
Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2012.(XI.08.) önkormányzati rendelete 

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 

7/2001. (III.29.)sz. Ö. rendelet tervezet módosításáról 

 

 

 

Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 

1990.évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a köztemetőről és a 

temetkezés rendjéről szóló 5/2001.(III.29.) sz. Ö. rendelet (továbbiakban: temető rendelet) módosításáról 

a következőket rendeli el: 

 

1. § 

(1) A 9. § (4) bekezdése az alábbi pontokkal egészül ki: 

„f) urnafülke 

g) urnasírhely 

h) urnasírbolt” 

(2) A 19. § az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) A köztemetőbe látogatók számára – kivéve mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők - 

gépjárművel november 1-től február 28-ig behajtani tilos.” 

(3) A 19. § az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki: 

„(9) A köztemetőbe látogatók számára – kivéve mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők - 

gépjárművel március 1-től október 31-ig behajtani szombati napokon lehet.” 

(4) A 19. § az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki: 

„(10) Az önkormányzat a temetőben építési munkálatokat végzők számára áramot nem biztosít. Az 

építtető feladata a szükséges áramforrás biztosítása. 

(5) A temető rendelet az alábbi 22. §-sal egészül ki: 

22. § (1) A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a koporsós temetési helyek árait. 

(2) A rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a hamvasztásos temetési helyek árait. 

 

2. § 

(1) Hatályát veszti a 7. § (3) bekezdése. 

(2) Hatályát veszti a 20. §. 

 

3. § 

A temető rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

4. § 

A rendelet – a 2. számú melléklet kivételével - 2013.január 1-jén lép hatályba. A 2. számú melléklet 

2012.november 9-én lép hatályba. 

 

Endrefalva, 2012. november 7. 

 

 

  Csóriné Botyánszki Ágnes     Vincze Nikolett 

        polgármester          körjegyző 

 

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

Endrefalva, 2012. november 8. 

 

 

Vincze Nikolett 

    körjegyző 



1.sz. melléklet 

 

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

7/2001.(III.29.) sz. Ö. rendeletéhez 

 

A koporsós temetési helyek árai 

 

I. Endrefalva köztemetőjében a koporsós temetkezési helyek árai: 

 1. Egyes sírhely: bruttó 5.000 Ft 

 2. Kettes sírhely: bruttó 10.000 Ft 

 

II. A gyermeksírok a fenti sírhely árak 50 %-ának megfelelőek. 

 

III. A sírbolt helyek tervezett férőhelyenként 10.000.-Ft. 

/A kettes sírhely kerületét nem haladhatja meg. / 

 

IV. Sírhelyeket előre megvásárolni akkor lehet, ha 

a. a sírhely befizetésétől számított 3 hónapon belül beépítési kötelezettséget vállalnak, 

b. amennyiben nem történik meg 3 hónapon belül legalább a sírhelyalap elkészítése, a 

sírhelyhez való jogosultság elveszik, valamint a befizetett összeg sem jár vissza. 



 

2.sz. melléklet 

 

Endrefalva Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

7/2001.(III.29.) sz. Ö. rendeletéhez 

 

A hamvasztásos temetési helyek árai 

 

I. Endrefalva köztemetőjében a hamvasztásos temetkezési helyek árai: 

 1. Urnasírhely: bruttó 3.000 Ft 

 2. Urnafülke:  bruttó 36.000 Ft 

 3. Urnasírbolt:  bruttó 10.000 Ft /A kettes sírhely kerületét nem haladhatja meg. / 

 

II. Sírhelyeket előre megvásárolni akkor lehet, ha 

c. a sírhely befizetésétől számított 3 hónapon belül beépítési kötelezettséget vállalnak, 

d. amennyiben nem történik meg 3 hónapon belül legalább a sírhelyalap elkészítése, a 

sírhelyhez való jogosultság elveszik, valamint a befizetett összeg sem jár vissza. 


