Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016. (V. 25.) 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 1. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről az Önkormányzat és a Római Katolikus
Egyház a külön megkötött Kegyeleti keretmegállapodásban foglaltak
figyelembevételével gondoskodik.
2. § A rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az önkormányzat és a Római Katolikus Egyház a köztemető céljára kijelölt
területen a fenntartói jogosítványok keretében a temető rendeltetésszerű
használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális
létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartásáról, szükség szerinti
felújításáról a Kegyeleti keretmegállapodás alapján gondoskodik.
3. § A rendelet 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A temető fenntartását, a temető fenntartói feladatok megvalósítását a temető
tulajdonosa a Kegyeleti keretmegállapodás figyelembevételével biztosítja,
ennek keretén belül gondoskodik a temető rendeltetésszerű használatához
szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális
létesítmények fenntartásáról.
(2) A 452 helyrajzi számú temető tulajdonosa és Szajol Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete közötti Kegyeleti keretmegállapodás tartalmazza az
Önkormányzat köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségeinek
teljesítését ezen rendelet alapján.
(3) A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a szolgáltató a Római Katolikus Egyházzal, mint tulajdonossal
és üzemeltetővel megkötött külön megállapodás szerinti összeget köteles
fizetni, melyet a rendelet 2. melléklete tartalmaz.
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4. § (1)

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szajol, 2016. május 20.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző
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Indokolás
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a ……/2016. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez
a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló
6/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

1-3.§-okhoz
A módosításra a 32/2016. (IV. 27.) önkormányzati képviselő-testületi határozattal
elfogadott Kegyeleti keretmegállapodásban foglaltak miatt volt szükség.

4. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezés.

Szajol, 2016. május 20.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

