
Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014 (II. 14.) önkormányzati rendelete
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye  
32.  cikk  (2)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a  temetőkről  és  a
temetkezésről  szóló  1999.  évi  XLIII.  törvény 41.  §  (3)  bekezdésének  és  42.  §-ának
felhatalmazása alapján a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések

1. §

A  rendelet  célja  a  köztemető  rendjének  megállapítása,  temetkezési  szolgáltatásokkal
kapcsolatos feladatok meghatározása, a temetkezés kegyeleti rendelkezésének érvényesítése a
tisztességes és méltó temetés érdekében.

2. §

A  rendelet  hatálya  kiterjed  Biharnagybajom  község  területén  lévő  köztemetőre,  valamint
annak fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre.

3. §

(1)  Működő  köztemető:  Korhány  elnevezésű  külterületi  határrészen  kialakított       
(hrsz.: 3555 zártkert) temető.  (Megnyitása 1986. január 1.)

(2) Lezárt temetők: Fáskerti és Vasúti temető (Lezárás időpontja: 1985. december 31.)

4. §

(1)  A  jelenleg  működő  köztemető  és  létesítményei  fenntartásáról,  valamint  az  ott  folyó
temetkezési  és  rendelet  szerinti  egyéb  tevékenységek  végzéséről  az  Önkormányzat
megbízottja  (továbbiakban: üzemeltető) útján  – kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretein
belül –  gondoskodik.

(2)  A  mindenkori  üzemeltetővel  az  Önkormányzat  külön  szerződésben  állapodik  meg.

(3)  A  köztemetőben  temetkezési  szolgáltatás  és  a  temetkezéssel  kapcsolatos  valamennyi
tevékenység  a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban:
Ttv., valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
szóló  145/1999.  (X.1.)  Korm.  rendelet (továbbiakban:  Korm.  rendelet)  szabályainak
betartásával végezhető. 
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5. §

(1) A  köztemető  rendeltetésszerű  használatához  a  Ttv-ben  és  a  Korm.  rendeletben
meghatározott tárgyi és infrastrukturális feltételeken kívül az alábbi helyi feltételeket kell
biztosítani:

(a) harangláb,
(b) kerékpártároló, 
(c) gépjármű parkoló a temető előtt,
(d) a temetőben kiépített utak mellett pihenőpadok.

(2) A ravatalozóterem szertartásonként 1 óra időtartamra vehető igénybe. A ravatalozó alap
kegyeleti eszköztárát a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Temetkezési helyek és szabályok

6. §

(1) Halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni – a (2) bekezdésben
foglaltak kivételével –  a temetőben létesített temetési helyen szabad.

(2) Az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát  – az átvétel
egyidejű igazolása mellett –  ki kell adni és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell
jegyezni.

(3) A temetőben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az üzemeltető
gondoskodik. Az urna kiadását az kérheti, aki a hamvasztásról gondoskodott vagy az elhalt
közeli hozzátartozója.

(4)  Amennyiben  az  urna  kiadását  kérő  személy  nem  azonos  a  hamvasztásos  temetésről
gondoskodóval,  úgy  az  urna  részére  történő  kiadásához  a  temetésről  gondoskodótól
hozzájárulást kell beszereznie. Ilyen személy hiányában a hozzájárulást a Ptk. 685. §-ának  
b) pontja szerinti sorrendben az elhalt közelebb álló hozzátartozójától kell beszereznie.

7. §

(1)  A  temetőt  sírhelytáblákra  (parcella),  a  sírhelytáblákat  pedig  sorokra  kell  osztani.  
A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltető jelöli ki.

(2) A köztemető területén kialakított sírtáblák közül külön ki kell jelölni
a) sorbatemetésre szolgáló egyes sírhelyeket
b) kettős vagy családi sírhelyeket
c) gyermeksírhelyeket 
d) sírbolthelyeket
e) urnafülke helyeket
f) díszsírhelyeket
g) fejfa (kopjafa) jelölésű sírok részére szolgáló sírhelyeket
h) kiemelt sírhelyeket
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(3) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal sírhelyekre kell
felosztani. A díszsírhelyeket, sírbolthelyeket külön kell megjelölni.

