
Küngös Község Önkormányzata képviselő-testületének 

21/2004. (VII.14.) RENDELETE 

a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól 

/EGYSÉGES SZERKEZETBEN/ 

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének a település tulajdonát képező 

köztemető használatának és igénybevételének szabályozására  - a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999.évi XLIII.tv.  41 §. /3/ bekezdésében ( a továbbiakban Ttv.), 

valamint a tv végrehajtására hozott  145/1999.(X.1.)Korm.sz. rendeletben ( a továbbiakban  

R.) foglaltakra figyelemmel, az ott szabályozottakon túl - az 1999.évi XLIII.tv. 41.§.(3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1.§. 

 

1./ A rendelet hatálya az Önkormányzat tulajdonában  és fenntartásában lévő küngösi 239 

helyrajzi számon nyilvántartott temetőre  terjed ki. A köztemető fenntartását, üzemeltetését az 

Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosítja. 

 

2./ A rendeletet alkalmazni kell az eltemettető(k)re, a  köztemetőben a temetkezési 

szolgáltatást ellátó, valamint a köztemetőben egyéb munkát ( Pl. emlékkő állítást) végző 

természetes és jogi személyekre, jogi személyiség  nélküli szervezetekre. 

 

3./ A Polgármesteri Hivatal köteles a temetőt és létesítményeit rendeletetésre alkalmas 

állapotban tartani. Gondoskodik a temető és létesítményei rendeltetésszerű használatáról, a 

temetést végző vállalkozók temetőben végzett tevékenységének felügyeletéről, ellenőrzéséről, 

a temetések összehangolásáról, a nyilvántartások vezetéséről és az Önkormányzatot megillető 

díjak beszedéséről. 

 

4./ A Polgármesteri Hivatal e feladatról vállalkozással kötött üzemeltetési szerződéssel is 

gondoskodhat. 

 

5./ A temető rendeltetésszerű használatához biztosítani kell: 

 

- a temető megközelítéséhez szükséges utat; 

- a temető területén belső közlekedési utakat; 

- a temető bekerítését; 

- ravatalozó helyiséget; 

- vízvételi lehetőséget.   

Értelmező rendelkezések 

 

2.§. 

E rendelet alkalmazásában: 

a) Temetés: az elhunyt  hamvasztásos, vagy koporsós  eltemetése 

b) Temetési hely: a település igazgatási területén lévő, építési használata szerinti zöldfelületi    

    jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, valamint a temetőben létesített     

    sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely 

c) Temetkezési vállalkozó: temetési szolgáltatást előkészítő és végző vállalkozó 

d) Ravatalozó: az elhunytak eltemetésének előkészítésére szolgáló helyiség 

       



 

II. fejezet 

 

A köztemető használatának és igénybevételének szabályai 

 

3.§. 

 

1./ Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy hamvasztás nélkül történik, 

egyházi és világi szertartás szerint. 

      4.§. 

         Ravatalozás 
 

1./  A település közigazgatási területén csak a temetőben szabad ravatalozni. A 

köztemetőn kívül ravatalozni az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg 

illetékes városi intézetének engedélyével lehet. 

 

2./ A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók a temetések időpontját (nap, óra) 

kötelesek legalább 24 órával előtte az Önkormányzatnak bejelenteni. 

 

3./  A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább 1 órával ki kell nyitni 

 

4./  A felravatalozott koporsót a búcsúztatás, szertartás megkezdéséig  a család részére 

nyitva lehet tartani. A koporsót a temetés előtt véglegesen le kell zárni. 

 

5./ Az elhaltak tetemét a szállítás során a ravatalozásnál, az eltemetésnél a legnagyobb 

körültekintéssel, kímélettel, a kegyeleti szabályok szigorú betartásával kell kezelni. 

      5.§. 

      Hamvasztásos temetés 

 

1./ A hamvakat tartalmazó urnát urnasírban és sírhelyre történő rátemetéssel lehet 

elhelyezni, vagy az elhamvasztott halottak maradványait tartalmazó urnát az eltemettető 

részére kivételesen kiadható - az átvétel igazolása, illetőleg e körülménynek a nyilvántartásba 

való feljegyzése mellett. 

