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Tisztelt

Közgyűlés!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § {1) bekezdése értelmében
helyi önkormányzati feladat a településüzemeltetés, ezen belül

köztemetők

feladatot ténylegesen az önkormányzattal kötött kegyeleti közszolgáltatási

kialakítása és fenntartása . A

szerződés

1. napjától a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat jogutódjaként

alapján 2016. július
működő

Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. végzi.
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 16/2017. {IV.28.) önkormányzati rendelet alapján a
Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában
közszolgáltatási

szerződésben

végzett üzemeltetési és a kegyeleti

rögzített temetkezési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos díjak

tekintetében a 2017-es évben korlátozott
többletbevétel azonban nem

lévő köztemetőkben

elegendő

mértékű

áremelés történt . Az ennek hatására keletkezett

az üzemeltetési tevékenység költségoldalának ellentételezésére .

Tekintettel arra, hogy az üzemeltetési tevékenység díjtételei 2017 óta nem kerültek módosításra, a
Temetkezési Kft. javasolta, hogy az Önkormányzat, a temető üzemeltetésével kapcsolatos, rendeletben
szabályozott díjtételeket vizsgálja felül.
A

temető

üzemeltetésével kapcsolatos, rendeletben szabályozott díjtételeket felülvizsgáltuk, javasoljuk a

díjtételek emelését.
A rendelet szöveges része kiegészítésre került a temetési helyek összefoglaló fogalmával mely magába
foglalja a sírhelyet, sírboltot, urnafülkét, urnasírboltot, urnasírhelyet, is, melyhez a rendelet mellékletében
díjtételek is hozzárendelésre kerültek.
Kérjük a Tisztelt

Közgyűlést,

hogy az

előterjesztést,

a beterjesztett javaslatot megtárgyalni, és a rendelet-

tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Nyíregyháza, 2020. június 16.

Dr. Kóvács Ferenc
polgármester
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1. melléklet a VAGY/206-

/2020. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat

eredményéről

1. A jogszabály módosításának, szükségességének a célja

Az új rendelet megalkotásának célja, hogy a jelenleg hatályos, a temetőkről és a temetkezési tevékenységről
szóló 16/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet alkalmazása során felmerült gyakorlati tapasztalatokat
átvezesse, az összefoglaló fogalom alkalmazásával

egyszerűsítse

a mindennapi jogalkalmazást.

2. A tervezett rendelet módosítás társadalmi hatásai

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, a város illetékességi területén
működő köztemetők („Északi temető", borbányai, nagyszállási, sóstóhegyi és az orosi temetők) területén

az elhunytak emlékének méltó

megőrzése,

ápolása. A

temető

és a temetkezési kultúra fejlesztése,

megóvása, valamint a jogszabályváltozások betartása érdekében szükséges egységesebbé tenni, az elmúlt
évek gazdasági hatásaira és az érvényben

lévő

kegyeleti közszolgáltatási

szerződésben

foglaltakra is

figyelemmel kialakítani a temetői díjtételeket. Ennek során érvényesíteni kell a költségek megtérülésének
temettetők

elvét, figyelembe véve a gazdaságkörnyezeti hatásokat, a

teherviselési képességeit. A

jogszabályi környezet ezen elemeknek való megfeleltetése egyben garanciát teremt a működő
minőségi

köztemetők

fenntarthatóságának megteremtésére .

3. Gazdasági, költségvetési hatásai

A díjak emelkedése a temettetők számára kismértékű kiadásnövekedéssel jár. A rendelet módosítást
megelőző időszakhoz

temetőt

képest a rendeletnek újonnan

keletkező

költségvetési hatása nincs. A díjemeléssel a

fenntartó önkormányzatnak- racionális keretek között -

forrásösszege. A rendelet az újonnan megalkotott magasabb

bővíthető

szintű

a fenntartáshoz felhasználható

jogszabályok rendelkezéseivel való

összhangjának biztosításával hozzájárul a jogrendszer egységességéhez.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs

számottevő

hatása.

S. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásával kapcsolatban az Önkormányzatnál többlet feladat, illetve ezzel kapcsolatos külön
feltétel nem jelentkezik. A módosított díjtételeknek a számlázás során történő alkalmazása a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft feladata.
6. Környezeti és egészségügyi következményei

A rendelet megteremti a pénzügyi lehetőséget a Nyíregyháza Megyei Jogú Város környezeti állapotának
javulásához, a környezeti és természeti értékeinek a fennmaradásához, valamint a temetőüzemeltetés és
temetkezési szolgáltatás hatékony, magas színvonalú és a megváltozott jogi szabályozásnak megfelelő
ellátásához. Konkrét egészségügyi következmények nem ismeretesek.

