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2022. október 27-én megtartott rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

149/2022. (X. 27.) KT. számú HATÁROZAT 

 

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

felülvizsgálatáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a temető használatának 

rendjéről szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó 

javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temető használatának rendjéről 

szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendeletet a jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal kívánja módosítani.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy - a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdése alapján – jelen határozatot a 

fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szervei részére, véleményezés céljából 

soron kívül küldje meg. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

K. m. f. 

 

 

     Szeli Zoltán s.k.      Dr. Lajter Zoltán s.k. 

       polgármester       jegyző 
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1. melléklet a 149/2022. (X. 27.) KT. számú határozathoz 

 

„ 

 

TERVEZET 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 

rendelete 

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

módosításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 40. §-ában és a 41. § (3) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

2. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII. 21.) önkormányzati rendelet bevezető 

része helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 40. §-ában és a 41. § (3) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

2. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:” 

 

2. § 

 

A temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII. 21.) önkormányzati rendelet 3. 

melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.  



 

3. melléklet a 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez 

 

1. melléklet a …../2022. (……...) 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. Sírásás és visszahantolás (normál mélységű sír) 15 970 Ft  

2. Sírásás és visszahantolás (mélyített sír) 21 780 Ft 

3. Sírhelynyitás és visszahantolás (normál mélységű sír) 15 970 Ft 

4. Sírhelynyitás és visszahantolás (mélyített sír) 21 780 Ft 

5. Urnasír ásás és visszahantolás 4 360 Ft 

6. Urnasírhely nyitása és visszahantolása 4 360 Ft 

7. Ravatalozás 18 150 Ft 

8. Gyászgépkocsi használata 8 800 Ft 

9. Az elhunyt hűtése (Ft/nap) 1 450 Ft/nap 

10. Exhumálásának díja, ha a sírban egy koporsó található 13 200 Ft 

11. Exhumálásának a díja, ha a sírban két koporsó található 19 800 Ft 

12. Exhumálás utáni újratemetés 13 200 Ft 

13. Urnaelhelyezés 2 640 Ft 

14. Koporsó sírbahelyezése 5 280 Ft 

15. Temetőfenntartási hozzájárulás díja 

(síremlékenként kell megfizetni ) 

2 640 Ft 

16. A temetőbe való behajtás díja 0 Ft 

17. Ravatali teremdíj 15 970 Ft 

 