 

      6.§. 

    Sírhelyekbe történő temetés 

 

1./ A sírhelyparcellákban és sorokban a temetkezés helyét folyamatos sorrendben kell 

kijelölni. 

 

2./ Egy felnőtt sírhelyre még egy kisméretű koporsó, vagy a sír mélyítése mellett még egy 

nagy és kis koporsó temethető. 

 

3./ Családi / kettős / sírhely 2 nagykoporsó elhelyezésére szolgál. Kettős sírhely egy-egy 

részébe ugyanolyan mértékben történhet rátemetés, mint az egyes felnőtt sírba. 

 

4./ A rátemetés csak akkor történhet, ha az elhunyt részére a 25 éves porladási idő 

biztosított, vagyis 25 éven belül a parcella nem került felszámolásra.1 

 

 

                                                 
1 Módosította a 12/2013.(VIII.1.) önkormányzati rendelet 



       

 

      7.§. 

     Sírboltba temetés 

 

1./ A sírbolt / kripta / a nyilvántartó könyvben megjelölt helyen, építési hatóság engedélye 

alapján létesíthető. 

 

2./ E rendelet alkalmazása során sírboltnak tekinthető minden olyan maradandó anyagból 

készített építmény,- függetlenül a felépítmény nagyságától- melynek alját és oldalát 

vízbehatolás és földnyomás ellen fedlapját min. 2000N/m2 hasznos terhelésre kell kialakítani. 

A sírbolt légmentes zártságát biztosítani kell. 

 

3./ A sírbolt felett a tulajdonos rendelkezik, aki a sírbolthely díját megfizette és a 

sírboltkönyvbe rendelkezői minőségét bejegyezték. 

 

4./ A sírbolt fenntartásáról annak tulajdonosa, a tulajdonos elhalálozása után pedig azok 

kötelesek egyetemlegesen gondoskodni, akik a sírboltba temetkezhetnek. A sírbolt 

állagromlása esetén fel kell szólítani a fenntartásra kötelezett személyeket a sírbolt 

helyreállítására. Ha a felszólítás eredménytelen, a Polgármesteri Hivatal Jegyzője elrendelheti 

a síremlék, sírbolt eltávolítását, illetve a sírboltba temetkezést megtilthatja.   

     

      8.§. 

            Sírnyitás 

 

1./ A sírhely, sírbolt felnyitását az elhalt közeli hozzátartozója, vagy az kérheti, aki az 

eltemettetéséről gondoskodott. 

 

2./ A sír vagy sírbolt felnyitását a temető fekvése szerint illetékes ÁNTSZ intézet 

engedélyezheti. Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek 

urna eléhelyezése céljából történő megbontása. 

 

3./ Rendkívüli módon bekövetkezett halál esetén – az eltemetéstől számított 25 éven belül 

– a hamvasztáshoz szükséges sírnyitási engedély megadásakor az elhalálozás helye szerint 

illetékes rendőrhatóság hozzájárulása is szükséges. 

 

4./ Temető / rész / kiürítésével összefüggésben szükséges áttemetetés céljából történő 

sírnyitás esetén a sírnyitási engedély az eltemettető, illetve az elhalt közeli hozzátartozója 

hozzájárulása nélkül is megadható, ha az eltemettető, illetve a közeli hozzátartozó az 

áttemettetésről gondoskodik.   

 

      9.§. 

           Síremlékek 

 

1./ A síremlékek felállítását az üzemeltető felé be kell jelenteni.2 

 

2./ A síremlék a sírhely határain túl nem terjedhet, kegyeletet és közízlést nem sérthet. 

 

3./ Kegyeletet, közízlést sértő síremlék eltávolítását a Jegyző rendelheti el.  

 

                                                 
2 Módosította a 12/2013.(VIII.1.) önkormányzati rendelet 



Amennyiben a kötelezett határidőre a lebontást nem hajtja végre, a Jegyző – a tulajdonos 

költségére – a síremléket az üzemeltetővel eltávolíthatja. 

 

 

      10.§. 

