
Kivonat  

 

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. június 30-án 

megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.  

 

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2011. (VII.04.)  

        önkormányzati rendelete 

 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1/2010. (II.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

A Képviselő-testület 

 

Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi Bizottság, a 

Pénzügyi Bizottság, az Intézmény-felügyeleti, Szociális, Közművelődési és Sport Bizottság, 

és Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság véleményének figyelembe 

vételével az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1/2010. (II.01.) önkormányzati rendelet 21. § (1) 

bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

Temetési hely megváltásának (újraváltásának) díja: 

 

     

Temetési hely 
normál sírhely 

díj (Ft) 

X.-es tábla 

sírhely díj (Ft) 

XI.-es tábla 

sírhely díj (Ft) 

időt

arta

m 

(év) 

Felnőtt egyes sh.  8 000 60000 60000 25 

Felnőtt kettős sh.  16 000 120000 120000 25 

Gyermek sh.  -10 é. aluli  3000 - - 25 

Gyermek sh.  - magzat  2000 - - 25 

Urnasírhely         2 fh. 7500 - - 25 

Urnakripta hely   2 fh.  8000 
(urnakripta): 

50000 
60000 25 

Urnakripta hely   4 fh.  12000 - - 25 

Urnafülke            1 fh  20000 - 40000 25 

Sírbolt hely          2fh  50000 - - 60 

Sírbolt hely     6-8 fh  80000 - - 60 

/ A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák /    

 



 

(2) X. és XI. tábla a temető központi helyén helyezkedik el, ezen táblában található sírhelyek 

megközelíthetősége pormentesített, betonozott úton történik, a urnakripta helyek bel és 

külterülete, valamint az egyes és a kettes felnőtt sírhelyeknek a külterülete betonozott. 

 

(3) Egyéb díjtételek: 

 

   

Megnevezés Díj: (Ft) Mértékegység: 

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által 

fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja 1600 nap 

Temetkezési szolgáltatást végzők által fizetendő halott 

hűtő berendezés használatának díja 1200 nap 

Temetkezési szolgáltatást végzőknek ravatalozó és 

kellékhasználati díj 32 000 temetésenként 

/ A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák /   

 

 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

 /: Dr. Tilki Attila s.k.:/       /: Dr. Kovács Attila s.k.:/  

                polgármester                                          jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles: 

Fehérgyarmat, 2011. június 30. 


