Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezésről
A módosításra kiadott 14/2012 (VI.01., 19/2015. (X.30.)) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a temetőkről és a temetkezésről
szóló többször módosított 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tetv.) 6.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Tetv. 40.§ (3) bekezdésében és a 41.§ (3) bekezdésében rögzített, valamint a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1.§ A szabályozás célja, hogy Gyál közigazgatási területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa az elhunytakat
megillető jogot a végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés garantálása érdekében, szabályozza a temetők
működési rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát.
2.§ (1) A rendelet hatálya Gyál közigazgatási területén működő köztemetőkre, valamint az ezek fenntartásával,
temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységekre és azok folytatóira terjed ki.
(2) Gyál közigazgatási területén található temetők közül jelen rendelet hatálybalépésekor
a) üzemelő köztemető:
Bem J. utcai új köztemető,
b) részben lezárt köztemető:
Táncsics M. utcai köztemető,
c) lezárt köztemetők:
Munkácsy M. utcai köztemető, Gyál-Némediszőlő köztemető.
2. Értelmező rendelkezések
3.§ E rendelet alkalmazásában
a) sírbolt (kripta): legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely;
b) sírhely: egy, vagy két koporsó befogadására alkalmas temetési hely;
c) sírhelytábla: a temetőrendezési tervben megjelölt olyan temetőrész, amely a nyugvási időt követően kiüríthető és
temetés céljára ismételten igénybe vehető;
d) temető: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti zöldfelületi jellegű,
különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak
eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak;
e) urnafülke (kolumbárium), urnasírbolt: a hamvakat tartalmazó urnák építményben való elhelyezésére alkalmas
temetési hely;
f) urnasírhely: a hamvakat tartalmazó urnák földbe temetésére alkalmas temetési hely.
3. A köztemetők fenntartása és üzemeltetése
4.§(1) A 2.§ (2) bekezdésében felsorolt köztemetők kegyeleti méltóságának megőrzéséről, a temető tárgyi és
infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítéséről, kialakításáról a Képviselőtestület az általa egyszemélyi alapítóként alapított Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-n
(továbbiakban: üzemeltető) keresztül gondoskodik.
(2) A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület éves költségvetésének terhére biztosítja az
üzemeltetőnek.
5.§ A temetőket tömör vagy áttört kerítéssel kell bekeríteni. Biztosítani kell, hogy a temetőbe való be- és kijárás a kapukon
keresztül történjen, valamint, hogy a temető átjárás céljára ne szolgáljon.
6.§ (1) A köztemetőként használt terület - ideértve a parcellákat és sírhelyeket is - és létesítményei feletti tulajdonjog még
ideiglenesen sem adható át, használatukra bérleti szerződés sem köthető.
(2) A köztemető korlátozott használatú közterületnek minősül.
(3) A kegyeleti közszolgáltatást a köztemető üzemeltetője végezi. Ezen tevékenységei során a Képviselő-testület
megbízásából jár el, képviseli érdekeit, együttműködik más szolgáltatókkal és hatóságokkal.
(4) Az üzemeltető temetkezési tevékenységet is végezhet, azonban biztosítania kell, hogy az egyéb temetkezési
szolgáltatók azonos eséllyel vállalkozhassanak.

