyes sírhelyeknél és a kettős sírhely már betemetett részébe történő
rátemetés esetén az egyes sírhelyek megváltási díját kell megfizetni.
(4) A temető fenntartási hozzájárulás díjának mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

2.§ A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép:

3.§ A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

4. § (1)

(2)

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő
napon hatályát veszti.
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Szajol, 2014. július 3.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző
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1. melléklet
a 7/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

1. Sírhely megváltási díjak (25 évre)

1.1
1.2
1.3
1.4

Felnőtt egyes sírhely
Felnőtt kettes sírhely
Gyermeksírhely
Hamvasztásos temetési hely

5.000.- Ft + ÁFA
10.000.- Ft + ÁFA
2.500.- Ft + ÁFA
5.000.- Ft + ÁFA

2. Sírbolt megváltási díj (60 évre)

2.1 Egyes sírhely méretű területenként

5.000.- Ft + ÁFA

3. Síremlék behozatali díj

3.1 Egy személyes síremlék
3.2 Kettő személyes síremlék

5.000.- Ft
10.000.- Ft
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2. melléklet
a 7/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

1.

A temető üzemeltetője által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a
temetkezési szolgáltató által fizetendő díjak

1.1 A temető éves bérleti díja

bruttó 400.000.- Ft

1.2 A ravatalozó használatának temetésenkénti díja

bruttó

3.000.- Ft

2. A temető-fenntartási hozzájárulás díja
Az egyes díjfajtákon belül a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők (pl. sírkő
építést, felújítást, sírbolt építést végzők) által fizetendő temető-fenntartási
hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási
díjtételek egyszerű számtani átlagának 5 %-a.
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Indokolás
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2014. (VII. 3.) rendeletéhez

1-4.§-okhoz
A rendelet mellékleteinek módosítására került sor, melynek során kikerültek a
sírásásra vonatkozó rendelkezések és szabályozásra került a temető-fenntartási
hozzájárulás díja.

Szajol, 2014. július 3.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

