Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
8/2002.(VI.27.) önkormányzati rendelete
a temetıkrıl és a temetkezésrıl
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló
1999. évi XLIII. törvény 40. §. (1) bekezdésének és a 41. §. (3) bekezdésének a
felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §. A rendelet hatálya Szank községben lévı temetırészre terjed ki, ahol az
önkormányzat a köztemetı fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségét teljesíti.
2. §. Az önkormányzat illetékességi területén a Református Egyházközség tulajdonát
képezi a 245/2. hrsz-ú temetı ingatlan. Ezen ingatlanból 25 sírhely elhelyezéséhez
szükséges 75 m2 nagyságú területen az önkormányzat a köztemetı fenntartására
vonatkozó törvényi kötelezettségét teljesíti. (Térkép, helyszínrajz melléklet.)
Temetési helyek
3. §. /1/ A temetési helyek elhelyezkedésére vonatkozó térképet a rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.
/2/ A köztemetıben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre:
koporsós, hamvasztásos és a 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet 12. §. (6)
bekezdésében foglalt
emberi maradványok elhelyezésére kijelölt hely.
/3/ A temetési helyek méretei:
- egyes sírhely:
90 x 210 cm
- kettıs sírhely:
90 x 210 cm
30 x 30 cm
- úrnafülke belsı mérete:
- temetési helyek közötti távolság: 60 cm.
A sírgödör mélysége 200 cm, koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a
felülre kerülı koporsó aljzata legalább 160 cm mélységre kerüljön.
4. §. A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért díjat kell fizetni, a díjak mértékét a
képviselı-testület állapítja meg a Református Egyházközség által megállapított
díjtételeket figyelembe véve.
(A temetkezési sírhelyek használati díját a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.)
5. §. Az önkormányzat a köztemetı fenntartásáról, üzemeltetésérıl a Református
Egyházközséggel kötött megállapodás alapján gondoskodik.
(A megállapodás a rendelet 1. számú függeléke.)
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Záró rendelkezés
6. §.1
7. §. Ezen rendelet kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Besesek Béla s.k.
alpolgármester

Fodor Árpádné s.k.
jegyzı

Z Á R A D É K:
Kihirdetve: 2002. június 27.

S z a n k, 2002. június 27.

Fodor Árpádné s.k.
jegyzı

1

Hatályon kívül helyezte: 8/2012.(V.17.) Hatálytalan: 2012. május 18-tól.

2. sz. melléklet

Temetkezési sírhelyek használati díja:

Rendelkezési jog idıtartama:

Egyes sírhely:

2.500 Ft

25 év

Kettıs sírhely:

5.000 Ft

25 év

Úrnafülke:

2.500 Ft

25 év

