CSANÁDPALOTA VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2015. (VIII. 28.)
önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezésről szóló 33/2005. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet módosítására
Záradék:
A rendelet megalkotásának napja: 2015. augusztus 26.
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. augusztus 28.
A rendelet hatályba lépésének napja: 2015. augusztus 29.

dr. Barna Angéla
jegyző

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (VIII.28.)
önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 26/2000. (IX. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szövegéről szóló
33/2005.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csanádpalota

Város

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Magyarország

helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva,

a temetőkről és a temetkezésről szóló,

többször módosított 1999. évi XLIII. törvény 40. §- ának (2),(3) bekezdéseiben és 41.
§-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –a temetőről és a temetkezésről
szóló 25/2000. (IX.29) Ör. rendelet módosításáról és egységes szövegéről szóló
33/2005. (XI. 30.) Ör rendeletének ( továbbiakban. R.) módosítására az alábbi
rendeletet alkotja:

1.§
Az R. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A köztemetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre:
a.) koporsós temetkezésre kijelölt hely: A,B,C,D, E,F,G sírhelytáblák,
b.) hamvasztásos temetkezésre kijelölt hely:


a ravatalozó falán kialakított és a ravatalozó mellett elhelyezett
urnafülke (kolumbárium)



urnasírhely. „Fu” sírhelytábla.”
2.§

Az R. 5. § (3), (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejárta előtt 6 hónappal a temető
üzemeltetője köteles – írásban, valamint a temetőben jól látható helyen hirdetmény
közzétételével illetve az önkormányzati weboldalon www.csanadpalota.hu - tájékoztatni
a rendelkezésre jogosultat a lejárat időpontjáról, az újraváltás lehetőségéről annak
díjáról vagy ennek hiányában az elutasítás indokáról.
(4) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás
hiányában lejár, illetve a temetési hely megszűnik. Emellett megszűnik a rendelkezési
jog – a jogosult és az üzemeltető között létrejött megállapodás alapján – a temetési
helyből kikerült holttest új

temetési

helyre történő áthelyezésével, illetőleg

elhamvasztásával is, kivéve, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel
visszahelyezik.”
Az R. 5.§-a újabb (5), (6) bekezdéssel egészül ki:
„ (5) Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Csanádpalota Város
díszpolgárainak - a díszpolgári cím adományozásáról szóló többször módosított
15/2005. (VI.28.) Ör rendeletben foglaltak szerint- a köztemetőben dísz-sírhelyet vagy
dísz-urnahelyet adományoz. A dísz-sírhely vagy dísz-urnahely használati ideje a temető
fennállásáig tart, használata díjtalan.
(6) Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete azon személyeknek, akik a
városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a köztemetőben
dísz-sírhelyet vagy dísz-urnahelyet adományozhat. A dísz-sírhely vagy dísz-urnahely
használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.”
3.§
Az R. 9.§ (12) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Magánszemélyeknek a temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt
égetni tilos.”
4.§
Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
5.§
E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Csanádpalota, 2015. augusztus 26.
Kovács Sándor
polgármester

Kihirdetve: 2015. augusztus 28.

dr. Barna Angéla
jegyző

dr. Barna Angéla
jegyző

