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Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezésről szóló, többször módosított 1999. évi XLIII. törvény 40. §-ának (2-3)
bekezdésében és 41. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a temetőről és
a temetkezésről alkotott, a 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelettel módosított és egységes
szerkezetbe foglalt 26/2000. (IX. 29.) ÖR. rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A R. 7. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A köztemető infrastrukturális létesítményeinek igénybevételéért az eltemettetőnek és
a vállalkozásszerűen munkát végzőknek a rendelet 2. számú mellékletében
meghatározott díjat kell fizetniük. A befizetést a temető gondnokánál kell teljesíteni.”
1

2. §

A R. 2. számú melléklete 7. és 8.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(SÍRHELYDÍJAK, TEMETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA)
„7.) Az eltemettetőnek a köztemető infrastrukturális létesítményeinek használatáért fizetendő díj elhaltanként

5.596,- Ft

8.) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által az infrastrukturális létesítmények használatáért fizetendő díj a munkával érintett sírhelyek száma szerint
1.166,- Ft”
3. §
(1) Ez a rendelet 2008. február hó 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 38/2006. (XII. 1.) ÖR. rendelet 1. számú
mellékletével módosított 2. számú mellékletének 7. és 8.) pontja hatályát veszti.
Csanádpalota, 2008. január 29.
Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Záradék:
A rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi
normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul.
Csanádpalota, 2008. január 30.
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Hatályon kívül helyezte a 31/2008. (XII. 17.) ÖR. rendelet. Hatálytalan 2009. január 1-től

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző
Indokolás
a temetőről és a temetkezésről szóló,
a 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt
26/2000. (IX. 29.) ÖR. rendelet módosításáról szóló
2/2008. (I. 29.) ÖR. rendelethez
Általános indokolás
A temetőről és a temetkezésről szóló rendelet módosítását a sírhelydíjak és temetési
szolgáltatások díjainak felülvizsgálata indokolja
Részletes indokolás
1. §-hoz
A javaslat a temetői infrastruktúra használatáért megállapított díj megfizetésére
kötelezettek körét módosítja, annak megfizetésére a temetkezési szolgáltatást végző helyett
az eltemettetőt kötelezi.
2. §-hoz
A tervezet a díjakat megállapító 2. számú mellékletének 7-8.) pontja szerinti, az
infrastruktúra használatáért megállapított díjakat módosítja, azoknak a költségvetési
koncepcióban meghatározott 6 %-os mértékű emelését javasolja, az alábbiak szerint:
Jelenlegi díj

Javasolt díj

7.) Az eltemettető által a köztemető infrastrukturális létesítményeinek használatáért
fizetendő díj elhaltanként

5.280,- Ft

5.596,- Ft

8.) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát
végző által az infrastrukturális létesítmények
használatáért fizetendő díj a munkával érintett
sírhelyek száma szerint

1.100,- Ft

1.166,- Ft

3. §-hoz
A módosítás hatályba lépését 2008. február hó 1. napjától javasolja, valamint hatályon
kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
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