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9/2009. (VI. 5.) számú
rendelete
A temetőkről és a temetkezésről.
Orgovány Község Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a helyi
önkormányzatok és szerveik, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX törvény 18.§-ában meghatározott feladatkörre- a temetőkről
és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény (továbbiakban: Tt.), valamint a
végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) rendelkezéseinek
megfelelően az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§
(1)
A rendelet hatálya Orgovány Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)
tulajdonában lévő köztemetőre terjed ki, amely a református egyház tulajdonát képező
temetőben a 946 és 961. helyrajzi számú ingatlanok területén helyezkedik el.
(2)
A rendelet hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik a köztemető területén
tartózkodnak, illetve a fenntartásában közreműködnek.
2.§
(1)
Az Önkormányzat a köztemető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos
feladatokat kegyeleti szolgáltatási szerződés útján látja el.
(2)
A Képviselő–testület az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátására nyilvános pályázatot
ír és a kegyeleti szolgáltatási szerződést a legjobb ajánlattevővel köti meg, aki a R-ben
meghatározott szakmai követelményeknek megfelel.
(3)
A pályázatnak tartalmaznia kell az önkormányzattól átvállalt közfeladatok ellátására
vonatkozó törvényi előírások szerint a pályázó személyi és szakmai felkészültségével
kapcsolatos elvárásokat, az ellátás biztonságát szavatoló tényezőket.
(4)
A pályázati eljárásban nem vehet részt olyan szervezet, amely csőd-, felszámolási
eljárás vagy végelszámolás alatt áll, vagy amelynek lejárt esedékességű adó- vagy
vámhatóságnál nyilvántartott, olyan végrehajtó adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási
tartozása van, melynek megfizetésére nem kapott halasztást.
(5)
A kegyeleti közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a tevékenység gyakorlásának helyét,
b) az ellátandó tevékenységek felsorolását,
c) a teljesítési módját és idejét,
d) a feladat mennyiségi és minőségi követelményeit,
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újbóli megkötésre nem zárható ki,
f) a szolgáltatás finanszírozásának rendjét,
g) a szolgáltatás ellenértékének mértékét és megfizetési módját,
h) a közüzemi szerződési kötelezettség alanyait,
i) a szolgáltatáshoz szükséges eszközök mennyiségi és minőségi előírásait és rendelkezésre
bocsátásának módját,
j) az önkormányzati vagyontárgyak használatának, karbantartásának, felújításának és
pótlásának szabályait.
k) a szolgáltatást végező személyekkel kapcsolatos követelményeket,
l) a szerződés fennállása alatt az önkormányzatot megillető ellenőrzési jogosítványokat,
m) arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy ha a gazdálkodó szervezet a kegyeleti
közszolgáltatás mellett temetkezési szolgálatot is végez, a kegyeleti közszolgáltatást más
gazdasági tevékenységétől, így a temetkezési szolgáltatástól számvitelileg elkülöníti,
n) a birtokbaadás feltételeit,
o) arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6)
Temetkezési szolgáltatást (temetésfelvétel, a halott szállítás, az elhunyt temetésére
való előkészítése és a temetéshez szükséges eszközökkel való ellátása, a ravata lozás, a
búcsúzás, a sírba helyezés, az urnaelhelyezés, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés) a
köztemetőben – az előírt díjak befizetését követően – bárki végezhet, akinek ere engedélye
van.
A temető fenntartása
3.§
(1)
A temető tulajdonosa a működő temetőben köteles a megfelelő infrastruktúrát
kialakítani, mely az alábbiakra terjed ki:
a) út
b) ravatalozó,
c) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtő,
d) boncoló helyiség – csoport,
e) a temető bekerítése vagy élősövénnyel való lehatárolása,
f) vízvételi lehetőség,
g) a temető területének – rendeltetésének és a helyi jellegének megfelelő- párosítása, az utak
sorfásítása,
h) hulladéktároló.
(2)
Az (1) bekezdés e.) pontja szerinti kötelezettség teljesítésénél a kötélség megosztásról
a tulajdonosnak írásban kell megállapodniuk.
(3)
A temető területét parcellákra, ezeket pedig sírhelyekre kell felosztani. A parcellákat,
sorokat, sírhelyeket számokkal kell megjelölni. A temetőben a parcellákat jól látható és
esztétikus módon meg kell számozni.
(4)
A temetés ez elhalálozás idejének megfelelő sorrendben, vagy előreváltott sírhelyen
történik.
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(5) Az elhamvasztott halottak utáni részére urnasírhely vagy urnasírbolt alakítható ki.
4.§
(1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

A temetőben a temetkezésre használt helyek a következők:
az egyes előreváltott sírhelyek,
a kettős előreváltott sírhelyek,
az egyes sorban következő sírhelyek,
a kettős sorban következő sírhelyek,
a sírboltok, (kripták),
díszsírhely,
urnasírbolt.