4

2. melléklet a VAGY/206-

/2020 . számú előterjesztéshez

Rendelet -tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK

„„/.„ .. („„.„ .. ) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 16/2017.(IV.28.) önkormányzat rendelet
módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy űlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. törvény 40.§ (3) bekezdésében és a 42 . §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 16/2017.(IV.28 .) önkormányzati rendelet

(továbbiakban: Ör.) 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A temetési helyekért, továbbá a rendeletben meghatározott üzemeltető által biztosított
szolgáltatásért fizetendő díjak mértékét a rendelet 1-4.mellékletei tartalmazzák."
2.§ Az Ör. 4.§ (3)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„ (3) (3) A temetésnek és a gyászszertartásnak az időpontjai:
a) Északi temetőben
aa)hétfőtől csütörtökig 10, 11, 13, 14, 15 óra,
ab) pénteken 10, 11, 13, 14 óra.
b) nagyszállási, orosi, borbányai, sóstóhegyi temetőkben
ba) hétfőtől péntekig 10, 14 óra,
bb) szombaton egyeztetés után 10, 11, 13, vagy 14 óra
A fenti időpontokhoz alkalmazkodni kötelesek a szertartást végző személyek is. A temetés idejére
vonatkozó hozzátartozói kívánságokat a lehetőséghez mérten figyelembe kell venni.
(4) A temető ravatalozó épületében a halottat a temetésig a hűtőkamrában kell elhelyezni. Az elhunyt
ravatalozása és búcsúztatása csak a ravatalozóban történhet, kivéve ha a ravatalozás az illetékes
hatóság engedélyével a temetőn kívül történik, valamint ha a holttest állapota vagy az elrendelt
veszélyhelyzet miatt nem lehet a ravatalozóban elvégezn i a búcsúztatást. A ravatalra helyezettek
koporsói nyitva tarthatók."
3.§ Az Ör. 6.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A temetési hely felett rendelkezési joggal bíró személyt a temetési hellyel, a temetési helyek
közötti területtel és a síron található síremlékkel kapcsolatban gondozási és rendben tartás i
kötelezettség terheli ."
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4.§ (1) Az Ör. 9.§ (S) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :
„c) A növények ültetésének módozatait, hogy milyen tárgyakat szabad a temetési helyek díszítése
céljából a temetőbe bevinni, valamint a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőkre vonatkozó
szabályokat az üzemeltető külön a temetők működési rendjéről szóló szabályzatban az önkormányzat
jóváhagyásával állapítja meg. A temető rendjéről szóló tájékoztatót a temető bejáratánál ki kell
függeszteni ."
(2) Az Ör. 9.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(6) Köztemetőben gépjárművel a KRESZ szabályait betartva és az üzemeltető által kidolgozott
szabályzat szerint lehet közlekedni."
(3) Az Ör. 9.§ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„ (10) A temetési helyeket, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, továbbá a temetőben lévő
épületeket, ültetvényeket és egyéb tárgyakat, a temető fáit, bokrait és egyéb növényzetet rongálni, vagy
beszennyezni, úgyszintén a sírok vagy sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül eltávolítani
tilos . „
(4) Az Ör. 9.§ (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(12) A temető területén csak a temetési helyek díszítésére szolgáló tárgyakat, koszorút, sírlámpát,
sírmécsest, virágot, virágcserepet, vázát szabad elhelyezn i."
(5) Az Ör. 9.§ (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(13) A fás növények a temetési helyektől olyan távolságra kerülhetnek ültetésre, hogy azok növekedése
közben a temetési helyekben és a hozzájuk tartozó síremlékekben kár ne keletkezzen ."
5.§ (1) Az Ör. 12.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A síremlék felállításához, átépítéséhez, felújításához, lebontásához, bármely részének módosításához
a temetési hely felett rendelkező megbízása és a temető üzemeltetőjének engedélye szükséges."
(2) Az Ör. 12.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(3) A síron felállított síremlékkel - a sír fennállása alatt - a temetési hely felett rend elkező jogosult
rendelkezni. A rendelkező elhalálozása után a rendelkezésre jogosultak sorrendje a Ptk. 8:1 §-nak
foglaltaknak megfelelően alakul. „
(3) Az Ör. 12 .§ (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(12) Ha a sírjel, síremlék vagy sírbolt olyan állapotban van, hogy az a temetőlátogatók vagy a temetőben
munkát végzők életét veszélyezteti, a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére - mely
szükség esetén a temetési hely újraváltás díjában érvényesíthető - a temető üzemeltetője köteles
11
megszüntetni .
6.§ (1) Az Ör. 13.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezé s lép:
„(9) A temetési helyekért, továbbá a rendeletben meghatározott üzemeltető által biztosított
szolgáltatásért fizetendő díjak jegyzékét a közönség számára hozzáférhető helyen ki kell függeszten i.
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Minden ármegállapításnál a temető üzemeltetője köteles az árjegyzékből
fordulóknak biztosítani, és az abban foglaltakról tájékoztatást adni. „