(5) A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési, kártérítési felelősség sem a Képviselő-testületet,
sem az üzemeltetőt nem terheli.
7.§ Az üzemeltető a kegyeleti közszolgáltatás ellátásáért, a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőktől temetőfenntartási hozzájárulási díjat, a temetkezési szolgáltatóktól a temetői létesítmények, és az üzemeltető által biztosított
szolgáltatások igénybevételéért igénybevételi díjat szed, melyek mértékeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
4. A köztemetők rendje
8.§ A köztemető üzemeltetője a temető rendjére vonatkozó szabályok kialakítása során az alábbiak betartásával köteles
eljárni:
a) A temetőt reggel 8 órától este 18 óráig kell nyitva tartani. Ettől eltérni csak az október 25-e és november 10-e
közötti időszakban lehet, az üzemeltető mindenkori döntése alapján.
b) A temető rendjét szabályozó hirdetményeket a temető bejáratánál jól látható helyen ki kell függeszteni.
c) A temetőben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, virágok, mécsesek,
gyertyák stb.) helyezhetők el.
d) Szemetet kizárólag az arra kijelölt helyen szabad letenni.
e) A temetőben tilos járművel közlekedni, kivéve a súlyos mozgássérültet szállító járművet és a temetkezési
tevékenységben részt vevő járművet. Az üzemeltető a munkavégzés céljából behajtó járműveknek behajtási
engedélyt adhat.
f) A temetőben keletkezett hulladékok gyűjtéséről hulladékgyűjtő-hely kijelölésével kell gondoskodni. A keletkezett
szemét elszállíttatásáról legalább havonta gondoskodni kell.
g) A temető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. Az általa okozott károkért
a felügyelő tartozik felelősséggel.
h) A temetőben gyertyát, vagy mécsest gyújtani legkésőbb a zárás előtt fél órával szabad. A tűzveszély
elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát, vagy mécsest meggyújtotta.
i) A temetőbe állatokat bevinni tilos.
j) A temetőben végzendő minden munka elvégzéséhez - a sírgondozás kivételével - a temető üzemeltetője adhat
engedélyt.
k) Fát, bokrot, cserjét, melynek az öregkori magassága az 50 cm-t eléri, és mely túlterjed a sírkő (területfoglalási)
méret határán, a köztemető területén csak a temető üzemeltetője ültethet. A temető területén a temetési hely
díszítésére szolgáló tárgyak (virágtartók, sírlámpák) helyezhetők el. A sírok mellé ülőpadot elhelyezni nem
szabad.
l) Tilos a temetőben bárminemű reklámtevékenységet folytatni.
9.§ (1) A munkát végző vállalkozó a temetőben végzett minden nemű munkát a temető üzemeltetőjének a tevékenység
megkezdését megelőzően legalább 24 órával köteles bejelenteni.
(2) A temetkezési szolgáltatási tevékenységek közül a sírgödör kiásását az üzemeltető, az egyéb tevékenységet csak a
temetéssel megbízott temetkezési szolgáltató végezheti, egyeztetve a temető üzemeltetőjével.
(3) A síremlék szabályszerű felállítását, átépítését és lebontását a temető üzemeltetője ellenőrzi.
(4) A síremléket, sírkeretet, fedőlapot és a síremlék állékonyságát biztosító áthidaló gerendát csak előre gyártott elemekből
lehet létesíteni. A kripták készítéséhez és síremlékek felállításához szükséges betont a helyszínen keverni tilos.
(5) Hétvégén és ünnepnapokon kivitelezői munka nem folytatható.
(6) Síremlék szakszerűtlen állításával másnak okozott kárért elsősorban a károkozó tartozik felelősséggel, ismeretlensége
esetén a síremlék felett rendelkezni jogosult a felelős.
10§ (1) Síremlék állítását kizárólag olyan vállalkozó/vállalkozás végezheti, aki/amely rendelkezik a megfelelő szakmai
képesítéssel, vállalkozói igazolványában/társasági szerződésében tevékenységi kör rovatában szerepel a sírkőállításhoz
szükséges tevékenységi kör.
(2) A vállalkozó/vállalkozás tevékenysége során köteles betartani a hatályos jogszabályokban és szabványokban foglalt
követelményeket.
(3) A vállalkozó/vállalkozás az előírások be nem tartásából eredő bármilyen jellegű kárért büntető- és polgári jogi
felelősséggel tartozik.
(4) Sírkövet házilagos kivitelezésben csak az üzemeltető egyedi elbírálású engedélye alapján lehet felállítani.