(2)
a)
b)
c)

A temetőben ki kell jelölni egy –egy speciális parcellát az alábbiak szerint:
hamvak szórására szolgáló parcella,
csontok testrészek, emberi szerv és szervmaradvány elhelyezésére szolgáló parcella,
gyermekparcella.
Rendelkezési jog
5.§

(1)
A temetkezési helyeket az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemettetőnek meg
kell váltania (egyszeri megváltás) és ezzel a temetési hely felett rendelkezési jogosultságot
szerez. A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja. A használati idő
azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető vagy sírtábla nem kerül lezárásra
vagy átrendezésre. A használati idő korlátozása esetén a díj időarányos részét meg kell fizetni.
(2)
Az egyes és kettős sírhelyek, valamint az egyes és kettős mélyített sírhelyek kegyeleti
ideje a megváltástól számított 25 év, sírbolt (kripta) esetén 60 év, urnasírbolt eseté n 20 év.
(3)
A temetési hely előre is megváltható. Ebben az esetben a sírhely maradandó módon
történő megjelölése és annak rendszeres gondozása kötelező. A sírhelyért fizetett díj 10%-os
kezelési költség levonása mellett a temetési hely használati joga visszaadható. A temetkezésre
megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem lehet.
(4)
A temetési hely teljes használati díját a sírhely megváltásakor kell megfizetni.
Amennyiben a beletemetés nem a megváltáskor történik a díjat ki kell egészíteni a teljes
porladási idő végéig.
(5)
A használati idő lejárásával a temetési helyek használói jogosultak ismételten kiváltani
azokat a szabályszerű díj ismételt megfizetésével. Ha a használati jogot nem újítják meg, a
következményekre történő felhívás mellett a temetkezési helyek a rajta lévő emlékművel
együtt a temető tulajdonába mennek át.
(6)
A temetkezési helyek feletti temetkezési jogért díjat kell fizetni. A temetkezési helyért
fizetett díjakkal az üzemeltető rendelkezik. A temetési helyek díjait a rend elet 1. számú
melléklete tartalmazza. Ezek összege az üzemeltető javaslata alapján felülvizsgálható.
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6.§
A sírhelyek méretezése:
(1) A sírgödör mélysége első koporsó esetén 2,2 méter, urna földbetemetés esetén 1 méter.
(2) Egy koporsó rátemetésre van lehetőség (kettős sírhelynél egymás mellett kettő), ebben az
esetben a felső koporsó (k) aljzatának 1,6 méter mélységbe kell kerülnie.
(3)
A koporsós rátemetés után még kettő darab, egymás mellé helyezhető urnarátemetésre
van lehetőség, akkor a mélység 1 méter.
(4) A gyermekkoporsós sírhely mélysége 2 méter.
(5) A sírhelyek további méretezése:
a) felnőtt egyes sírhely:
b) felnőtt kettős sírhely:
c) gyermek sírhely:
d) urnasírhely:
- A kettős sír:

hosszúsága 2,1 méter, szélessége 0,9 méter.
hosszúsága 2,1 méter, szélessége 1,9 méter.
hosszúsága 1,3 méter, szélessége 0,6 méter.
hosszúsága 0,9 méter, szélessége 0,6 méter.
1,9 m széles, 2,1 m hosszú és 2,0 m mély,
7.§

