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KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

15/2016. (VI.28) önkormányzati rendelete

a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 14/2011. (X. 14.) számú rendelet

módosításáról

A köztemetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. tv. 40. §-ában, a 41. § (3)
bekezdésében és a 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Konyár Község Önkormányzat
Képviselõ-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
13/2016. (V.27.) számú Önk. rendelet 2. számú mellékletében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Ügy- és Közrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következõket
rendeli el:

1. §

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló
14/2011. (X. 14.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. számú melléklete az alábbiak
szerint módosul:

6. számú melléklet

A temetési hely megváltási és újraváltási díjai

1. A díjak 2011. év október hó 14. napjától érvényesek.
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2. A díjakat évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat határideje: minden év december 31.

3. A temetési helyek megváltási díja a temetési hely feletti rendelkezési jog idõtartamára - a
rendeletben meghatározott használati idõre - vonatkozik.

Sírhelyek - 25 év nyugvási idõ

a.) Sírhely megváltási díjak:

egyes sírhely 10. 000,- Ft

kettõs sírhely 20.000,- Ft

Rátemetés (a nyugvási idõ a rátemetéssel kezdõdik):

Koporsós 7.000,- Ft

Urnás (a nyugvási idõt nem hosszabbítja) 5.000,- Ft

b.) Sírhelyek újra megváltási díja:

egyes sírhely 10.000,- Ft

kettõs sírhely 20. 000,- Ft

Urnafülkék - 10 év nyugvási idõ

a.) Urnafülke megváltási díja: 7.000,- Ft

b.) Urnafülke újra megváltási díja: 7.000,- Ft

Sírbolthelyek –60 év nyugvási idõ
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a.) Sírbolt megváltási díja: 60. 000,- Ft

b.) Sírbolt újra megváltási díja: 60. 000,- Ft

4. Egyes és kettõs sírhelyek elõre történõ megváltásakor a mindenkori díjtételek
háromszorosát kell megfizetni és a megváltás idõtartama alatt, azt gondozni szükséges.

2. §

A Rendelet 7. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

7. számú melléklet

A köztemetõ fenntartási hozzájárulás díja

1. A díjak 2011. év október hó 14. napjától érvényesek.

2. A díjakat évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat határideje: minden év december 31.

3. A köztemetõ fenntartási hozzájárulás díja:
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A köztemetõben vállalkozásszerûen munkát végzõk által fizetendõ köztemetõ fenntartási
hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási
díjtételek egyszerû számtani átlagának az 5 %-át nem haladhatja meg. (1030 -
Ft+ÁFA/munka)

3. §

Ez a rendelet 2016. június 28. napján lép hatályba.

Konyár, 2016. június 24.

________________________ ________________________
Vig Szilárd

polgármester

Dr. Gáti Zsuzsa

jegyzõ

Záradék:

A kihirdetés idõpontja: 2016. június 28.

Dr. Gáti Zsuzsa

jegyzõ
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