Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2017. (IX. 28.) sz. rendelete, amely módosítja
1/2012. (II. 23.) a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a következők szerint módosítja a fenti számú rendeletet:

A 4. § (10) bekezdése az alábbiakra módosul:
(10). A temettetőknek temetőhasználati díjat kell fizetnie minden esetben (koporsós és
urnás temetés esetében is), a rendelet mellékletében meghatározottak szerint.
A 6. § (1), (2), (3) bekezdése az alábbival kiegészül:
(1) A sírbolt/urnafal temetőn belüli elhelyezését a temető tulajdonosa jelöli ki. A
tulajdonosnak a hozzájárulást meg kell adnia, ha az építtető a sírbolt helyét
megváltotta.
(2) A sírbolt/urnafal felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a használati díjat megfizette,
a tulajdonos
(3) A sírbolt/urnafal (és síremlék) fenntartásáról, annak létesítője (örököse) köteles
gondoskodni. Ha a sírbolt összeomlásától lehet tartani, az üzemeltető felszólíthatja a
fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét, hogy gondoskodjanak a
helyreállításról. Ha a felhívás eredménytelen marad, az üzemeltető kérelmére a
Polgármesteri Hivatal elrendelheti a sírbolt eltávolítását, illetőleg a sírboltba való
további temetkezést megtilthatja.
A 7. § (1) és a (6) bekezdés az alábbiakra módosul, kiegészül:
(1) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő
sírgondozást, temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető
gondnokának köteles be jelenteni 24 órával előtte.
(6) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen
elvégezni.
A sírhelyek körberakása (kő, tégla, járólap stb.) a sírhely területének növekedését
eredményezi, ezért m2 arányban ezt a területet is köteles megváltani, ami a sírhely
megváltásának időpontjával megegyező. A polgármesteri hivatalban 15 napon belül
köteles bejelenteni, a felmérését követően befizetni a m2-nek arányosan, amennyiben
a birtokos ezt nem teszi meg, a hivatal felszedi és az eredeti állapotra állítja vissza.
Minden érintett sírhelybirtokosnak, hozzájáruló nyilatkozatot kell beszereznie a
szomszédos sírhelybirtokosoktól. m2 ár a melléklet szerint.
A 12. § a (10) bekezdéssel kiegészül:
(10) A temető területén és kerítésén reklámtábla elhelyezése TILOS!

Az 1. sz. melléklet az alábbiakkal módosul:
4.) A temető használati díja 15.000.- Ft + ÁFA
= 19.050.tartalmazza a ravatalozó használatot, vízhasználatot, hulladékkezelést.
7.) Sírbolt árak:
4 személyes (régi és új sírbolt)

50 évre
80 évre
100 évre

66.000.- Ft
88.000.- Ft
110 000.- Ft

2 személyes (régi és új sírbolt)

50 évre
80 évre

40.000.- Ft
53.400.- Ft
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