         Sírhelyek, sírboltok használati ideje 

 

1./ A sírhely, urnasírhely használati ideje a megváltástól számított 25 év. Amennyiben a 

terület nem kerül átrendezésre, a használati idő a sírhely újraváltása után újabb 25 évre 

meghosszabbítható. 

 

2./ - A sírbolt használati ideje 100 év, mely a sírbolthely megváltásának napjával  

kezdődik. 

- A sírhelyet előre megváltani csak elhunyt házastárs sírhelyének kijelölése esetében 

lehet, egyszeri dupla sírhelyre. 

 

3./ Kettős sírhely használati ideje az utolsó betemetés napjától számított 25 év. A 

145/1999.(X.01.) Korm.r.18.§.(1) bekezdése alapján / az eredeti sírhely megváltásától 

számított 25 év lejárta után az utolsó betemetéstől számított újabb 25 évre az időarányos 

megváltási díjat kell fizetni./ 

. 

III. fejezet 

      11.§. 

A temető rendje 

 

1./  A temető rendjét szabályozó hirdetéseket a temető bejáratánál jól látható helyen ki kell 

függeszteni. 

 

2./ A temető rendje érdekében a még üresen lévő és a rendezési terv szerint fel nem 

használt foghíjas területű sírhelyeket szabad csak felhasználni újabb sírhelyek kijelölésére. 

 

3./ Az eddig megváltott sírhelyek kijelölése nem változik, de azokra is vonatkozik az új 

sírhely díja, amennyiben a 25 évre szóló megváltási idő lejár. 

 

4./ Az eddig megkezdett sírsorokban sírhelyet kijelölni csak a rendezési terv szerint, még 

üresen álló, kihagyott helyeken lehet. Ezen foghíjjak betöltése után az Önkormányzat új 

sírhelysort fog kijelölni. 

 

5./ Sírhelyeket előre megváltani a 10.§-ban foglaltak szerint lehet. 

 

6./ A ravatalozó előtti területen, a még meglévő, egy megkezdett sírhelysort elsősorban a 

mögöttes sorban nyugvó, hozzátartozói viszony figyelembevételével még be kell fejezni. A 

ravatalozó mellett és előtte az Önkormányzat újabb döntéséig sírhelyet nem lehet kijelölni. 

   

7./ Köztemetőben gépjárműben közlekedni tilos! Súlyos mozgássérült, járóképtelen 

hozzátartozót szállító jármű, valamint a köztemetőben munkavégzés céljából tartózkodó 

járművek számára a köztemető üzemeltetője behajtási engedélyt adhat. 

 

 

8./ A temetőben tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést sérti, a 

látogatókat megbotránkoztatja. 

 



9./ A sírgondozás során keletkezett szerves hulladékot az erre rendszeresített 

hulladéktárolóban kell elhelyezni. Kő, beton, továbbá egyéb nem kommunális hulladék 

elhelyezése tilos! A hulladék elhelyezéséért díj nem szedhető. 

 

10./ Kutyákat és egyéb állatokat a temető területére bevinni tilos! 

 

11./ A temetőben a  sírokat, az azokon lévő tárgyakat, a síremlékeket, a fákat, a bokrokat, 

továbbá a temető területén  található bármilyen más tárgyat megrongálni, vagy beszennyezni, 

a  virágokat letépni és a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül eltulajdonítani tilos, 

ezekért az Önkormányzat , vagy a temető üzemeltetője nem tartozik felelőséggel, 

 

12./ A köztemető területén a tűzgyújtás, sírok, síremlékek, növényzet rongálása, 

beszennyezése tilos! Kegyeleti céllal gyertya- és mécses gyújtás megengedett annak 

égetésénél fokozott körültekintéssel kell eljárni, ügyelve arra, hogy tűz ne keletkezzen. 

 

13./ A temetőben végzendő minden munkát- kivéve a sírgondozást – a temető 

üzemeltetőjének, Önkormányzatnak be kell jelenteni. Az engedélyköteles tevékenységnél az 

engedélyt is be kell mutatni. A temető területén lévő sírhelyek gondozását a sírhely felett 

rendelkezni jogosult saját maga vagy megbízottja útján végzi. 

