PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2011. (III. 23.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló
14/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Püspökladány
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
biztosított feladatkörében, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. törvény 40. § (2) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében és a 42. §-ban
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 14/2004. (III. 26.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (2) bekezdése a következő f)
ponttal egészül ki:
„f) két koporsó elhelyezését
biztosító sírbolt 60 évre
- megváltás
- újraváltás

65.510 Ft + ÁFA
65.510 Ft + ÁFA”
2. §

A R. a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § Püspökladány Város Önkormányzatának mindenkori képviselőtestülete Püspökladány város polgármesteri tisztségét betöltő
személyeknek a díszsírhely táblában sírbolt temetési helyet
adományoz.”
3. §
(1)

A R. mellékletének I. pontja utolsó
szövegrésszel egészül ki: „sírbolt elhelyezés”.

mondata

a

következő

2

(2)

A R. mellékletének 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A sírhelyek gondozása
A sírhelyek, az urnafülkék, a sírboltok gondozásáról (állagmegóvás,
díszítés, növényzet ültetés) az elhalt hozzátartozója köteles gondoskodni.
Sírhely és urnafülke esetén a 25 éves, sírbolt esetén a 60 éves használati
idő lejáratát követően a sírhely, urnafülke, sírbolt további gondozásra
újraváltható.
Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 3, a sírhelyet 2, az
urnahelyet 1 éven belül nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt
minden megtérítés igénye nélkül újból felhasználni (kivéve az
önkormányzat által adományozott sírhelyet, sírboltot, urnafülkét,
amelynek további gondozására az önkormányzat köteles).
A temető üzemeltetője köteles erről tájékoztatni az érintetteket a
tájékoztatónak a köztemetőben történő folyamatos kifüggesztésével.”
4. §

Ez a rendelet 2011. március 23-án lép hatályba és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
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