A sírboltok (kripta) méretezése:
(1) A rendelet hatálybalépése után építendő sírboltokban legalább kettő koporsó, illetve urna
számára kell helyet biztosítani, egyebekben az irányadó az elhelyezendő koporsók, illetve
urnák száma. Sírbolt (kripta) a külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon,
építési engedéllyel építhető.
(2) A koporsósírbolt belső méretei: mélysége 2,2 méter, hosszúsága 2,1 méter, szélessége
koporsónként 0,9 méter.
(3) Az urnasírbolt belső méretei: mélysége 1 méter, hosszúsága 0,9 méter, szélessége legalább
0,6 méter, majd két urnánként még 0,6 méter.
8.§
Díszsírhely kialakítása a temetőrendezési terv, parcellázási tervében kijelölt helyen
lehetséges. A díszsírhely az Orgovány Község Díszpolgára cím kitüntetettjeit illeti meg a
vonatkozó helyi rendelet szerint.
9.§
Új temetői parcella létesítéskor fej – és lábtemetés esetén a sírok egymástól 60 cm- re, a sorok
egymástól 90 cm-re kell, hogy legyenek. Láb- lábtemetés esetén a sírok egymástól 60 cm- re, a
két sor egymástól 90 cm-re kell hogy, legyen, de minden második sor után minimálisan 1,5 m
széles út hagyandó.
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10.§
(1)

A temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve létesíthető.

(2) A rendelet hatálybalépése utána létesítendő sírjelek vázrajzát az üzemeltetőnek be kell
mutatni, aki azt ellenjegyzéssel jóváhagyja, vagy az előírásoknak megfelelő módosításra hív
fel, vagy elutasítja.
(3) A sírjel nem foglalhat el a temetési helyeknél nagyobb méretet, anyagától függően:
- műkő, terméskő, márvány esetében 2,5 méter,
- kopjafa esetében 3 méter.
(4) Egyedi formájú, egyedi anyagú sírjel létesítésére építési engedély- kérelmet kell
benyújtani, mellékelve a vázrajzot és az anyag jellemzését.
(5) A sírjel, vagy az azon szereplő felirat, ábra, meg kell feleljen a kegyeleti érzés
elvárásainak, semmiképpen sem lehet a közízlést, emlékeztetést sértő.
(6) A létesítő (örökös) a sír megváltási ideje alatt a síremléket átépítheti, a szükséges
karbantartást elvégezheti a temető-üzemeltető engedélyével. A holtestet exhumálása esetén a
hozzátartozó köteles a holtesttel együtt a síremléket is az új sírra áthelyezni, vagy új
síremléket létesíteni.
(7) A sírokon és sírboltokon lévő síremlékek fenntartásáról azok kötelesek gondoskodni, akik
rendelkezni jogosultak a temetkezési hellyel kapcsolatban. A temettetőnek a temetés
bejelentésekor fel kell mutatnia az üzemeltetőnek a síremlék helyreállítására vonatkozó
megrendelést. A síremlék helyreállításának határideje a temetést követő 90. nap. Ha a
síremlék düledező állapotba jut és annyira elhanyagolt, hogy az a temető rendjét sérti, a
fenntartására kötelezett személyeket az üzemeltető felszólítja a helyreállításra, illetve a sírhely
rendbetételére.
(8) Síremlékeket megbontani, áthelyezni, átalakítani, a síremléket megjavításra kivinni csak
az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával lehet. Fenti munkákat az a személy végezheti, aki a
temetőfenntartói, hozzájárulását megfizette.
Ravatalozás, temetés
11.§
(1) A temetőben elhunytat eltemetni, urnát elhelyezni csak orvosi halott vizsgálat után, az
erről szóló bizonyítvány (halotti anyakönyvi kivonat) alapján szabad. A halott vizsgálati
bizonyítvány egy példányának megőrzéséről a temető üzemeltetője gondoskodik. Ha a halál
körülményeinek vizsgálatára hatósági vizsgálat indult, az elhunyt eltemetéséhez, illetve
elhamvasztásához a halott vizsgálati bizonyítvány mellett az eljáró hatóság (rendőrség, stb.)
engedélye is szükséges.