 

14./ 12 éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat, 

az általuk okozott károkért a felügyeletükkel megbízott személy. 

 

15./ A temetések alkalmával vagy javítás céljából megbontott síremléket, sírkeretet a 

lehető legrövidebb időn belül, de maximum 6 napon belül eredeti állapotába vissza kell 

állítani. A megbontott síremlék egyes darabjait idegen síron tárolni nem szabad, elszállításáról  

az eltemettető köteles gondoskodni. 

 

16./ A köztemető területén csak a sírok, sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat ( koszorú, 

virágcsokor, dísznövény, váza, mécses, sírlámpa, stb.) szabad elhelyezni. Ezek a tárgyak   

(növények) a sírhely méreteit nem haladhatják meg. Fákat, cserjéket a sírhelyen kívüli 

területen magánszemély csak engedéllyel ültethet. 

 

17./ A sírhelytáblákon és sírhelysorokon kívül tilos a temető területét felásni, a földet 

elvinni, vagy azt sírhantolásra felhasználni. 

 

IV. fejezet 

A temetési hely gazdálkodási szabályai 

 

12.§. 

          Temetkezési helyek kialakításának rendje 
 

1./ A temetőt fasorok, vagy cserjesorok, vagy utak révén jól elkülöníthető folyószámmal 

ellátott  sírhelytáblákra (parcella), azon belül a sírhelytáblákat sorszámozott sírhelyekre kell 

felosztani. A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki. 

 

2./ A temető üzemeltetőjének a temetőről térképet, nyilvántartást kell készíteni, melyben 

folyamatosan fel kell tüntetni, hogy mely sírhelyparcellák, sorok, illetve sírhelyek teltek be, 

illetve mely területek szabadok.  

       

3./ A sírhelytáblákban, sírhelysorokban a temetkezést az üzemeltető által meghatározott 

temetkezési rend szerint kell végrehajtani. 



 

4./ A temető kialakítását, a parcellák felhasználási módját parkrendezési terv alapján a 

Képviselő-testület hagyja jóvá. 

 

5./ A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés után le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba 

temetni, rátemetni csak a következő nyugvási időre szóló sírhelydíj befizetése ellenében lehet. 

 

6./ A díszsírhelyeket külön kell kijelölni. 

 

7./ A köztemető részletes térképét a ravatalozó bejáratánál ki kell függeszteni, és a 

változásokat legalább félévenként ki kell egészíteni. 

 

8./ A térkép elkészítése és folyamatos vezetése az üzemeltető feladata. 

 

9./ A holttestmaradványok elhelyezésére külön helyet kell kijelölni. 

 

10./ Az elhamvasztottak hamvait tartalmazó urnákat a köztemetőben: 

 

- urnatemetőül kijelölt táblában; 

- hozzátartozó sírjában lehet elhelyezni; 

 

V. fejezet 

A sírhelyek méretezése, a sírhelyek alkalmazásának szabályai 

      13.§. 

 

1./ A sírgödröt olyan méretűre kell kiásni, hogy a koporsó abban elhelyezhető legyen. 

A sírgödör mélysége a talaj és egyéb viszonyoktól függően 160-250 cm. Koporsóba történő 

rátemetés esetén a sírhelyet szükség szerint úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó 

alja legalább 160 cm mélyre kerüljön. 

 

2./ Temetkezésre használható helyek: 

 

- urnasírhely; 

- 1 személyes sírhely; 

- 2 személyes sírhely; 

- 4 személyes sírhely; 

- gyermeksírhely; 

- 2 személyes sírbolthely; 

- 4 személyes sírbolthely; 

 

       

 

3./ A sírhelyek méretezése: 

 

  a) egyszemélyes sír hossza 210 cm, szélessége  90 cm, mélysége 180 cm 

  b) kettős sírhely hossza 210 cm, szélessége 190 cm, mélysége 180 cm 

  c.) négyszemélyes sírhelyek 210 cm, szélessége 380 cm, mélysége 180 cm 

  d.) rátemetéses sír hossza 210 cm, szélessége 90 cm, mélysége 210 cm 

  e.)gyermeksírhely 130 cm, szélessége 60 cm, mélysége 180 cm 

  f.)díszsírhely 250 cm, szélessége 100 cm, mélysége 180 cm.  