(5) Bontott síremléket és bontásból származó törmeléket, építés során kitermelt földet, betonmaradványokat és egyéb
építési hulladékot a temető területéről el kell szállítani, ezek a temetői szeméttároló karámba nem helyezhetők.
11.§ (1) A vállalkozónak a temetőben végzett munka befejezését, elvégzését az üzemeltetőnek be kell jelentenie.
(2) Az üzemeltető a temető területén végzett szolgáltatások és munkálatok elvégzését az ezen rendeletben és egyéb
jogszabályokban megszabott előírások betartásának céljából előzetes bejelentés nélkül is jogosult ellenőrizni. Amennyiben
hiányosságot, vagy szabálytalanságot észlel, köteles a szükséges intézkedéseket megtenni.
12.§ (1) A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírkő (területfoglalás) méreténél nagyobb
területet, és magassága a talapzattal együtt legfeljebb 150 cm, urnasíremlék esetében legfeljebb 80 cm lehet.
(2) A síremlék körül létesített járda magassága a talajszinttől maximum 2 cm lehet, a szélességét az adott hely
területfoglalási mérete határozza meg.
(3) A sírkeret magassága a talapzattól számítva 30 cm lehet, kivéve a régi elbontott és később újra visszaállított sírkeretek
magassága.
(4) A síremlék összeállítását az érvényben lévő biztonsági, műszaki és technológiai előírásokat kielégítő megoldással
(csapolással, stb.) kell készíteni.
(5) A temetőben munkát végzőt teljes anyagi és erkölcsi felelősség terheli.
5. A temetési hely
13.§ (1) A köztemetők belső kialakításának rendjét, az egyes parcellák felhasználási módját, idejét temetőrendezési tervben
kell meghatározni. A terv térképet (vázrajzot) is tartalmaz, amelyen a temető egyes területei beazonosíthatóak. A tervet az
üzemeltető készíti, és a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A köztemető sírhelytáblákra történő felosztását, a sírhelytáblák, továbbá azon belüli sorok, oszlopok, sírhelyek
számozását és nyilvántartását, valamint a sírhelytáblák kijelölését a temetőkről és a temetkezésről szóló kormányrendelet
(továbbiakban: Ter.) vonatkozó rendelkezései szerint kell végezni.
14.§ (1) Temetni, vagy az elhamvasztottak maradványait tartalmazó urnákat elhelyezni csak temetkezés céljára kijelölt
területen szabad.
(2) Temetkezésre használt helyek:
a) Koporsós temetés esetén
aa) sírhelyek,
ab) gyermeksírhelyek,
ac) kriptahelyek.
b) Hamvasztásos temetés esetén
ba) urnasírhelyek,
bb) urnafülkék (kolumbáriumok).
15.§ (1) A díszsírhelyek a köztemetőkben kijelölt egyes sírhelyek, amelyeket az elhunyt személy kimagasló érdemeinek
elismeréséül - bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet
javaslatára - a polgármester örök temetkezési hely céljára adományozhat. Adományozás esetén a díszsírhely síremlékének
felállításáról, fenntartásáról és gondozásáról a Képviselő-testület határoz.
(2) A köztemető átrendezése vagy megszüntetése esetén az adományozott díszsírok áthelyezéséről a Képviselő-testülete
dönt.
16.§ (1) A sírgödör mérete:
a) egyes sír esetében:
b) kettős sír esetében:
c) gyermeksír - 14 éven alul - esetében:
d) urnasír esetében:

210 cm x 90 cm x 200 cm mély,
210 cm x 190 cm x 200 cm mély,
130 cm x 60 cm x 200 cm mély,
80 cm x 60 cm x 100 cm.

(2) A sírkő (területfoglalás) mérete:
a) egyes sír esetében:
b) kettős sír esetében:
c) gyermeksír - 14 éven alul - esetében:
d) urnasír esetében:

230 cm x 110 cm,
230 cm x 210 cm,
140 cm x 70 cm,
90 cm x 70 cm.