-6(2) A ravatalozó rendjének fenntartásáról az üzemeltető gondoskodik.
(3) Amennyiben egy napon több temetés elvégzése szükséges a szolgáltatást végezőnek – az
üzemeltető előzetes értesítésével – egyeztetni kell a temetési sorrendről.
Sírásás, sírgondozás
12.§
A sírásókat az üzemeltető alkalmazza. A sírásás alkalmával talált tárgyakat az üzemeltető
nyilvántartásba veszi és a tulajdonost a fellelt tárgyakról tájékoztatja.
13.§
(1) A temetési helyek rendszeres hantolását, gyomtalanítását, kaszálását, növényzetének
gondozását, a temetési hellyel rendelkező (hozzátartozó, temettető stb.) – köteles elvégezni,
vagy a rendszeres sírgondozásra megbízást kell adnia. A temettetőnek a sírhely
megváltásakor, illetve a temetés bejelentésekor írásban kell nyilatkoznia az üzemeltetőnél,
hogy a sírhely rendszeres gondozását maga végzi el, vagy meg bízás keretében mással kívánja
elvégeztetni.
(2) A temetési helyekre olyan növények ültethetőek, melyek kifejezett magassága legfeljebb
kettő méter, valamint nem terjed túl a temetési hely területén. A sírokra örökzöld és
lombhullató fát ültetni nem lehet.
(3) A temetőben fát ültetni az üzemeltető engedélyével lehet. A temetőben lévő, vagy a sírok
mellett illetve között lévő fák kitermelését az üzemeltető szervezi. A kitermelt anyag 100%ával az üzemeltető rendelkezik.
(4) Fejfát a temetőből elvinni nem lehet.
(5) A temetési helyek gondozásával kapcsolatos tevékenység:
a) ne sértse mások kegyeleti érzéseit,
b) mások sírgondozási munkáját ne akadályozza,
c) az utakon való közlekedést ne akadályozza,
d) búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást.
(6) A keletkező hulladékot a kijelölt gyűjtőedényzetben kell elhelyezni, tilos a sírhelyek
környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.
(6) A temetői vízvételi helyek, utak, szeméttárolók használói kötelesek azokat
rendeltetésszerűen használni és minden temetői felszerelés épségére ügyelni. Az okozott
kárt az elkövető az üzemeltető részére köteles megtéríteni. A káreseményről
jegyzőkönyvet kell felvenni és amennyiben szándékos elkövetés állapítható meg, úgy a
szükséges hatósági eljárásokat az üzemeltető kezdeményezi.
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(1) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles
tanúsítani.
(2) A temető nyilvántartási rendje:
- nyári időszámítás szerint:
- téli időszámítás szerint:

06.00 – 20.00 óráig
07.00 – 17.30 óráig.