 

4./ A sírok egymástól lévő távolsága 90 cm, a sorok közötti távolságnak 90 cm -nek kell  



            lenni. A sírhelytáblák között legalább 2 m-es utat kell hagyni. 

 

5./ Urna földbetemetése esetén a sírhely mérete 80x60 cm, mélysége 100 cm. 

 

6./ A díszsírhelyek a temetőnek erre a célra rendelt területén fenntartott sírhelyek, 

amelyeket a haza, a közösség, a település érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett és 

maradandó érdemeket szerzett személyek részére az Önkormányzat örök temetkezési helyül 

adományoz. 

 

7./ A díszsírhelyért megváltási díjat fizetni nem kell, az Önkormányzat engedélyével az  

           elhalt házastársa is díszsírhelyre temethető. 

 

8./ Az adományozott díszsírok a köztemető fennállásáig megmaradnak. A temető  

            megszűnése, vagy átrendezése esetén a díszsírhelyek áthelyezéséről a Képviselő- 

            testület dönt. 

 

9./ A díszsírhelyek megfelelő gondozása a hozzátartozók, azok hiányában az                  

           Önkormányzat feladata.   

VI. fejezet  

A kegyeleti közszolgáltatások feltételei, a temetési hely megváltási díja, a ravatalozó 

használat díja 

 

14.§. 

 

1./ A köztemetőben a kegyeleti közszolgáltatásokat az Önkormányzat biztosítja. Az 

üzemeltető vezeti a nyilvántartó könyvet és a sírbolt könyvet. A bejegyzések nem 

tartalmazhatják a halál okát. 

 

2./ A sírhelyekért fizetendő megváltási díjat, valamint a temetési hely felett rendelkezési 

jog időtartamát (használati idő) a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A sírhelyekért, 

sírboltokért fizetendő megváltási díjakról az üzemeltető köteles a hozzáfordulóknak 

tájékoztatást adni. 

 

 

     VII. fejezet 

A temetési szolgáltatás, a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységének     

                                                ellátásának szabályairól. 

           15.§. 

 

1./ A temetési szolgáltatásokat cégbírósági bejegyzéssel, vagy vállalkozói igazolvánnyal 

rendelkező vállalkozók végezhetik. 

 

2./ A temető területére csak kész síremlék, valamint a sírbolt és sírboltkeret építéséhez 

szükséges építőanyagot szabad bevinni. Az anyag tárolási helyét az Önkormányzat jelöli ki. 

 

3./ A köztemetőben végzendő minden munkát- kivéve a hozzátartozók részéről történő 

sírgondozást, a temetési hely növényekkel való beültetését és díszítését – az üzemeltetőnek be 

kell jelenteni. 

 

4./ A munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti 

érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos 



temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapota ne változzon. A 

munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.      

 

          VIII. fejezet 

   A temetői kötelező nyilvántartások vezetése 

      16.§. 

1./ A köztemetőben térképes állapotfelmérésen és kitűzésen alapuló sírhely-, sírkő-, és 

sírbolt-nyilvántartást kell vezetni. 

 

2./ A nyilvántartásba minden temetés / urnaelhelyezés / során az alábbi adatok kerülnek. 

 

Folyószám, a temetés (urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja, az elhalt neve, 

leánykori neve, a születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének címe, foglalkozása, az 

elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető 

neve, lakcíme és a síremlékre vonatkozó bejegyzések. 

 

A nyilvántartáshoz betűsoros névmutatót is mellékelni kell. 

 

A sírbolt-nyilvántartásba a sírboltszám feltüntetésén túl a sírbolt tulajdonosának a sírboltra 

vonatkozó rendelkezéseit is be kell jegyezni.  

 

3./ A holttestmaradványok közös sírba helyezését a nyilvántartásban időpont és hely 

megjelölésével be kell vezetni. 

 

4./ A temetői nyilvántartásokat a temető fennállásáig meg kell őrizni. 

 

5./ A nyilvántartásokból a hozzátartozók részére díjmentes szóbeli vagy írásbeli 

felvilágosítást adni kell. 