17.§ A sírok egymástól való távolsága 60 cm, a sorköz távolsága 1,00 m. A régi köztemetők esetében a feltételeket
adottnak kell tekinteni.
18.§ A kolumbáriumban az urnák elhelyezése 30 cm x 30 cm x 45 cm-es belméretű és szilárd lappal légmentesen lezárt
urnafülkében történhet.
19.§ (1) A sírbolt (kripta) méretét a befogadó koporsók száma határozza meg.
(2) Sírbolt a Képviselő-testület hozzájárulásával, külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon, építési
engedéllyel építhető.
20.§ A temetkezésre használt helyek köztemetőn belüli elhelyezését a temetőrendezési terv alapján az üzemeltető jelöli ki.
21.§ Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető vagy az általa felhatalmazott személy állíthat vagy
távolíthat el.
22.§ (1) Ha a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely megtelt, azokat le kell zárni.
(2) A temető vagy a temetőrész lezárásáról a Képviselő-testület, a sírhelytábla vagy temetési hely lezárásáról az üzemeltető
határoz.
6. A temetési hely feletti rendelkezési jog
23.§ (1) A temetési hely feletti rendelkezési jogot annak megváltásával lehet szerezni. A rendelkezési jog gyakorlása a
temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed
ki.
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamára (használati idejére) és annak meghosszabbítására a Ter. vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama megváltás és újraváltás alkalmával:
- egyes sírhely esetén a koporsós betemetés, vagy rátemetés napjától számított 25 év,
- kettős sírhely esetén a koporsós betemetés, vagy rátemetés napjától számított 25 év,
- urnafülke és urnasírhely esetén 10 év;
- sírbolt esetén 60 év.
24.§ (1) A temetési hely feletti rendelkezési jogért megváltási díjat kell fizetni, melynek mértékét - temetési hely
típusonként – a Bem József utcai köztemető vonatkozásában a 2. számú melléklet, a Táncsics Mihály utcai köztemető
vonatkozásában a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temettető vagy az általa megbízott, az újraváltáskor a sír felett
rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni. A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell
megfizetni.
(3) Ha kettős sírhelynél az első koporsós temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem történik, a
rendelkezési jog megszűnik, kivéve, ha az arra jogosult a rendelkezési jogot ismételten megváltja.
(4) Ha a sírhely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó - a használati idő lejárta előtt - a holttest maradványokat
(hamvakat) a kiürítéskor ugyanabban a temetőben, vagy másik - a Képviselő-testület fenntartásában lévő - köztemetőben
levő új sírba helyezi el, az új sírhely feletti rendelkezési jog megváltási díja az eredeti sírhely megváltási árának időarányos
összegével csökken.
(5) A rokoni háttér nélküli, elhagyott, 25 éve gondozatlan sírok esetében a sírhelyeket újra lehet értékesíteni, ha az
üzemeltető hat hónap időtartamon belül legalább kétszer országos és helyi lapban, valamint a temetőben jól látható helyen
ezzel kapcsolatos hirdetményt tesz közzé és a sírokat nem váltja meg újra senki.

25.§ (1) A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik.
(2) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a megváltott, de fel nem használt temetési helyet nem
kívánja igénybe venni, úgy a megváltási díj időarányos részét számára - a visszatérítéskor érvényben lévő díjtételek alapul
vételével - vissza kell téríteni. A megváltott, de fel nem használt temetési helyről érvényesen csak a köztemető
üzemeltetőjénél tett nyilatkozattal lehet lemondani.
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26.§
7. A temetési szolgáltatás rendjére vonatkozó szabályok