történő

felvilágosítást a hozzá

7.§ Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
8.§ Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
9.§ Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép .
10.§ Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
11.§ (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. július 1. napján lép hatályba, és az azt
követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet 2. melléklete 2021 . január 01 . napján lép hatályba .
(3) A rendelet 1.melléklete 2020 . december 31 . napján hatályát veszti.
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1. melléklet a .„ .../.„„ .. „(„ ..„„.) önkormányzati rendelethez

Temetési hely tételek
1.A Északi Temető sírhely megváltási díjai
1.1. Régi temető rész
1.1.1. 1 személyes
1.1.2. 2 személyes

Nettó díj (Ft)

47 .000.73 .000.-

1.2. Új temető rész
1.2.1. 1 személyes
1.2.2. 2 személyes

43 .000.65 .000.-

1.3. Kiemelt övezet
1.3.1. 1 személyes
1.3.2. 2 személyes

61.000.101.000.-

1.4. „ Amerikás" parcella
1.4.1. Sírhely megváltás

59 .000.-

1. B Északi Temető sírhely újraváltási díjai

1.1. Régi temető rész
1.1.1.
1.1.2.

1 személyes
2 személyes

26 .000.52 .000.-

1.2. Új temető rész
1.2.1. 1 személyes
1.2.2. 2 személyes

22 .000.44 .000.-

1.3. Kiemelt övezet
1.3.1. 1 személyes
1.3.2. 2 személyes

40 .000.80 .000 .-

1.4. „Amerikás" parcella
1.4.1. Sírhely újraváltás

38 .000 .-

2. Északi Temető sírbolt férőhelyek megváltási és újraváltási díjai

2.1. Régi

temető

rész

2.1.1. 65 évre
2.1.2. 100 évre
2.2. Új temető rész
2.2 .1. 65 évre
2.2.2. 100 évre

62 .000.87 .000.51.500.79 .000.-

2.3. Kiemelt övezet
2.3.1. 65 évre
2.3.2. 100 évre

97 .000.142.000 .-
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Nettó díj (Ft)
2.4. 12 személyes sírbolthely megváltási és újraváltási díja 100 évre
2.4.1. Régi temető rész
2.4.2. Új temető rész
2.4.3. Kiemelt övezet

962 .000 .845 .000.1.592.000.-

3. Északi Temető gyermek sírhely megváltási díjai
3.1. Északi Temető gyermek sírhely újraváltási díjai

20.500.6.500.-

4. Északi Temető urnafülke megváltási és újraváltási díjai 10 évre
4.1 . 2 személyes
4.2. 4 személyes

19.000.38 .000.-

5. Északi temető Urnafülke megváltási díja i a ravatalozóban táblával
5.1. 2 személyes
5.2. 4 személyes

29 .000.50 .000 .-

6.A. Északi Temető urnasírhely megváltási díjai 25 évre
6.1. 2 személyes
6.2. 4 személyes

22 .000.44 .000 .-

6.B. Északi Temető urnasírhely újraváltási díjai 25 évre
6.1. 2 személyes
6.2. 4 személyes

19.000.38.000.-

6.C. Északi Temető urnasírbolt hely megváltási és újraváltási díjai 25 évre
Régi temetőrészben :
6.1. 2 személyes
6.2. 4 személyes

21.500.43 .000 .-

Új temetőrészben :
6.1. 2 személyes
6.2. 4 személyes

21.500 .43 .000.-

Kiemelt övezetben :
6.1. 2 személyes
6.2 . 4 személyes

25 .500 .51.000.-

7. Északi Temető bérsírboltok megváltási díja/év

20 .000. -

8. Oros városi köztemető sírhelyek megváltási /újraváltási díjai
8.1.a. Sírhely újraváltási díj
8.1.1 1 személyes
8.1.2. 2 személyes
8.1.b. Sírhely megvá ltási díj
8.1.1 1 személyes
8.1.2 . 2 személyes

11.500.23 .000.32 .500 .44.000.-

9

8.2.

