Somloszolos Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
1/2014. (I. 31.)
onkormanyzati rendelete
a temetokrol es a temetkezesrol szolo 11/2004. (V. 1.) rendelet modositasarol

Somloszolos Kozseg Onkormdnyzat Kepviselotestulete a temetokrol es a temetkezesi
tevekenysegrol szolo 1999. evi XLIII. torveny 41. §. (3) bekezdeseben kapott felhatalmazds
alapjdn, a Magyarorszdg helyi onkormdnyzatairol szolo 2011. evi CLXXXLX. torveny 13. §
(1) bekezdes 2. pontjdban meghatdrozott feladatkoreben eljdrva az aldbbi rendeletet alkotja:

1. § Somloszolos Kozseg Onkormanyzatanak a temetokrol es a temetkezesrol szolo 11/2004.
(V. 1.) onkormanyzati rendelet (tovabbiakban Temr.) Temetesi hely feletti rendelkezesi jog
fejezet 9. § (2) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:
,,9. § (2) Az egyes temetesi helyeket az eltemettetest vegzoknek, illetve hozzdtartozoiknak meg
kell vdltaniuk es ezzel a temetesi hely felett rendelkezesi jogosultsdgot szereznek a megvdltds
napjdtol."

2. § A Temr. 9. §-a az alabbi (3)-(8) bekezdesekkel egesziil ki:
,,(3)

A sirhelyek, urnasirhelyek haszndlata a megvdltdstol szdmitva 25 evre szol.

(4)
A haszndlati ido azonos idotartammal akkor vdlthato meg ujra, ha a temeto vagy a
sirhelytdbla nem kerul lezdrdsra vagy dtrendezesre.
Rdtemetes eseten a rdtemetes napjdtol szdmitott 25 ev, azzal, hogy az eredeti es az uj lejdrali
ido kozotti idotartamra meg kellfizetni az idoardnyos megvdltdsi dijat.
(5) A temetesi helyek haszndlati joga nem drokolheto.
(6) A kepviselo-testulet sirhely dijat dllapit meg, a sirhelyeket dijfizetes elleneben biztositja.
(7) A sirhely dijat 25.000,-Ft osszegben dllapitja meg.
(8) A (2) bekezdes sze'rinti somloszolosi lakos a (7) bekezdesben meghatdrozott dijbol
24.000, - Ft kedvezmenyben reszesul. "

3.§ (1) A Temr. 9. §. (3) bekezdese (9) bekezdesre valtozik.
(2) A Temr. 9. §. (4) bekezdese (10) bekezdesre valtozik.

4.§ A Temr. temeto rendje fejezet 10. §-a az alabbi (3)-(5) bekezdesekkel egesziil ki:
„ (3) A temetoi terkepet (vdzrajzot), amelyen a temeto egyes teruletei beazonosithatoak a
temeto bejdrata mellett ki kell fuggeszteni, a vdltozdsokat azon legaldbb evente at kell vezetni.
(4) A kepviselo-testiilet diszsirhelyetjelol ki a kozepso parcella elotti teruleten.
(5) A temetoben a sirhelytdbldk, sorok kialakitdsa, szdmozdsa, nyilvdntartdsa sordn a
temetokrol es a temetkezesrol szolo 145/1999. (X. I . ) kormdny rendelet szabdlyait kell
alkalmazni."

5.§ Ez a rendelet 2014. marcius 1. napon lep hatalyba.

Somloszolos, 2014. januar 21.

jdnar Gyorgy
polgarmester

Szlottane luri Ediria
jegjzo

A rendelet kihirdetve:
Somloszolos, 2014. januar 31.

— Szlottane Tui i Edina
jegyzc

