Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselőtestületének
3/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2009. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dunavarsány Város 
Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2009. (X. 21.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ 
A R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A temető területére – a súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító, a temetkezési tevékenységben
résztvevő, illetve a szemétszállító gépjárművet kivéve –gépjárművel behajtani a szerdai és a szombati
napok kivételével nem lehet. Szerdán és szombaton – a szertartásokat nem zavarva – bárki részére
lehetőség van a temetőbe gépjárművel behajtani.”
2.§ 
A R. 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A temetkezési szolgáltatások közül kötelező az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének
igénybevétele a temetőn belüli alábbi feladatok ellátására:
a) az elhunyt hűtése,
b) a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállítása,
c) sírásás, sírhelynyitás, visszahantolás,
d) újratemetés és exhumálás.
Az üzemeltető köteles a temetkezési szertartások alatt a felügyeletről gondoskodni.”
3.§
A R. 1. számú melléklete helyébe a következő 
1. számú melléklet
lép:
A temetőben alkalmazandó díjak
1.

A temetési helyek megváltási és újraváltási díjai:
a) Egyes sírhely:
b) Kettes sírhely:
c) Sírbolt (kettes):
Sírbolt (négyes):
d) Urnasírhely:
e) Gyermeksírhely (14 éves korig):

2.

10.000 Ft+Áfa/25 év
20.000 Ft+Áfa/25 év
100.000 Ft+Áfa/100 év
200.000 Ft+Áfa/100 év
15.000 Ft+Áfa/25 év
Térítésmentes

A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a
temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:
Ravatalozó használat berendezéssel:
Ravatalozó berendezés használat (külső ravatal):
Sírnál történő ravatalozás
Hűtőkamra használat:
72 óráig
72 órán túl
Sírásás, sírhelynyitás:
Urnasírásás, urnasírhelynyitás
Visszahantolás:

20.000 Ft+Áfa/alkalom
10.000 Ft+Áfa/alkalom
20.000 Ft+Áfa/alkalom
3.000 Ft+Áfa
2.000 Ft+Áfa/nap
15.000 Ft+Áfa/alkalom
8.000 Ft+Áfa/alkalom
6.000 Ft+Áfa/alkalom
1

Urnahantolás:
Exhumálás 5 éven belül:
515 év között:
15 éven túl:
Halott átvételi díj:
Hamvak átvételi díja:
Temetőn belüli halottszállítás gépkocsival:
Temetés hétvégi felára:
3.

3.000 Ft+Áfa/alkalom
90.000 Ft+Áfa/alkalom
70.000 Ft+Áfa/alkalom
50.000 Ft+Áfa/alkalom
12.000 Ft+Áfa/alkalom
6.000 Ft+Áfa/alkalom
8.000 Ft+Áfa/temetés
30.000 Ft+Áfa/alkalom

A temetkezési szolgáltatók kivételével
a temetőben vállalkozásszerűen munkát
végzők által fizetendő temetőfenntartási
hozzájárulási díj (sírköves napidíj)

4.000 Ft+Áfa/nap

4.§ 
Jelen rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.

Gergőné Varga Tünde
dr. Szilágyi Ákos
polgármester

jegyző

Záradék:
A rendelet 2016. február 10. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára
történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző
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