(4)  A  sírhelyeket  a  temetés  alatt  álló  sírhelytáblákban  folytatólagos  sorrendben  kell
felhasználni. A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába
csak rátemetéssel lehet temetni. 

(5)  Parcellát  megnyitni  akkor  lehet,  ha  a  már  megnyitottakban  minden  sírhely  megtelt.

(6)  A temetőtérkép szerinti  III.  számú parcellában kizárólag fejfa (kopjafa) jelölésű sírok
részére szolgáló sírhelyek adhatóak ki.

(7)  Az  elhamvasztott  halott  hamvait  tartalmazó  urnát  a  temetőn  belül  sírhelyben
(rátemetéssel), urnasírban, urnafülkében vagy sírboltban lehet elhelyezni. 

3. Sírhelydíjak, temetési hely feletti rendelkezés időtartama

8. §

(1)  Az  egyes  temetkezési  helyekért  –  díszsírhelyek  kivételével  –  az  elhunyt
hozzátartozójának, illetve az eltemettetésre kötelezettnek díjat kell fizetni.  A temetési hely
felett az rendelkezik, aki  azt megváltotta.  A díj mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az egyszeri megváltás időtartama
a) sírbolt esetén 100 év
b) urnasírbolt esetén 25 év
c) sírhely esetén 25 év
d) urnafülke, urnasírhely 25 év

(3)  A  (2)  bekezdés  b)  és  c)  pont  szerinti  temetési  helyek  kétszeres  időtartamra  is
megválthatók.

(4)  A használati  idő  eltelte  után  a  temetkezési  helyek  –  jogszabály  tiltó  rendelkezésének
hiányában  –  az  érvényes  sírhelydíj  megfizetésével,  újabb  ciklusra  megválthatók,
újraválthatók.

(5) Az újraváltás időtartama a (2) bekezdésben meghatározott használati időtartamnál lehet
rövidebb is, de annak legalább 5 évnek kell lennie. 

(6) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5, az egyéb temetkezési helyeket 3 éven
belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül
újból felhasználni.

(7) Előre sírhelyet megváltani  az érvényes sírhelydíj háromszorosának megfelelő összegért
lehet.  Az előre megváltott  sírhelyre a megváltást  követő 1 éven belül síremléket köteles a
megváltó állíttatni, különben megszűnik a sírhely feletti rendelkezési joga.

(8) A temetési  helyeket  a nyugvási  idő elteltével  – szabályszerű eljárás mellett  – ki lehet
üríteni és temetés céljából ismételten igénybe lehet venni.
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4. Temetkezési helyek, méretei

9. §

(1) A temetőben lévő sírhelyek méretei
      hosszúság  (m)                       szélesség  (m)

a) Felnőtt sírhely 2,40 1,00
A sírok egymástól való oldaltávolságának 80 cm-nek kell lennie.

b) Gyermek sírhely 1,40 0,6
A sírok egymástól való oldaltávolságának 40 cm-nek kell lennie.

c) Kettős sírhely 2,40 2,60
A sírok egymástól való oldaltávolságának 100 cm-nek kell lennie.

d) Családi sírhely 2,40 2,00
A sírok egymástól való oldaltávolságának 100 cm-nek kell lennie.

e) Díszsírhely 2,40 2,00
A sírok egymástól való oldaltávolságának 100 cm-nek kell lennie.

f) Sírbolt  (kripta) 2,40 2,60
A sírok egymástól való oldaltávolságának 100 cm-nek kell lennie.

(2)  A  sírdombok  magassága  legfeljebb  50  cm  lehet.   A  sírhelyeket  legfeljebb  30  cm
szélességben  körbe lehet  betonozni, kivéve a III. számú parcella sírhelyeit.