Kettőszemélyes

urnafülke megváltási és újraváltási díja 10 évre
Nettó díj (Ft)

8.2.1. Gránit urnafülke megváltási díja
8.2.2. Urnafülke újraváltási díja

61.500.12.000.-

8.3. Kettőszemélyes urnasírhely megváltási és újraváltási díja 25 évre
8.3.1. Urnasírhely újraváltási díja
8.3 .2. Urnasírhely megváltási díja

17.000.20.000 .-

8.4. Gyermek sírhely megváltási és újraváltási díja
8.4.1. Gyermek sírhely megváltási díja
8.4.2 Gyermek sírhely újraváltási díja

19.500 .5.500 .-

8.5. Sírbolt férőhelyek megváltási és újraváltási díjai
8.5 .1. 65 évre
8.5.2. 100 évre

42 .000.59 .000 .-

8.6. Kettőszemélyes urnasírbolt hely megváltási és újraváltási díja 25 évre
8.6.1. Műkő urnasírbolt megváltási díja
8.6.2 .. Műkő urnasírbolt hely újraváltási díja

55 .000 .20.000.-

8.6. Négyszemélyes urnasírbolt hely megváltási és újraváltási díja 25 évre
8.6.1. Műkő urnasírbolt megváltási díja
8.6.2.. Műkő urnasírbolt hely újraváltási díja

75 .000.40.000.-

9. Borbánya városi köztemető sírhelyek megváltási /újraváltási díjai

9.1.A Sírhely újraváltási díj
9.1.1 1 személyes
9.1.2. 2 személyes

11.500.23 .000.-

9.1.B Sírhely megváltási díj
9.1.1 1 személyes
9.1.2. 2 személyes

32 .500 .44.000.-

9.2. Kettőszemélyes urnafülke megváltási és újraváltási díja 10 évre
9.2.1. Műkő urnafülke megváltási díja
9.2.3 . Urnafülke megváltási újraváltási díja

28 .000 .12.000.-

9.3. Kettőszemélyes urnasírhely megváltási díja 25 évre
9.3.1. Urnasírhely újraváltási díja
9.3.1. Urnasírhely megváltási díja

17.000 .20.000.-

9.4. Gyermek sírhely megváltási és újraváltási díja
9.4.1. Gyermek sírhely megváltási díja
9.4 .2 Gyermek sírhely újraváltási díja

19.500 .5.500.-

9.5 . Sírbolt férőhelyek megváltási és újraváltási díjai
9.5 .1. 65 évre
9.5.2. 100 évre

42 .000.59 .000 .-
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9.6. Kettőszemélyes urnasírbolt hely megváltási és újraváltási díja 25 évre

Nettó díj (Ft)
9.6 .1. Műkő urnasírbolt megváltási díja
9.6.2 . Műkő urnasírbolt hely újraváltási díja

55 .000 .20.000.-

9.7. Négyszemélyes urnasírbolt megváltási és újraváltási díja 25 évre
9.7.1. Műkő urnasírbolt megváltási díja
9.7.2. Műkő urnasírbolt hely újraváltási díja

75.000 .40.000.-

10. Nagyszállás városi köztemető sírhelyek megváltási /újraváltási díjai

10.1. Sírhely újraváltási díj
10.1.1. 1 személyes
10.1.2. 2 személyes

11.500.23 .000.-

10.2. Sírhely megváltási díj
10.2.1. 1 személyes
10.2.2. 2 személyes

32 .500.44.000.-

10.3. Kettőszemélyes urnafülke megváltási és újraváltási díja 10 évre
10.3.1. Műkő urnafülke megváltási díja
10.3.3. Urnafülke újraváltási díja

28.000 .12.000.-

10.4. Kettőszemélyes urnasírhely megváltási díja 25 évre
10.4.1. Urnasírhely újraváltási díja
10.4.2. Urnasírhely megváltási díja

17.000.20 .000.-

10.5. Gyermek sírhely megváltási és újraváltási díja
10.5.1. Gyermek sírhely megváltási díja
10.5.2 Gyermek sírhely újraváltási díja

19.500. 5.500.-

10.6. Sírbolt férőhelyek megváltási és újraváltási díjai
10.6.1. 65 évre
10.6.2. 100 évre

42 .000.59 .000.-

10.7. Kettőszemélyes urnasírbolt hely megváltási és újraváltási díja 25 évre
10.7.1. Műkő urnasírbolt megváltási díja
10.7.2 . Műkő urnasírbolt hely újraváltási díja

55 .000.17.000.-

10.8. Négyszemélyes urnasírbolt megváltási és újraváltási díja 25 évre
10.8.1. Műkő urnasírbolt megváltási díja
10.8.2 .. Műkő urnasírbolt újraváltási díja

75 .000.34.000.-

11. Sóstóhegy városi köztemető sírhelyek megváltási /újraváltási díjai

11.1. Sírhely újraváltási díj
11.1.1. 1 személyes
11.1.2. 2 személyes
11.1. Sírhely megváltási díj
11.1.1 1 személyes
11.1.2. 2 személyes

11.500.23 .000.32.500 .44.000.-
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11.2. Kettőszemélyes urnafülke megváltási és újraváltási díja 10 évre
11.2.1. Műkő urnafülke megváltási díja