(3) Az üzemeltető a temető nyitva tartását jelző táblát köteles a bejáratnál elhelyezni. A
nyitvatartási időn túl a temető a temető a hozzátartozók által nem látogatható. A temetőben 12
éven aluli gyermek csak felnőtt kísérővel tartózkodhat.
(4) Járművel behajtani, közlekedni csak a temető üzemeltetőjének engedélyével lehet. Tilos a
temetőben engedély nélkül járművel közlekedni, lármázni vagy zajt ütni. A tiltás a
mozgáskorlátozottakra és a láthatóan idős emberekre nem vonatkozik.
(5) A temetőben hulladékanyagot, növényt, szemetet stb. égetni tilos. Gyertyagyújtásnál és
annak égetésével ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzen.
(6) A temető területére állatot – vakvezető kutya kivételével – bevinni tilos.
(7) Tilos a temetési helyekről virágot, vagy növényt elvinni.
(8) A temetőben a temetőhasználók által elhelyezett tárgyakért, díszekért, tartozékokért,
szerszámokért az üzemeltető felelősséggel nem tartozik.
(9) Az üzemeltető gondoskodik a temetői kerítések épségéről, szükség szerint az utak
karbantartásáról, síkosságmentesítéséről és a hóeltakarításról, a vízvételi lehetőség
karbantartásáról, valamint a hely jellegének megfelelő parkosításáról.
15.§
(1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők a nyilvántartási időn túl – külön díj
ellenében – a temetőbe bemehetnek.
(2) Vasárnap és jeles ünnepek alkalmával – karácsony, újév, március 15., húsvét, pünkösd,
augusztus 20., október 23., november 1. – a temetőben semmiféle munka nem folytatható.
(3) Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe történő beszállításához,
építési vagy bontási munkák elvégzéséhez.
(4) A temető üzemeltetőjén kívül álló szerv, vállalkozó ép ítési, karbantartási (sírkőkészítés,
sírkőtisztítás stb.) munkák esetén temető üzemeltetője vízdíjat, áramszolgáltatási díjat inert
hulladékszállítási díjat stb. számíthat fel. (Temető – fenntartási hozzájárulás) A tételes összeg
a rendelet 2. számú mellékletében
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16.§
(1) A temetkezési szolgáltató a temető létesítményeit (ravatalozó, hűtőkamra stb.) a
rendeletben meghatározott díj alapján vehető igénybe, melyet az üzemeltető számlájára az
igénybevételt megelőzően kell befizetni.
a) A bérleti igényeket az üzemeltető felé kell bejelenteni, a ravatalozó használata esetén
legalább az igénybevételt megelőző 24 órával.
b) Az üzemeltető az igényekről nyilvántartást vezet.
c) Az üzemeltető a létesítmény átadását az igénylőtől – a más vállalkozó részéről történő
korábbi lefoglalás esetét kivéve – nem tagadhatja meg.
d) Amennyiben a temetési szolgáltató az a) pontban foglalt befizetési kötelezettségének nem
tesz eleget, a temetői létesítményt nem veheti igénybe.
e) A létesítménynek igénybevételének indokolatlan megtagadása esetén a vállalkozó az esetet
követő három napon belül benyújtott írásos panasszal élhet a jegyző felé, aki az esetet
haladéktalanul kivizsgálja és megteszi a szükséges intézkedéseket.
(2) Az (1) bekezdés szerint térítési díjakat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
Nyilvántartások vezetése.
17.§
(1) A temetőben az üzemeltető temetői nyilvántartó-könyvet, sírboltkönyvet, a családi
nagysírok könyvét és ezekhez külön-külön nyilvántartó könyvet vezet. A nyilvántartó
könyvek formai és tartalmi kialakítására a Tt. előírásait kell alkalmazni.
A halottak könyvébe időrendi sorrendben kell bevezetni a temetkezést a halotti
bizonyítványban megadott adatok alapján. A sírboltkönyv és családi nagysírok könyve a
sírboltba és a családi nagysírokba eltemetett halottak adatainak bejegyzésére, a sírbolt
birtokosai rendelkezéseinek bejegyzésére szolgál.
A nyilvántartó könyv mellett külön betűsoros névmutatót is kell vezetni.
(2) A temető minden sírhelytáblájáról térképet kell készíteni, melynek igénybevett sírhelyére
a főkönyvi számot rá kell vezetni. A térképeken a használat jellegét és parcella sorok számát
fel kell tüntetni. A temetőtérképek folyamatos vezetését az üzemeltető végzi.
(3) A sírhelyre történő rátemetés, vagy földelés (exhumálás) adata it és az arra vonatkozó
ügyirat számát a főkönyv megjegyzés rovatba, illetve a sírboltkönyvbe és a családi nagysírok
könyvébe kell jegyezni.
(4) Az üzemeltető a nyilvántartó-könyvből, sírboltkönyvből, a családi nagysírok könyvéből
köteles a felek részére díjtalan szóbeli vagy írásos tájékoztatást adni.
(5) A temetőre vonatkozó nyilvántartó-könyvek és ügyiratok nem selejtezhetőek.
(6) A temetőre vonatkozó nyilvántartó-könyvet és ügyiratokat tűzbiztos szekrényben kell
tárolni. A betelt és használaton kívüli nyilvántartó-könyvek és ügyiratok megőrzéséről az
üzemeltető gondoskodik.
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(7) A temető üzemeltetője köteles gondoskodni a nyilvántartásokban bejegyzett (tárolt)
személyes adatok biztonságáról.
(8) Az üzemeltető a temető bejáratánál a temető részletes térképéét és a temetői rendtartás
szövegét kihelyezni. Az adatokat évenként aktualizálja.
A temetőhasználatért s zedhető díjak
18.§
(1) A temetőben értékesített temetési helyek áraival, a temetőfenntartási hozzájárulással, a
temetői létesítmények használatával kapcsolatos díjakkal az üzemeltető rendelkezik, amelyek
beszedését önállóan végzi. A jelen rendeletben megállapított díjak maximált díjak, amelyektől
az alacsonyabb árszint felé az üzemeltető eltérhet.
(2) A díjak a tárgyév december 31- ig érvényesek és az ÁFA összegét is tartalmazzák. Az
üzemeltető az árakta vonatkozó javaslatát a tárgyévet megelőző év november 15-ig nyújtja be
a Képviselő-testülethez.
Szabálysértés
19.§
(1) Aki az alábbi felsorolásban szereplő rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el és
30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:
a) halottat temet el, vagy helyez el olyan temetőrészben, amelynek lezárását már elrendelték,
b) engedély nélkül sírgödröt kifalaz,
c) az üzemeltető engedélye nélkül a temetőben sírbolto t, síremléket létesít, vagy a sírbolt,
síremlék fenntartására vonatkozó kötelezettségét felszólítás ellenére nem teljesíti,
d) koporsót, sírt, sírboltot kinyitni az ÁNTSZ engedélye nélkül eltávolít,
e) a temetőből síremléket az üzemeltető engedélye nélkül eltávolít,
f) az üzemeltető engedélye nélkül fát vág ki,
g) az üzemeltető engedélye nélkül a temetőbe olyan tárgyat helyez el, amely a sír, sírbolt,
díszítéséra nem szolgál, vagy akadályozza a sírok közötti közlekedést.
h) engedély nélkül tüzet gyújt,
i) a keletkező hulladékot nem a hulladékgyűjtő edényzetben helyezi el,
j) a sírhelyek környékét felássa, onnan a talajt elhordja vagy sírtöltésre használja fel.
(2) A szabálysértés elkövetőjével szembeni eljárást az üzemeltető, a temetési hellyel
rendelkezésre jogosult személy, vagy bárki más kezdeményezheti Orgovány Község
Önkormányzat Jegyzőjénél.
Záró rendelkezések
20.§
(1) A temetőben alkalmazott sírásók az üzemeltető, illetve a temetési szolgáltatást végző
alkalmazásban állnak.
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(2) A temetkezési helyen a keletkező hulladék összegyűjtése a kihelyezett 1100 literes
gyűjtőedényeztekbe történik, melyek heti illetve szükség szerinti ürítésről és elszállításáról a
Saubermacher Magyarország Kft- vel kötött szolgáltatási szerződés útján a temető tulajdonosa
(szerződés alapján az üzemeltető) gondoskodik.
21.§
(1) E rendelet 2009. július 1-én lép hatályba és ezzel egyidejűleg a temetőkről és a
temetkezésről szóló 15/2000. (X.27.) Kt. számú rendelet és az azt módosító 5/2001. (III.2.)
Kt. számú, a 10/2002. (XI.4.) Kt. számú és az 5/2006. (VI.2.) számú rendeletek hatályukat
vesztik.
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Orgovány, 2009, június 4.
(Maszlik István)
polgármester