(3)  Felnőtt  sírba  elhelyezett  két  koporsón  kívül  még  két  urna  is  temethető.  Koporsóban
történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírokban még 4 urna helyezhető el. 

(4)  Felnőtt  sírhely-díj  befizetése  mellett  a  felnőtt  sírhelytáblába  10 éven aluli  gyermek is
temethető.  Ilyen  esetben azonban a sír  méreteinek a  felnőtt  sír  méreteivel  azonosnak kell
lennie.

5. Sírbolt 

10. §

(1) Sírboltot  (kriptát)  csak az 1.  számú parcellának az erre kijelölt  helyén lehet  létesíteni.

(2) Sírboltot csak kiviteli terv alapján a Korm. rendelet előírásai alapján lehet építeni. A tervet
az üzemeltetőnek be kell mutatni.

(3) A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a használati díjat megfizette.

(4) A sírbolt  (és síremlék) fenntartásáról, annak létesítője  (örököse) köteles gondoskodni.

(5)  Arra  nézve,  hogy  a  sírboltba  kik  temetkezhetnek,  a  létesítőnek  a  sírbolt-könyvbe
bejegyzett rendelkezései az irányadóak.
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(6)  A  sírboltba  koporsóban  csak  annyi  elhalt  temethető,  ahány  férőhelyre  azt  építették.  
A sírboltba további tíz urna helyezhető el.

(7)  Amennyiben  a  sírbolt  tulajdonosa   (birtokosa)  a  temetkezési  jogosultságról  a  sírbolt-
könyvben vagy végrendetileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhalt hozzátartozói
az elhalálozás sorrendjében temethetők el.

6. Díszsírhelyek

11. §

(1)  A  díszsírhelyet  Biharnagybajom  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete
adományozhat  azon  személyeknek,  akik  a  település  közéletének  valamely  területén
kiemelkedő teljesítményt nyújtott. 

(2)  A  díszsírhely  használati  ideje  a  temető  fennállásáig  tart,  használata  díjtalan.

(3) A díszsírhelybe – sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása,  költségeinek viselése
mellett – az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők,
gyerekek) is eltemethetők.

(4)  A  díszsírhelyek  gondozásáról  az  elhunytak  hozzátartozói,  ezek  hiányában   
– az Önkormányzat megbízatására és költségeire –  az üzemeltető köteles gondoskodni.

(5)  A  díszsírhely  adományozásáról  az  elhunyt  legközelebbi  hozzátartozóját  és  a  temető
üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.

7. Temetkezési szolgáltatások

12. §

(1) A  temetőn  belül  az  üzemeltető  szakszemélyzetének  és  berendezésének  igénybevétele
kötelező:
a) az elhunyt hűtésével;
b) ravatalozásával;
c) a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával; 
d) urnaelhelyezéssel; 
e) sírásással; 
f) sírhelynyitással;
g) sírbahelyezéssel;
h) visszahantolással;
i) újratemetéssel; 
j) exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására.

(2) A temető  létesítményeinek  használatáért-,  és  az  üzemeltető  kötelező  szolgáltatásainak
munkanapon  történő  igénybevételéért  fizetendő  díjakat  a  3.  melléklet tartalmazza.  
A temetkezések során igényelt további szolgáltatások díját a temetkezési vállalkozó, illetve
üzemeltető állapítja meg.
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(3) A köztemető területén belül egyéb vállalkozási tevékenység  (síremlékkészítés stb.) csak a
köztemető  hivatalos  nyitvatartási  ideje  alatt,  a  jogszabályi  feltételek  betartásával  és  az
üzemeltetőnek tett előzetes bejelentés alapján végezhető.

(4)  A  köztemetőben  a  ravatalozó  helység  és  az  elhunyt  hamvainak  kiadásához  használt
helység  kegyeleti  céloknak  megfelelő  kialakítása  az  üzemeltető  feladata.  Ugyancsak  az
üzemeltető feladata a helyiségek tisztántartása.

(5) Az elhaltak szállításánál, ravatalozásánál és eltemetésénél a legnagyobb kímélettel és a
kegyeleti szabályok maradéktalan betartásával kell eljárni.

