Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (IV. 29.)
önkormányzati rendelete a temetőkről
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló
1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdés, 16. §, 40. § (1) bekezdés, 40. § (3) bekezdés, 41. §
(3) bekezdés, 42. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában1
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Nagykőrösi Református Egyházközség tulajdonában
álló, természetben a Nagykőrös, Mikes Kelemen utcában (3008 hrsz.) lévő, és a
Nagykőrösi Római Katolikus Plébánia tulajdonában lévő, (Homokoldali 2623/1 hrsz.)
természetben a Nagykőrös, Szabadszállási utcában, továbbá a Nagykőrös, Zentai
utcában (Bokrosi 6325 hrsz.) lévő temetőre (a továbbiakban együttesen: temetők),
amelyben Nagykőrös Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a
köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.
2. § Az önkormányzat a köztemető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos
kérdésekben a Nagykőrösi Református Egyházközséggel és a Nagykőrösi Római
Katolikus Plébániával (továbbiakban együttesen: temetőtulajdonosok) szerződéses
keretek között, az 1. melléklet szerinti megállapodást köti.
3. § Az Önkormányzat köztemető fenntartására vonatkozó feladatainak ellátására a
temetőtulajdonosok a soron következő temetési helyet biztosítják részére.
4. § A temetőtulajdonosok a kijelölt temetési helyek területén a fenntartói jogosítványok
keretében a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek,
egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek
karbantartásáról, szükség szerint felújításáról gondoskodnak.
5. § A temetőtulajdonosok a saját üzemeltetésű temetők használatának általános
szabályairól temetőszabályzatukban rendelkeznek.
2.
Szabálysértési rendelkezések
6. §2
3.
Záró rendelkezések
7.§ Ez a rendelet 2011. június 1-jén lép hatályba.
8.§ A rendelet az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának a belső piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Nagykőrös, 2011. április 29.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester
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Módosította a 47/2013. (IX. 27.) ö. r.
Hatályon kívül helyezte a 17/2012. (IV. 27.) ö. r.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 28.
Hatályba lépés ideje: 2012. május 31.
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