Nettó díj (Ft)

28 .000 .-

11.2.2. Urnafülke újraváltási díja

12.000.-

11.3. Kettőszemélyes urnasírhely megváltási díja 25 évre
11.3.1. Urnasírhely újraváltási díja
11.3.2. Urnasírhely megváltási díja

17.000.20.000 .-

11.4. Gyermek sírhely megváltási és újraváltási díja
11.4.1. Gyermek sírhely megváltási díja
11.4.2 Gyermek sírhely újraváltási díja

19.500.5.500.-

11.5. Sírbolt férőhelyek megváltási és újraváltási díjai
11.5.1. 65 évre
11.5.2. 100 évre

42 .000.59 .000 .-

11.6. Kettőszemélyes urnasírbolt hely megváltási és újraváltási díj a 25 évre
11.6.1. Műkő urnasírbolt megváltási díja
11.6.2. Műkő urnasírbolt hely újraváltási díja

55 .000 .17.000.-

11.6. Négyszemélyes urnasírbolt hely megváltási és újraváltási díj a 25 évre
11.6.1. Műkő urnasírbolt megváltási díja
11.6.2. Műkő urnasírbolt hely újraváltási díja

75 .000 .34.000.-

12. Lejárt és újrahasznosításra kerülő sírhelyek megváltási díjai

12.1. Északi Temető régi temető rész
12.1.1. 1 személyes sírhely
12.1.2. 2 személyes sírhely
12.2. Oros, Borbánya, Nagyszállás, Sóstóhegy
12.2.1. 1 személyes sírhely
12.2.2. 2 személyes sírhely
12.3. Északi Temető új temető rész
12.3.1. 1 személyes sírhely
12.3.2. 2 személyes sírhely

Fenti díjak, árak az ÁFA -t nem tartalmazzák.

73 .500.126.000.köztemetők

46.500 .59 .000.-

69 .000 .117.800 .-
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2.melléklet a „„„ / „„„ „ .(„„„„.) önkormányzati rendelethez

Temetési hely tételek

1.A Északi Temető sírhely megváltási díjai
1.A.1. Régi temető rész
1.A.1.1. 1 személyes
1.A.1.2. 2 személyes

Nettó díj (Ft)

56 .000 .86 .000.-

1.A.2. Új temető rész
1.A.2.1. 1 személyes
1.A.2.2. 2 személyes

54 .000.82.000.-

1.A.3. Kiemelt övezet
1.A.3.1. 1 személyes
1.A.3.2. 2 személyes

71.000 .116.000.-

1.A.4. „Amerikás" parcella
1.A.4.1 . Sírhely megváltás

69 .000.-

1. B Északi Temető sírhely újraváltási díjai

1.8.1. Régi temető rész
1.B.1.1.
1.B.1.2.

1 személyes
2 személyes

30.000.60 .000.-

1.8.2. Új temető rész
1.B.2.1. 1 személyes
1.B.2.2. 2 személyes

28.000 .56 .000.-

1.8.3. Kiemelt övezet
1.B.3.1. 1 személyes
1.B.3.2. 2 személyes

45 .000.90.000 .-

1.8.4. „Amerikás" parcella
1.B.4.1. Sírhely újraváltás

43 .000.-

2. Északi Temető sírbolt férőhelyek megváltási és újraváltási díjai

2.1. Régi

temető

rész

2.1.1 . 65 évre
2.1.2 . 100 évre
2.2. Új temető rész
2.2.1. 65 évre
2.2.2. 100 évre

66 .000 .92 .000.55 .000 .86 .000.-

2.3. Kiemelt övezet
2.3 .1. 65 évre
2.3.2. 100 évre

107.000.150.000.-
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Nettó díj (Ft)

2.4. 12 személyes sírbolthely megváltási és újraváltási díja 100 évre
2.4.1. Régi temető rész
2.4 .2. Új temető rész
2.4.3. Kiemelt övezet

970.000.855 .000 .1.610.000.-

3. Északi Temető gyermek sírhely megváltási díjai
3.1. Északi Temető gyermek sírhely újraváltási díjai

23 .000.7.000.-

4. Északi Temető urnafülke megváltási és újraváltási díja i 10 évre
4.1. 2 személyes
4.2. 4 személyes

21.500.43 .000.-

5. Északi temető Urnafülke megváltási díjai a ravatalozóba n t áblával
5.1. 2 személyes
5.2. 4 személyes

35 .000 .60.000.-

6.A. Északi Temető urnasírhely megváltási díjai 25 évre
6.A.l. 2 személyes
6.A.2. 4 személyes