13. §

(1) A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák:
a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása
b) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése
c)  olyan  fás szárú növények  ültetése,  amelyek  kifejlett  állapotban sem érik el  a  
    1,5  méteres  magasságot  és  beletartoznak  az  üzemeltető  által  engedélyezett  
    faj és fajtacsoportba
    Az engedélyezett fajták jegyzékét a hirdetőtáblán kell kifüggeszteni.  

(2) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.

(3) A köztemetőben a sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező. 

(4) A síremlék köré szilárd burkolatú kísérőjárda építhető, a sírhely határain belül. 

(5) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül. 

(6) A köztemetőben a sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet. 

(7) Rátemetés esetén – a balesetek elkerülése végett  – a síremléket  a temettetőnek le kell
bontatnia és újból, biztonságosan fel kell állíttatnia.

(8) A temetőben engedély nélkül elhelyezett és a temető rendjét zavaró tárgyakat a temető
tulajdonosa, üzemeltetője jogosult eltávolítani.

8. Nyilvántartások vezetése

14. §

(1)  A  halottvizsgálati  bizonyítvány  egy  példányának  megőrzéséről  az  üzemeltető
gondoskodik.

(2)  A  temetőtérképet  a  temető-nyilvántartó  könyvvel  összhangban  az  üzemeltető  köteles
vezetni.  A  temetési  rend  megváltoztatása   (sírok  átminősítése)  csak  a  Képviselő-testület
jóváhagyásával  történhet  a  térkép  módosításával.  A  temető  dokumentációit  a  temető
kiürítésének  elrendeléséig  az  üzemeltetőnek  a  tűztől  védve,  páncélszekrényben  kell
megőriznie, azt követően pedig átadnia a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárnak.
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Sírhely újraváltásával kapcsolatos bejegyzés, sírhely megszüntetésével, újrafelhasználásával
kapcsolatos bejegyzés,  az urnakiadással,  urnakiemeléssel kapcsolatos bejegyzés,  ismeretlen
holttest esetében az eljáró hatóság nevét, az eljárás ügyszámát. 
A  nyilvántartó  könyvbe  és  a  sírbolt  könyvbe  az  eltemettető  és  a  temetési  hely  felett
rendelkezni jogosult tekinthet be. 

(3) A nyilvántartó könyvbe minden temetést  (urna elhelyezést) időrend szerint a következő
adatokkal  kell  bejegyezni:   folyószám,  a  temetés  napja,  az  elhalt  neve,  leánykori  neve,
születési  ideje,  utolsó  állandó  lakcíme,  az  elhalálozás  időpontja,  a  sírhelytábla,  -sor,  
-hely  száma,  valamint  a  síremlékre  vonatkozó  bejegyzések,  továbbá  az  eltemettető  neve,
lakcíme. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a megváltásra jogosult személy nevét és címét.

(4) A sírbolt-könyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál. A sírbolt-könyvet 
a (3) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni a sírbolt számának feltüntetésével.
A sírbolt-könyvbe be kell vezetni a létesítőnek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit.

(5)A  nyilvántartási  adatokról  tájékoztatást  –  a  halott  nevének,  a  temetés  időpontjának,  
a temetkezés helyének kivételével – csak bírósági és hatósági eljáráshoz lehet adni.

9. A temető rendje

15. §

(1) A temető nyitvatartási ideje:
 március 1-től április 30-ig 8,00 órától  17,00 óráig

május  1-től szeptember 30-ig 8,00 órától  19,00 óráig
október 1-től november 30-ig 8,00 órától  17,00 óráig
november 1-től február 28-ig 8,00 órától  16,00 óráig

(2)  A  köztemető  halottak  napi,  valamint  az  azt  közvetlenül  megelőző  és  követő  napok
nyitvatartását az üzemeltető határozza meg és erről tájékoztatja  a lakosságot.