27.§ (1) Ravatalozni a köztemetőben csak az arra kijelölt helyen szabad.
(2) A halott a ravatalozóban a szertartás megkezdése előtt legfeljebb három, de legalább egy órával korábban helyezhető
el. A ravatalozásig a holttestet hűteni kell.
(3) Légmentesen lezárva kell tartani a koporsót, ha az elhalt fertőző betegségben hunyt el. Biztosítani kell, hogy a koporsó
közvetlen közelében se tartózkodjon senki.
(4) A temetést végző temetkezési szolgáltató köteles a ravatalozásra vonatkozó szabályokat megismerni és betartani.
28.§ A halott szállítás, a temetések, a rátemetések, az újratemetések, a sír- és urnanyitások során be kell tartani a Ter.
vonatkozó rendelkezéseit.
8. A temetkezési szolgáltatók
29.§ (1) Temetkezési szolgáltatási tevékenység a mindenkor hatályos önkormányzati rendelet, valamint a Ter. vonatkozó
rendelkezései szerint végezhető.
(2) A temetkezési szolgáltatók - a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében - kötelesek együttműködni a temető
üzemeltetőjével, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és érdekeltekkel.
(3) A temetői létesítményeket, valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokat a temetkezési szolgáltatók az
igénybevételi díj megfizetését követően vehetik igénybe.
9. A temetői kötelező nyilvántartások vezetése
30.§ (1) A köztemető üzemeltetője állapotfelmérésen és kitűzésen alapuló nyilvántartókönyvet, tábla- és sírhelykönyvet
köteles vezetni.
(2) A nyilvántartó könyvbe - minden temetés (urnaelhelyezés) alkalmával - az alábbi adatok kerülnek:
folyószám,
térképi azonosító szám,
a ravatalozás helye és ideje, a temetés, az urnaelhelyezés, a hamvak szétszórásának napja,
az elhalt neve, leánykori neve, születési ideje, utolsó állandó lakcíme, foglalkozása, elhalálozásának
időpontja,
a sírhelyparcella, sírhelysor, temetési hely száma,
az eltemettető neve, lakcíme,
a temetést végző temetkezési vállalkozó neve,
a szertartás jellemzői, a szokásostól eltérő események,
a síremlékre (sírkőre) vonatkozó jellemző adatok.
(3) A nyilvántartásba - az idő és a hely megjelölésével - be kell vezetni, ha holttestmaradványok közös sírba kerülnek
elhelyezésre. A nyilvántartás mellett betűsoros névmutatót is vezetni kell. A nyilvántartáshoz kell csatolni a halott
eltemethetőségét igazoló okmányok másolatát.
(4) A táblakönyvben az adott sírhelytáblában lévő sorokat és az azokhoz tartozó sírhelyeket kell nyilvántartani.
(5) A sírhelykönyv az adott sírhelytáblán belüli - soronként is külön jelzett - sorszámozott sírhelyek nyilvántartása.
(6) Nyilvántartást kell vezetni azokról a síremlékekről, amelyek az önkormányzat tulajdonába kerülnek.
32.§ (1) A temetői nyilvántartásokba az eltemettető(k) és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy(ek)
1
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betekinthet(nek), részükre a köztemető üzemeltetője ingyenesen adatszolgáltatást köteles nyújtani, továbbá felvilágosítást
adni az elhunyt személyek temetési helye felől érdeklődőknek.
(2) A temetői nyilvántartásokat a temető fennállásáig meg kell őrizni., a temető megszűnése után azokat át kell adni a Pest
Megyei Levéltárnak.
10. Záró rendelkezések
33.§ 2
34.§ Jelen rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.
35.§ Hatályát veszti:
a) a temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2000. (IV.03) önkormányzati rendelet,
b) a temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2000. (IV.03) önkormányzati rendelet módosítására kiadott 27/2000.
(VI.30.) önkormányzati rendelet,
c) a temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2000. (IV.03) önkormányzati rendelet módosítására kiadott 30/2000.
(XI.08.) önkormányzati rendelet,
d) a temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2000. (IV.03) önkormányzati rendelet módosítására kiadott 6/2002.
(III.25.) önkormányzati rendelet,
e) a temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2000. (IV.03) önkormányzati rendelet módosítására kiadott 22/2004.
(XI.04.) önkormányzati rendelet,
f) a temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2000. (IV.03) önkormányzati rendelet módosítására kiadott 7/2007.
(III.10.) önkormányzati rendelet,
g) a temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2000. (IV.03) önkormányzati rendelet módosítására kiadott 2/2009.
(II.01.) önkormányzati rendelet.
Pápai Mihály
polgármester

