Sajóecseg Önkormányzat Képviselő-testület
1.12015.(1.29.) rendelete
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1/2001.(1.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
1.§

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1/2001.. szám(I.20.) KT rendelet (továbbiakban:
Rendelet) preambuluma
Sajóecseg Község Önkormányzat Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvényben és
annak végrehajtására kiadott, módosított 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletre foglaltakra a
köztemetőkről és a temetkezés rendjéről az alábbi önkOlmányzati rendeletet alkotja:
szövegrész helyébe
Sajóecseg község Önkonnányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatai ról szóló 201l.
évi CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosítottjogkörében eljárva, figyelemmel a temetőkről
és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben
és annak végrehajtására kiadott
módosított 145/1999. (X.l.) KOlm. rendeletben foglaltakra az alábbi önkormányzati rendeletet
alkotja:
szövegrész lép.

2. §

Szociális temetés:
(l) Sajóecseg Önkonnányzat Képviselő-testületének
egészül ki:
,,9/A.§

(1)

Szociális

temetés

a

községi

1/2001.(1.20.) Ör. az alábbi 91A. §-sal

temetőben

törtéhet

a

(2)-(5)bekezdésben

meghatározottak szerint:.
(2)A szociális temetésre az Önkonnányzat tulajdonában lévő un. "Új temető"-ben kerül sor e
rendelet 1.sz. mellékletében található alaprajzon feltüntetett "szociális parcella" és "szociáli
temetkezési hely" szerint. A szociális parcellát és temetkezési helyet fizikailag is jelölni
szükséges. A szociális parcellában a sír megjelölésére csak az állam által biztosított sírjel
használható.
(3) Szociális temetést az eltemetésre kötelezett igényelheti az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti
önkormányzattóL A szociális temetés iránti kérelmet írásban kell előterjeszteni Sajóecseg
község Önkormányzatánál. Az eltemeLtetésre kötelezettnek az igény bejelentése során
nyilatkoznia kell, hogy koporsós vagy hamvasztásos temetésre kerül sor.

(4) A koporsós céljára kijelölt szociális parcellában a sír mérete:
- hosszúság
-szélesség
- mélység

210 cm
95 cm
200 cm

A szociális parcellában a hantok távolsága egymástól 60 cm
- hossza: 45 cm
- szélessége: 45 cm
- mélysége: 50 cm

(5)A szociális temetés előkészítése és lefoly1atása során valamennyi tevékenység az 1999. évi
XLIII. tv., valamint e rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

3.§
(1) Jelen rendelet hatályba lépésével a R. 11.§-a hatályát veszti.
(2) Rendelet a kihirdetés napját követő 2. apon lép hatályba és azt követő napon hatályát
veszti.

Inklovics László sk.
polgám1ester

Zupkóné Zörgöly Zsuzsa sk.
jegyző

Záradék:
Sajóecseg Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2015.(1.29.) rendeletének kihirdetése
2015. január 30. napján mebrtörtént.
Sajóecseg, 2015.január 30.