(3)  A köztemető  nyitvatartási  rendjét  hirdetőtáblán  a  köztemető  bejáratánál  az üzemeltető
köteles közzétenni.

(4) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles
tanúsítani.

(5)  A  köztemető  épületeinek  és  tartozékainak,  sírok,  síremlékek,  parkok  és  azok
növényzetének rongálása, beszennyezése tilos.

(6) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.

(7) A köztemető területén tüzet rakni tilos, a kegyeleti gyertyákat és mécseseket záróra előtt el
kell oltani. Ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.

(8) A temető területére kutyákat  – vakvezető kutyák kivételével – és egyéb állatokat bevinni
tilos.
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(9) A temetőben 14 éven aluli gyermekek csak felügyelettel tartózkodhatnak. 

(10) A temetőbe történő behajtás díjtalan. A temetőbe gépjárművel, segédmotor kerékpárral,
kerékpárral  behajtani  és  ott  közlekedni  tilos.  A  tiltás  nem  vonatkozik  a  mozgásukban
korlátozott idős, vagy beteg személyekre, továbbá a temetkezési szolgáltatást és engedélyezett
munkálatokat végzőkre a tevékenységükhöz kapcsolódóan.

16. §

A  temetőhöz  vezető  útnak  és  a  sírhelytáblákat  (parcellákat)  összefogó  úthálózatnak
gépjárművel is járhatóknak kell lennie.

17. §

A  köztemető  üzemeltetője  köteles  biztosítani  a  temető  zöldfelület  fenntartását,  ennek
keretében a parkosítást és a kipusztult, kitermelt fák helyetti fapótlást.

Síremlék állítás

18. §

(1) A temetőben a temetési szolgáltatásokon kívül kizárólag síremlék-állítási tevékenységet
lehet  végezni,  melyért  a  vállalkozónak  síremlékenként  –  a  rendelet  3.  mellékletében
meghatározott – temető-fenntartási hozzájárulási díjat kell fizetnie az üzemeltető részére.

(2)  A  temetőben  végzendő  munkát  a  sírgondozás  kivételével  az  üzemeltetőnek  be  kell
jelenteni. Az üzemeltető a bejelentésekről nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza a
bejelentés és a munka megkezdésének időpontját, a munka helyét, megnevezését, az építtető
és kivitelező nevét, címét, sírbolt építése esetén a jogerős építési engedély számát. 

(3)  A  felállítandó  síremlék,  emlékoszlop  tervét  (vázrajzát)  az  elhelyezés  előtt  az
üzemeltetőnek be kell mutatni és ezt nyilvántartásba kell venni.

(4) Az előírt engedély hiánya vagy attól való eltérés esetén az üzemeltető:
a) a  sírhely  birtokosát  határidő  kitűzésével  felhívja  a  sérelmes  állapot

megszüntetésére,
b) a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti)

és  annak     
  költségét áthárítja a sírhely birtokosára.

(5)  A  temetőben  vállalkozásszerűen  munkát  végző  köteles  betartani  az  e  rendeletben
meghatározott feltételeket. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, az
eredeti állapot nem változhat meg. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet
akadályozni. 

(6)  A temető  területéről  sírkövet,  síremléket  és fejfát  – vagyonvédelmi  okokból  – csak a
temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni. 
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10. Hulladékkezelés

19. §

(1) A temető üzemeltetője gondoskodik a temető tisztántartásáról, a hulladékgyűjtő edények
tartalmának elszállításáról.

(2)  Tilos  a  temetőben  szemetelni.  Az  elhervadt  virágokat,  koszorúkat,  az  elhasznált
csomagoló  anyagot  és  minden  más  hulladékot  kizárólag  ezek  gyűjtésére  szolgáló
hulladékgyűjtőbe  szabad  elhelyezni.  A  temetőben  lévő  hulladékgyűjtőbe  a  temetőn  kívül
keletkezett hulladékot elhelyezni tilos.

(3)  A  sírhelyek  gondozása  során  keletkező  hulladék  a  sírhelyek  között  nem  tárolható.  