28 .000.56 .000.-

6.B. Északi Temető urnasírhely újraváltási díjai 25 évre
6.B.1 . 2 személyes
6.B.2. 4 személyes

22 .000.44.000.-

6.C. Északi Temető urnasírbolt hely megváltási és újraváltási díjai 25 évre

Régi temetőrészben :
6.C.1 . 2 személyes
6.C.2 . 4 személyes

24 .000 .48 .000.-

Új temetőrészben :
6.C.3 . 2 személyes
6.C.4. 4 személyes

24.000.48.000.-

Kiemelt övezetben :
6.C.5 . 2 személyes
6.C.6 . 4 személyes

28 .500.57 .000 .-

7. Északi Temető bérsírboltok megváltási díja/év

23 .000.-

8. Oros városi köztemető sírhelyek megváltási /újraváltási díjai

8.1.a. Sírhely újraváltási díj
8.1.a.1 1 személyes
8.1.a.2. 2 személyes
8.1.b. Sírhely megváltási díj
8.1.b.1 1 személyes
8.1.b.2. 2 személyes

13.500.27 .000.39.500.53 .000.-
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8.2. Kettőszemélyes urnafülke megváltási és újraváltási díj a 10 évre
Nettó díj (Ft}

8.2.1. Gránit urnafülke megváltási díja
8.2.2. Urnafülke új raváltási díja

74.000.16.000 .-

8.3 . Kettőszemélyes urnasírhely megváltási és újraváltási díj a 25 évre
8.3.1. Urnasírhely újraváltási díja
8.3.2. Urnasírhely megváltási díja

20 .000 .26 .000.-

8.4 . Gyermek sírhely megváltási és újraváltási díja
8.4.1. Gyermek sírhely megváltási díja
8.4.2 Gyermek sírhely újraváltási díja

22.500 .6.500 .-

8.5. Sírbolt férőhelyek megváltási és újraváltási díjai
8.5 .1. 65 évre
8.5.2. 100 évre

45 .000 .64.000.-

8.6. Kettőszemélyes urnasírbolt hely megváltási és újraváltási díja 25 évre
8.6 .1. Műkő urnasírbolt megváltási díja
8.6.2.. Műkő urnasírbolt hely újraváltási díja

64.000.28 .000.-

8.6. Négyszemélyes urnasírbolt hely megváltási és újravált ási díja 25 évre
8.6.3. Műkő urnasírbolt megváltási díja
8.6.4 .. Műkő urnasírbolt hely újraváltási díja

88.000 .50.000.-

9. Borbánya városi köztemető sírhelyek megváltási /újraváltási díjai

9.1.A Sírhely újraváltási díj
9.1.A.1 1 személyes
9.1.A.2. 2 személyes

13.500 .27 .000.-

9.1.B Sírhely megváltási díj
9.1.B.1 1 személyes
9.1.B.2. 2 szemé lyes

39 .500.53.000 .-

9.2 . Kettőszemélyes urnafülke megváltási és újraváltási díj a 10 évre
9.2.1. Műkő urnafülke megváltási díja
9.2.2. Urnafülke új raváltási díja

33.000.16.000.-

9.3. Kettőszemélyes urnasírhely megváltási díja 25 évre
9.3 .1. Urnasírhely újraváltási díja
9.3.2. Urnasírhely megváltási díja

20 .000 .26 .000.-

9.4. Gyermek sírhely megváltási és újraváltási díja
9.4 .1. Gyermek sírhely megváltási díja
9.4.2 Gyermek sírhely újraváltási díja

22 .500.6.500.-

9.5. Sírbolt férőhelyek megváltási és új raváltási díjai
9.5.1. 65 évre
9.5 .2. 100 évre

45 .000 .64.000 .-
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9.6. Kettőszemélyes urnasírbolt hely megváltási és újraváltási díj a 25 évre

Nettó díj (Ft)

9.6.1. Műkő urnasírbolt megváltási díja
9.6 .2. Műkő urnasírbolt hely újraváltási díja

64 .000 .28 .000.-

9.7. Négyszemélyes urnasírbolt megváltási és újraváltási díja 25 évre
9.7.1. Műkő urnasírbolt megváltási díja
9.7.2. Műkő urnasírbolt hely újraváltási díja

88 .000.50.000.-

10. Nagyszállás városi köztemető sírhelyek megváltási /újraváltási díjai

10.1. Sírhely újraváltási díj
10.1.1. 1 személyes
10.1.2. 2 személyes

13.500.27 .000.-

10.2. Sírhely megváltási díj
10.2.1. 1 személyes
10.2.2. 2 személyes

39 .500.53 .000 .-

10.3. Kettőszemélyes urnafülke megváltási és újraváltási díj a 10 évre
10.3.1. Műkő urnafülke megváltási díja
10.3.2. Urnafülke újraváltási díja

