PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló
14/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 54. §-ában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 14/2004. (III. 26.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (3)-(4) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(3) Temetkezési szolgáltató által megfizetendő díjak
a) Koporsós temetés esetén:
aa) létesítmény használatával összefüggő
igénybevételi díj hűtéssel 1-4. napig
(energia, hűtés, takarítás, fertőtlenítés, stb.)
ab) hűtésdíj az 5. naptól/nap
ac) teljes körű ravatalozás 4 fő
személyzet biztosítása mellett
az üzemeltető kegyeleti eszközeinek
biztosításával (székek, ravatali díszek,
pulpitus, kandeláber, szőnyeg)
ad) koporsó sírba helyezése 4 fő
személyzet biztosítása mellett

30 000,- Ft
1 500,- Ft

20 000,- Ft
5 000,- Ft

b) Hamvasztásos temetésnél:
ba) hozott urna esetén létesítmény használatával
összefüggő igénybevételi díj hűtés nélkül

20 000,- Ft
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bb) teljes körű ravatalozás 2 fő személyzet
biztosítása mellett az üzemeltető kegyeleti
eszközeinek biztosításával (székek, ravatali
díszek, pulpitus, kandeláber, szőnyeg)

14 000, -Ft

bc) urna sírba helyezése 2 fő személyzet
biztosítása mellett

1 000 ,-Ft

A létesítmény igénybevételi díj tartalmazza a tároló helyiségek használatát, halottkezeléssel, urnatárolással összefüggő költségeket (energia, takarítás, fertőtlenítés)
ravatalozással kapcsolatos energia, takarítás költségeit.
(4) Üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjai:
a) elhunyt sírhoz szállítása
gyászgépkocsival/gépjármű

5 000,- Ft

b) sírásás
- normál (160 cm mélységig) sírhely
- mélyített (210 cm mélységig) sírhely
- gyerek (14. életévig) sírhely
- urna (80 cm mélységig) sírhely

9 134,- Ft
13 178,- Ft
3 934,- Ft
3 934,- Ft

c) sírhelynyitás
- normál (160 cm mélységig) sírhely
- mélyített (210 cm mélységig) sírhely
- gyerek (14. életévig) sírhely
- urna (80 cm mélységig) sírhely

9 134,- Ft
13 178,- Ft
3 934,- Ft
3 934,- Ft

d) visszahantolás
- normál (160 cm mélységig) sírhely
- mélyített (210 cm mélységig) sírhely
- gyerek (14. életévig) sírhely
- urna (80 cm mélységig) sírhely

3 916,- Ft
5 650,- Ft
1 690,- Ft
1 690,- Ft

e) exhumálás (mely tartalmazza a sírnyitást,
maradványok felszedését, sír fertőtlenítését,
sír visszahantolását)

40 000,- Ft

f) újratemetés díjtételei megegyeznek a sírásás és a visszahantolás díjtételeivel.”
2. §
A Rendelet mellékletének II. fejezet 2-3. pontjának helyébe a következő rendelkezés
lép:
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„2.

Temetői iroda nyitva tartása
Hétfőtől - csütörtökig:
Pénteken:

7.30 - 16.00 óráig
7.30 - 13.00 óráig

A halottszállítás és halott átvétel folyamatos biztosítása érdekében a
nyitvatartási időn kívül folyamatos ügyeletet kell tartani. Az ügyeletes nevét
és pontos címét a temető bejáratánál elhelyezett táblán fel kell tüntetni.
3.

Temetési időpontok előzetes egyeztetés alapján
Hétfőtől - péntekig:

11.00 órától
13.00 órától
15.00 órától

A temetés időpontjának meghatározása az igényeknek megfelelően bejelentési
sorrendben történik.”
3. §
Hatályát veszti a Rendelet mellékletének I. fejezet második mondatában a „továbbá a
hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával,” szövegrész.
4. §
Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba és 2015. április 2-án hatályát veszti.

D o m b i Imréné
polgármester

K e s e r ű László
jegyző