(4)  Az  elbontott  sírkő  ártalmatlanításáról  és  elszállításáról  a  temetésre  kötelezett  köteles
gondoskodni. A kihelyezett hulladékgyűjtőbe az nem helyezhető.

11. Záró rendelkezések

20. §

(1) Ez a rendelet 2014. február 15. napján lép hatályba.  

(2)  A  rendelet  kihirdetésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  a  köztemetőről  és  a  temetkezés
rendjéről szóló 20/2004. (IV. 30.) rendelet.

Biharnagybajom, 2014. február 6.

                               Szitó Sándor Imre-Erdős Szilvia 
                        polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:
E  rendelet  kihirdetésre  került  2014.  február  14.  napján  Biharnagybajomi  Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

 
Imre-Erdős Szilvia 
          jegyző
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1. melléklet

A ravatalozó alap eszköztára

Kegyeleti drapériák, terítők

1 db szószék

1 db ravatalasztal

8 db szék

6 db falilámpa

1 db pad
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2. melléklet

Temetési helyek megváltási és újraváltási díja

1. Sírhelyek: - felnőtt sírhely egyszemélyes 1.500,- Ft

      előre megváltás esetén 2.500,- Ft

- kettős és családi sírhely 3.000,- Ft

       előre megváltás esetén   5.000,- Ft

- sírbolt (kripta) 8.000,- Ft

       előre megváltás esetén           12.000,- Ft

- gyermek sírhely 1.000,- Ft

- urnafülke 3.000,- Ft

- kiemelt helyen lévő sírhely           12.000,- Ft

2. Sírhely újraváltási díja: sírhelyenként a mindenkori felnőtt sírhely díja

3. Urnafülke újraváltási díja:    urnafülkénként a mindenkori urnafülke ára
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3. melléklet

Temetőrendeleti díjak 

              Nettó/Ft
Felnőtt normál sírásás (210x90x160)    13.000,-    

Visszahantolás      8.000,-    

Felnőtt mélyített sírásás (210x90x260)    16.000,-   

Visszahantolás    10.000,-   

Urna sírásás (60x80x110)       2.500,-    

Visszahantolás      1.600,-   

Teljes körű ravatalozás    23.000,-   

(Teljes körű ravatalozás (mely magába foglalja a 4 vagy 2 fő 1,5 órára eső időbérét és annak
járulékait),  a  ravatalozó berendezésének használatát  (szószék,  ravatalasztal,  székek,  padok,
szőnyeg, kegyeleti textíliák).)

Koporsó sírba helyezése      6.642,-    

Hamvasztás utáni ravatalozás 2 fő    15.850,-    

Hamvasztás utáni ravatalozás 4 fő    20.000,-   

Halott hűtés (3. naptól)                               1.500,-   

Létesítmény használati díj     30.000,-   
(létesítmény igénybevételi díj: 
Hűtőkamra (+ 2 nap hűtés) ,tároló helyiségek használata.
Tárolással, halott kezeléssel összefüggő költségek (energia, takarítás),
Ravatalozással kapcsolatos energia, takarítás)

Temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő

temető fenntartási hozzájárulási díj           240,-    

Temetőn belüli halott szállítás       4.580,-   
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Exhumálás díjai

      Nettó/Ft

Exhumálás

Exhumálás földvisszatöltéssel 42.425,- 

Exhumálás gyermeksírnál földvisszatöltéssel, maradvány felszedés 17.665,- 

Maradványok felszedés

6 éven belüli letemetés esetén 15.496,- Ft

6-12 év közötti letemetés esetén 10.744,- 

12 év feletti letemetés esetén 5.768,- Ft

Urnasír feltárás behantolással 5.752,- 

Urna felszedés 3.823,- 

Urna elhelyezés 3.039,- 

Újratemetés

Azonos a rendeletben lévő, mélyített vagy normál sírásás és visszahantolás díjával

Sírnyitás

Azonos a rendeletben lévő sírásás díjával

Sírásás

Azonos a sírnyitás díjával
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