33 .000 .16.000.-

10.4. Kettőszemélyes urnasírhely megváltási díja 25 évre
10.4.1. Urnasírhely újraváltási díja
10.4.2. Urnasírhely megváltási díja

20.000.26 .000 .-

10.5. Gyermek sírhely megváltási és újraváltási díja
10.5.1. Gyermek sírhely megváltási díja
10.5.2. Gyermek sírhely újraváltási díja

22 .500 .6.500.-

10.6. Sírbolt férőhelyek megváltási és újraváltási díjai
10.6.1. 65 évre
10.6.2. 100 évre

45 .000 .64.000.-

10.7. Kettőszemélyes urnasírbolt hely megváltási és újraváltási díja 25 évre
10.7.1. Műkő urnasírbolt megváltási díja
10.7.2 . Műkő urnasírbolt hely újraváltási díja

64.000.28 .000.-

10.8. Négyszemélyes urnasírbolt megváltási és újraváltási díj a 25 évre
10.8.1. Műkő urnasírbo lt megváltási díja
10.8.2.. Műkő urnasírbolt újraváltási díja

88 .000.50.000.-

11. Sóstóhegy városi köztemető sírhelyek megváltási /újraváltási díjai

11.1.A. Sírhely újraváltási díj
11.1.A.1. 1 személyes
11.1.A.2. 2 személyes

13.500.27 .000 .-
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11.1.B. Sírhely megváltási díj
11.1.B.1 1 személyes
11.1.B.2. 2 személyes

39 .500 .53 .000.-

Nettó díj (Ft)

11.2. Kettőszemélyes urnafülke megváltási és újraváltási díja 10 évre
11.2.1. Műkő urnafülke megváltási díja

33 .000.-

11.2.2. Urnafülke újraváltási díja

16.000.-

11.3. Kettőszemélyes urnasírhely megváltási díja 25 évre
11.3.1. Urnasírhely újraváltási díja
11.3.2. Urnasírhely megváltási díja

20.000.26.000.-

11.4. Gyermek sírhely megváltási és újraváltási díja
11.4.1. Gyermek sírhely megváltási díja
11.4.2 Gyermek sírhely újraváltási díja

22 .500 .6.500 .-

11.5. Sírbolt férőhelyek megváltási és újraváltási díjai
11.5.1. 65 évre
11.5.2. 100 évre

45.000.64 .000 .-

11.6. Kettőszemélyes urnasírbolt hely megváltási és újraváltási díja 25 évre
11.6.1. Műkő urnasírbolt megváltási díja
11.6.2. Műkő urnasírbolt hely újraváltási díja

64.000.28 .000 .-

11.7. Négyszemélyes urnasírbolt hely megváltási és újraváltási díja 25 évre
11.7.1. Műkő urnasírbolt megváltási díja
11.7.2. Műkő urnasírbolt hely új raváltási díja

88 .000.50 .000.-

12. Lejárt és újrahasznosításra kerülő sírhelyek megváltási díjai

12.1. Északi Temető régi temető rész
12.1.1. 1 személyes sírhely
12.1.2. 2 személyes sírhely
12.2. Oros, Borbánya, Nagyszállás, Sóstóhegy
12.2.1. 1 személyes sírhely
12.2.2. 2 személyes sírhely
12.3. Északi Temető új temető rész
12.3.1. 1 személyes sírhely
12.3.2. 2 személyes sírhely

Fenti díjak, árak az ÁFA -t nem tartalmazzák.

75 .000.130.000 .köztemetők

50.500 .63 .000.-

74 .000 .121.000.-
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3. melléklet a .../..„ .(„. „ .) önkormányzati re ndelethez

Az üzem eltető által biztosított szolgáltatások díjai
Nettó díj {Ft)

