CSANÁDPALOTA
VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2012. (XII. 20.)
önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezésről szóló 33/2005.(XI. 30.) ÖR.
rendelet módosításáról

Záradék:
Kihirdetés ideje: 2012. december 20.
Hatálybalépés ideje: 2013. január 1.
Megalkotás ideje: 2012. december 19.

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Csanádpalota Város 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 az Alaptörvény
32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a temetőről és a
temetkezésről alkotott, a 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendeletének (a továbbiakban: R.)
módosítására az alábbiakat rendeli el:
1. §.
A temetőről és a temetkezésről alkotott, a 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelet (a
továbbiakban: R.) 2. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2. §.
(1) Ezen rendelet 2013. január hó 1-jén lép hatályba.

Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Melléklet a 23/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet

SÍRHELYDÍJAK, TEMETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
DÍJSZABÁSA

1.) Felnőtt sírhely hagyományos földbetemetés esetén 25 évre

10.150,- Ft

2.) Gyermek sírhely (10 éves korig) hagyományos földbetemetés
esetén 25 évre

2.205,- Ft

3.) Urnasírhely 10 évre

6.563- Ft

4.) Újraváltási díjak:
a.) felnőtt sírhely 25 évre

10.150,- Ft

b.) gyermek sírhely (10 éves korig) 25 évre:

2.205,- Ft

c.) urnasírhely újraváltási díja 10 évre

6.563- Ft

5.)Urnafülke használati díjak:
a.) tárolási díj 10 évre

6.563,- Ft

b.) újraváltási díj 10 évre

6.563,- Ft

6.) Sírbolthely díja 60 évre m2-enként
7.) Az eltemettetőnek a köztemető infrastrukturális
létesítményeinek használatáért fizetendő díj elhaltanként

12.150,- Ft

6.825,- Ft

8.) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által az infrastrukturális létesítmények használatáért fizetendő díj a munkával érintett sírhelyek száma szerint
1.418,- Ft

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”

Csanádpalota város Önkormányzat Képviselő-testületének
„ A temetőről és a temetkezésről szóló 33/2005.(XI.30.)ÖR rendelet módosításához
Általános indokolás
A sírhelydíjak és temetkezési szolgáltatási díjakról szóló rendelet módosítását, emelését a várható
5 %-os infláció indokolja.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet 2. mellékletét módosítja, a helyi rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően, az
alábbiak szerint:
„2. melléklet
SÍRHELYDÍJAK, TEMETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA
Felnőtt sírhely hagyományos földbetemetés esetén 25 évre

10.150,- Ft

Gyermek sírhely (10 éves korig) hagyományos földbetemetés
esetén 25 évre

2.205,- Ft

Urnasírhely 10 évre

6.563,- Ft

Újraváltási díjak:
d.) felnőtt sírhely 25 évre
e.) gyermek sírhely (10 éves korig) 25 évre:
f.) urnasírhely újraváltási díja 10 évre

10.150,- Ft
2.205,- Ft
6.250,- Ft

Urnafülke használati díjak:
c.) tárolási díj 10 évre
d.) újraváltási díj 10 évre

6.563,- Ft
6.563,- Ft

6.) Sírbolthely díja 60 évre m2-enként

12.150,- Ft

7.) Az eltemettetőnek a köztemető infrastrukturális
létesítményeinek használatáért fizetendő díj elhaltanként
8.) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által az infrastrukturális létesítmények használatáért fizetendő díj a munkával érintett sírhelyek száma szerint
A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”

6.825,- Ft

1.418,- Ft

2. §-hoz
A sírhelydíjak és temetkezési szolgáltatások módosított díjainak hatályba lépését 2013. január 1.
napjától javasolja, valamint hatályon kívül helyező rendelkezést alkalmaz.
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