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

ZÁRADÉK:
A rendelet 2011. július 1. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel
és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel.
Gyál, 2011. július 01.
Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző
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1.sz. melléklet a15./2011.(VII.1.) önkormányzati rendelethez
1.) Temetőfenntartási hozzájárulási díj mértéke:
a)
b)
c)
d)

2 személyes sírkő állítás esetén
1 személyes sírkő állítás esetén
urnasírkő állítás esetén
napi jegy (bontás, tisztítás, visszaállítás esetén)

10.000,- Ft / db,
6.000,- Ft / db,
3.500,- Ft / db,
3.500,- Ft / db.

2.) A temetői létesítmények, és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési
szolgáltatók által fizetendő díjak:
a)

ravatalozó igénybevételéért

b) hűtőkamra
− 72 órás igénybevételéért
− 72 órát meghaladó igénybevételéért
c)

sírásás igénybevételéért

20.000,- Ft / alkalom,
3.000,- Ft / nap,
1.000,- Ft / nap,
15.000,- Ft / alkalom,

d) urna sírásás

7.500,- Ft / alkalom,

e)

urna sírásás rátemetéskor

3.000,- Ft / alkalom,

f) urnafülke sírtábla kihelyezés
g) halott átvételi díj

1.500,- Ft / alkalom,
3.000,- Ft / elhunyt.

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Fent meghatározott díjak a köztemetők fenntartását és üzemeltetését ellátó szolgáltató javaslatát figyelembe véve évente
felülvizsgálatra kerülnek.

2.sz. melléklet a 15./2011.(VII.1.) önkormányzati rendelethez
Temetési hely feletti rendelkezési jog megváltásának díja
a Bem József utcai köztemetőben (I. övezet)
a)

egyes sírhely esetén

25.000,- Ft / 25év,

b) kettes sírhely esetén

50.000,- Ft / 25 év,

c)

gyermek sírhely esetén

ingyenes / 25 év,

d) kettes sírbolt esetén

580.000,- Ft / 60 év,

e)

négyes sírbolt esetén

880.000,- Ft / 60 év,

f)

urnasírhely esetén

10.000,- Ft / 10 év,

g) egyes urnafülke esetén

10.000,- Ft / 10 év,

h) kettes urnafülke esetén

15.000,- Ft / 10 év,
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i)

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Fent meghatározott díjak a köztemetők fenntartását és üzemeltetését ellátó szolgáltató javaslatát figyelembe véve évente
felülvizsgálatra kerülnek.
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3.sz. melléklet a 15/2011.(VII.1.) önkormányzati rendelethez
Temetési hely feletti rendelkezési jog megváltásának díja
a Táncsics Mihály utcai köztemetőben

a)

egyes sírhely esetén

25.000,- Ft / 25 év,

b) kettes sírhely esetén

50.000,- Ft / 25 év,

c)

gyermek sírhely esetén

ingyenes / 25 év,

d) urnasírhely esetén

10.000,- Ft / 10 év,

e)

egyes urnafülke esetén

10.000,- Ft / 10 év,

f)

kettes urnafülke esetén

15.000,- Ft / 10 év.

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Fent meghatározott díjak a köztemetők fenntartását és üzemeltetését ellátó szolgáltató javaslatát figyelembe véve évente
felülvizsgálatra kerülnek.
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