 

6./ Külön nyilvántartást kell vezetni a temetési tevékenységet végző vállalkozókról és 

tevékenységükről, megjelölve a vállalkozó pontos megnevezését, vállalkozói engedély 

számát, telephelyét, elhunyt nevét, temetés időpontját.    

 

7./ A nyilvántartások meglétéért és folyamatos vezetéséért a temető üzemeltetője 

felelőséggel tartozik. A temetést végző vállalkozó felelős az adatszolgáltatásért.  

 

     IX. fejezet  

        A temető lezárása és megszüntetése 

           17.§.      

 

1./ Ha a temető / sírparcella, sor / lezárásáról a 25 éves sírhelyhasználati, illetve 10 éves 

urnasírhely használati idő lejárt, az Önkormányzat az újbóli temetések lehetővé tétele céljából 

a temetőt kiürítheti. A kiürítést megelőzően hirdetményben, legalább 3 alkalommal a helyi és 

országos sajtóban és a helyben szokásos módon közhírré kell tenni úgy, hogy az első 

közzététel a kiürítést megelőzően hat hónappal, a továbbiak pedig kéthavonta történjenek. A 

hirdetményt a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a temetőkapun, ravatalozón és az érintett 

temetőrészen is ki kell függeszteni. 

 

2./ A kiürítés folytán megüresedett sírhelyek térítés nélkül kerülnek vissza az 

Önkormányzat birtokába. 

 



3./ A temető / rész / kiürítésekor a síremlékkel annak létesítője, halála esetén örököse 

jogosult rendelkezni. Ha a síremlék létesítője vagy örököse a megjelölt időpontig nem 

rendelkezik, a síremléket az Önkormányzat értékesítheti. Az így befolyt összeg kizárólag a 

temető fenntartására fordítható. 

 

4./ Ha a lejárt használati idejű temetési helyen lévő holttestmaradványokat az elhunyt 

hozzátartozója máshol el kívánja temetni, erről a kiürítésre megjelölt időpontig kell 

gondoskodnia. Ennek hiányában a holttestmaradványokat (az urnákat) a kiürítésre megjelölt 

időpontot követő 6 hónap elteltével – az Állami Népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálatnak 

a temető fekvése szerint illetékes intézet jelenlétében – közös sírhelyben kell elhelyezni, 

illetve a hamvak az arra kijelölt helyen szétszórhatók. 

 

 

X. fejezet 

Szabálysértési rendelkezések 

      18.§. 
* 
* * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. fejezet 

 

Záró és hatályba léptető rendelkezések 

 

19.§. 

 

1./ A jelen rendelet hatálybalépésétől számított 90 napon belül a köztemető működésének 

egyéb szabályairól szóló temető szabályzatot el kell készíteni, a jelen rendelet mellékleteként 

elfogadásra a Képviselőtestületnek elő kell terjeszteni. Elfogadását követően a köztemetőben 

ki kell függeszteni. 

 

2./ A jelen rendelet 2004. július 21-én lép hatályba. 

 

3./ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 13/1996.(VIII.28.) rendelet hatályát veszti. 

 

 

 

  Szabó Géza      Beke Tamás 

                       polgármester         jegyző 

 

 
*13/2012. (VIII.17.) önkormányzati rendeletével módosítva (szab. sértésre vonatkozó rész kivéve 

**12/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletével módosítva 

 



 

 

 

   

 

         1.számú melléklet 

 

 

 

 

 

*  urnafülke   ( 25 évre )  2.000,-Ft 

 

urnasírhely   (25 évre )   3.000,-Ft 

 

1 személyes sírhely  ( 25 évre )   5.000-Ft 

 

2 személyes sírhely  ( 25 évre )            10.000,-Ft 

 

4 személyes sírhely  ( 25 évre )           20.000,-Ft 

 

gyermeksírhely  ( 25 évre )  1.000,-Ft 

 

2 személyes sírbolthely  ( 25 évre )  30.000,-Ft 

 

4 személyes sírbolthely ( 25 évre )  40.000,-Ft 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* módosítva 13/2007(XII.13.) rendelettel 


