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135/2014.(VI. 25.) KT. számú HATÁROZAT:  
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta e határozat mellékletét 
képező, a temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet 
módosításának tervezetét és mivel az a jelenleg hatályos díjak megváltoztatására is 
javaslatot tesz, elrendeli - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § 
(5) bekezdésére tekintettel - a rendelet-tervezet véleményeztetés céljából történő 
megküldését az alábbi szervezeteknek: 
- Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete (4024 Debrecen, Piac u. 1-3.), 
- Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (1068 Budapest, Városliget fasor 44.), 
- Fogyasztóvédők Országos Egyesülete (2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 132.). 
 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

   Szilágyi Sándor sk.      Füzesiné Nagy Zita sk. 
       polgármester                    jegyző 
 
A kivonat másolat hiteléül:  
 
Tiszacsege, 2014. június 25.  
 
 
 Zsólyominé Gyenes Anikó 
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melléklet a 135/2014.(VI. 30.) KT. számú határozat 
 

T E R V E Z E T 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
..............  önkormányzati rendelete 

a temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 40. §-ában és a 41.§ (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A  temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R. ) az alábbi 2/A. §-sal egészül ki: 
  " 2/A.§ A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és 
infrastrukturális feltételek az alábbiak: 

a) utak, 
b) ravatalozó, 
c) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtő, 
d) kerítés, 
e) vízvételi lehetőség,  
f) illemhely, 
g) az utak sorfásítása, 
h) hulladéktárolók, 
i) kerékpártároló, 
j) gépjárműparkoló, 
k) padok." 

 
2. §  Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(3) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel - a sír megfelelő 
mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezve - további, legfeljebb egy elhalt vagy  a 
járási népegészségügyi intézet által esetenként engedélyezett számú, 25 évnél régebbi 
holttestmaradvány temethető rá.  Rátemetés a sírnyitási rendelkezések betartása mellett 
végezhető." 
3. §  Az R. a következő 8/A. §-sal egészül ki: 
   "8/A. § (1) A sírhelyeket a  sírhelytáblákban és a sírhelysorokban egymást követő  
sorrendben kell temetésre felhasználni.    
    (2) Sírhelyet előre megváltani csak a síremlék előre történő elkészítése céljából lehet." 

 
4. § Az R. 11. § (2)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(2)  A temetési helyek megváltási, illetve újraváltási díját a  2.  melléklet, a  temetői 
létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a 
temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat, továbbá a temetőbe való behajtás díját  a  3.  
melléklet tartalmazza." 
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5. § Az  R. a következő 13/A. §-sal egészül ki: 

"(1) A ravatalozó használatát az eltemettető kérésének megfelelően  minden temetési 
szertartáshoz biztosítani kell. 

 (2) Az elhunyt a ravatalozóban a temetési szertartás előtt legalább egy, de legfeljebb 
három órával korábban helyezhető el. 

 (3) A ravatalozót a temetés előtt legalább 1 órával ki kell nyitni a gyászolók részére." 
 

6. § Az  R. 3. melléklete helyébe a melléklet lép. 
 
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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melléklet a ................. rendelethez 
 
 

"3. melléklet a 30/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelethez 
 
Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díja , a temetőfenntartási hozzájárulás díja és 

a temetőbe való behajtás díja 
(  az általános forgalmi adót nem tartalmazzák) 

 
 A B 
1. Visszahantolás normál mélységű sír esetén  12.100 Ft 
2. Visszahantolás mélyített sír esetén  16.500 Ft 
3. Sírhelynyitás és visszahantolás  normál  mélységű 

sír  
12.100 Ft 

4.  Sírhelynyitás és visszahantolás mélyített   sír 16.500 Ft 
5. Urnasírhely nyitása és visszahantolása 3.300 Ft 
6. Ravatalozás 13.750 Ft 
7. Gyászgépkocsi  használata 3.000 Ft 
8. Az elhunyt hűtése ( Ft/nap) 1.100 Ft/nap 

10. Exhumálásának díja,ha a sírban egy koporsó 
található            

10.000 Ft 

11. Exhumálásának a díja, ha a sírban két koporsó 
található 

15.000 Ft 

12. Exhumálás utáni újratemetés 10.000 Ft 
13. Urnaelhelyzés 2.000 Ft 
14. Koporsó sírbahelyezése 4.000 Ft 
15. Temetőfenntartási hozzájárulás díja (  

síremlékenként  kell megfizetni ) 
2.000 Ft  

16. A temetőbe való behajtás díja  0 Ft 
" 
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