PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló
14/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében biztosított feladatkörében,
valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3)
bekezdésében és a 42. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Püspökladány Város
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.)
önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) és b) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi, valamint 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) 1. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„ (3)

Az önkormányzat a köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó
kötelezettségéről a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.-vel
kötött kegyeleti közszolgálati szerződés keretében gondoskodik.”
2. §

A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1)
(2)

Sírhelyet előre megváltani nem lehet.
Temetési hely díjak
a) gyermek sírhely 25 évre
- megváltás
- újraváltás

3 576,- Ft
ingyenes

b) egyes sírhely 25 évre
- megváltás
- újraváltás

18 816,- Ft
6 832,- Ft

c) kettős sírhely 25 évre
- megváltás
- újraváltás

24 256,- Ft
12 276,- Ft
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d) urnasírhely 25 évre
- megváltás
- újraváltás

12 360,- Ft
8 788,- Ft

e) urnafülke 25 évre
- megváltás
- újraváltás

27 296,- Ft
27 296,- Ft

f)

(3)

két koporsó elhelyezését
biztosító sírbolt 60 évre
- megváltás
- újraváltás

65 510,- Ft
65 510,- Ft

Temetkezési szolgáltató által megfizetendő díjak
Létesítmény igénybevételi díj:

(4)

a) halott hűtő és halott kezelő
helyiség használatával összefüggő
létesítmény igénybevétel
(energia, hűtés, takarítás,
fertőtlenítés, stb.)/elhunyt
- 1-4 nap között
- 5. naptól/nap

30 000,- Ft
3 500,- Ft

b) ravatalozó használatával összefüggő
létesítmény igénybevétel
(energia, takarítás, stb.)/temetés

34 000,- Ft

Üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjai:
a) elhunyt sírhoz szállítása
gyászgépkocsival/gépjármű

5 000,- Ft

b) sírhelynyitás
- normál sírhely
- mélyített sírhely
- gyerek sírhely
- urna sírhely

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

c) visszahantolás
- normál sírhely
- mélyített sírhely
- gyerek sírhely
- urna sírhely

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

(5) Temetőfenntartási hozzájárulási díj/nap:

946,- Ft
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(6) A díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t.”
3. §
A Rendelet mellékletének I. fejezet második mondata helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Az üzemeltető kizárólagos hatáskörébe tartoznak a temetőn belül a következő
tevékenységek: sírásás, temetési hely kijelölése, valamint az alábbi szolgáltatások:
elhunyt hűtése, sírhelynyitás, visszahantolás, elhunyt sírhoz szállítása
gyászgépkocsival. „
4. §
A Rendelet mellékletének II. fejezet 9. pont n) alpontjának helyébe a következő
rendelkezés lép:
„ n) A köztemetőkben felállítható síremlékekkel, sírkőtermékekkel kapcsolatos
hozzájárulás megadása, a folyamatos szegély-alap alapozási szintjének
jóváhagyása, a sírkövek rögzítési módjának ellenőrzése, a sírkőtermékek
kiszállításának engedélyezése és ellenőrzése.”
5. §
A Rendelet
a) 2. § b) pontjában a „vállalkozási tevékenységet folytató személy”
szövegrész helyébe a „temetkezési szolgáltató” szöveg,
b) II. fejezet 7. pont d) alpontjában a „zárt temetés” szövegrész helyébe a
„rátemetés” szöveg
lép.
6. §
Hatályát veszti a Rendelet melléklete II. fejezete
a) 7. pont d) alpontjában szereplő „exhumálás,” szövegrész,
b) 9. pontjának o) és p) alpontja.
7. §
Ez a rendelet 2012. december 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
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