1. Az

ü zemel tető

által biztosított szolgáltatások díjai

1.1. Felnőtt sírhelynyitás
1.2. Gyermek sírhelynyitás
1.3. Felnőtt sírhely visszahantolása
1.4. Gyermek sírhely visszahantolása
1.5. Az elhunyt temetőn belüli, szállító járművel tö rténő elszáll ítása a
sírhelyhez
1.6. Hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel tö rtén ő bemosatá sa
1.7. Halott behelyezése sírba vagy sírboltba (gyerm ek)
1.8. Ravatalozás
1.9. Felnőtt sírásás
1.10. Gyermek sírásás
1.11. Halott behelyezése sírba vagy sírboltba
1.12. Urna behelyezés temetési helyre
1.13. Sírásás urnakeszonnak
1.14. Exhumálás, 1 fő felnőtt, koporsós temeté si he l yb ől, 15 évnél ne m
régebben temetett elhunyt esetében
1.15. Exhumálás, 1 fő felnőtt, koporsós temeté si he l yb ől, 15 évnél
régebben temetett elhunyt esetében
1.16.Exhumálás, 1 fő felnőtt, sírboltból, 15 évn él nem régebbe n temetett
elhunyt esetében
1.17. Exhumálás, 1 fő felnőtt, sírboltból, 15 évn él régebben t emetett
elhunyt esetében
1.18. Exhumálás, 1 fő gyermek, koporsós temetési he l ybő l
1.19. Exhumálás, 1 fő gyermek, sírboltból
1.20. Exhumálás, urna kiemelése földes sírhely b ő l
1.21. Exhumálás, urna kiemelése urnakeszonb ól, urnafalból, urnasírbo ltból
1.22. Hamvak szállítása szállító járművel , teme tőn bel ül
1.23. Sírásás Urnának
1.24. Urnának ásott sír visszahantolása
1.25. Urnakeszonnak ásott sír visszahantolása

26 .000.16.000 .16.000.8.000 .9.000.34 .000 .5.760 .23 .000 .0.-

0 .9.000 .9.980.12.000.67 .000 .28 .000 .81 .000 .34.000.9.980.14.000 .9.980. 9.000.7.980 .6.000 .5.000.6.000 .-

2. A temető létesítményeinek igénybevételéért a temetkezési
szolgáltatók által fizeten d ő díjak

2.1. Északi Temető
2.1.1. Ravatalozó használatáért
2.1.2. Hűtési díj (Ft/nap)

fizetendő

díj

2.2. Oros, Borbánya, Nagyszállás, Sóstóhegy köztemetők
2.2 .1. Ravatalozó használatáért fizetendő díj
Fenti díjak, árak az ÁFA -t nem tartalmazzák.

30.000 .2.500.-

15.000 .-
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4. melléklet a „

. ./. ... ( .. „ ... )

önkormányzati ren delethez

Temető fenn tartási

hozzájárulás és egyéb díjtételek

Nettó díj (Ft}
1. A temetkezési szolgáltatók kivételéve l, a temetőben
mun kát végzők által fizetendő temető-fenntartási
hozzájárulás díj ai
1.1 . Északi Temető
1.1.1. Új sírkő felállítása esetén
1.1.2. Sírkő felújítás esetén
1.1.3. Sírkő tisztítás esetén
1.1.4. Sírbolt építés esetén
1.1.5. Váza csere, tábla csere esetén
1.1.6. Fedlap behozatal esetén
1.1.7 . Gyermek sírkő felállítása esetén
1.1.8. Alapozás, esetén
1.1.9. Lépcső, áthidaló vagy fejrész behozatal esetén
1.1.10. Fejrész csapolás esetén
1.1.11. Urnasírhelyre történő új sírkő állítása esetén
1.1.12. Urnasírhelyen lévő sírkő felújítása esetén
1.1.13. Urnasírboltra történő új sírkő állítása esetén

vállalkozássze rűe n

1.2. Oros, Borbánya, Nagyszállás, Sóstóhegy
1.2 .1. Sírkő felújítás esetén
1.2 .2. Sírkő állítás esetén
1.2.3. Sírbolt alépítmény építés esetén

10.000.6.000.S.79S .26 .000.815 .2.92S .3.S00 .2.925 .l .20S .l.20S .4 .110.1.500 .6.110.-

közte m et ő k

2. Behajtási díj (Ft/alkalom)
2.1. Behajtási jegy (Ft/alkalom)
2.2. Behajtási bérlet, éves egy adott gépjárműre
2.3. Behajtási bérlet éves, érvényes mozgáskorlátozott igazolván nya l
rend e lkezők részére egy adott gépjárműre

Fe nti díjak, árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

S.OOO.S.OOO .17.000 .-

315.14.000 .600 .-
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló „ .. / ..... „„( .. „ .. „.) önkormányzati rendelethez

A módosítást indokolja a rendelet megalkotása óta eltelt

időszak

tapasztalatainak az átvezetése.
Figyelembe vételre került továbbá a 441/2016. (XII. 16.) Korm.rendeletben foglaltak, valamint a
temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében foglalt
kötelezettség.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló .... / ......... ( ......... ) önkormányzati rendelethez

1. §-hoz

A temetési helyek összefoglaló elnevezés bevezetésre kerül.
2. §-hoz

Technikai jellegű pontosítást tartalmaz, valamint a kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a
búcsúztatás szabályainak meghatározását tartalmazza.

3.-4.-5.-6. §-hoz

A temetési helyek összefoglaló elnevezés átvezetése történik meg.

7.-10.§-hoz

A rendelet mellékleteinek újra szabályozását tartalmazza.
11.§-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