(Bagócsi Károly)
címzetes főjegyző
1. számú melléklet a 10/2009.(VI.5.) számú rendelethez.

Temetkezési helyek díjai
Új vásárlása:
- parkoló melletti sírok
- egyes sírhely
- kettes sírhely

5.000 Ft
10.000 Ft

- régi területen:
- egyes sírhely
- kettes sírhely

3.000 Ft
6.000 Ft

Újraváltás:
- parkoló melletti sírok
- egyes sírhely
- kettes sírhely

4.000 Ft
8.000 Ft

- régi területen:
- egyes sírhely
- kettes sírhely

3.000 Ft
6.000 Ft

Kriptaárak:
- Új vásárlása:
- Újraváltás:
Urnasírhely:
Gyermeksírhely:

20.000 Ft
10.000 Ft
2.000 Ft
3.000 Ft

-112. számú melléklet a 10/2009.(VI.5) számú rendelethez.
Temető-fenntartási hozzájárulás
( a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők részére)
a.) Temetkezési helyek építése:
- sírbolt, kriptaépítés
- új sírkő állítása

5.000 Ft
2.000 Ft

b.) Temetőben történő munkavégzés esetén minden
vállalkozói tevékenységre napidíj:

1.000 Ft

c.) Kegyeleti szolgáltatást végző vállalkozók
temető - fenntartási hozzájárulás:

1.000 Ft

2. számú melléklet a 10/2009.(VI.5) számú rendelethez.
A.) Sírásói munkák díja:
1.) földbe temetés
2.) sírboltba /kriptába/ helyezés
3.) urna földbe temetése
4.) gyermek temetése

10.000 Ft
12.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft

Az exhumálás díja megegyezik a földbe történő temetés díjával.
B.) Hűtési díj:
- minden megkezdett nap használatért

1.000 Ft

C.) Ravatalozó használata:

3.000 Ft

D.) Temetési szolgáltatás:
A temetés és a szertartás teljeskörű bonyolítása egyes és kettes sírhely esetében, valamint
kriptai temetésnél:
9.000 Ft
E.) Halott szállítása:
1.) helyben:
2.) vidékről:

2.000 Ft
110 Ft/ km

F.) Halott átvétele:
- munkaidőben:
- munkaidőn kívül:

1.000 Ft
2.000 Ft

