Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 6/2000. (XI. 8.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. törvény 40.§ (3) bekezdésében és a 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a
temetkezési tevékenységről szóló 6/2000. (XI. 8.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: R.) 1. § (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: „(5)
Az új és meglévő sír estében a sírnyitás-sírásás; az urnasírhely nyitása, ásása; kripta
nyitása, ásása; sírhelyek kijelölése – tevékenységek az üzemeltetőnek joga és
kötelessége. A sírásási – sírnyitási, üzemeltetési díjtételeket ezen rendelet
melléklet tartalmazza. A díjak beszedése az üzemeltető joga és kötelessége.”

2. §

A R. 2.§ (4) bekezdésében a „Ptk. 685. § b) pontja” szövegrész helyébe a „Ptk. 8:1.
§ (1) 1.pontja” szöveg lép.

3. §

Hatályát veszti a R. 16. §-a.

4. §

A R. 1. sz mellékletének helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hetes, 2017. augusztus 28.

Török Tiborné
polgármester
Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2017. augusztus 2-án kihirdettem.

dr. Lukács Zoltán
jegyző

dr. Lukács Zoltán
jegyző

1. sz melléklet a 9/2017. (VIII. 29) önkormányzati rendelethez

1.) A temetkezési helyekért fizetendő díjak: (ÁFÁ-val)
Díj
a)

sírbolt

b)
c)

urnasírbolt
sírhely esetén

d)

urnafülke

kétszemélyes
négyszemélyes
egyes
kettes

20.000,-Ft
35.000,-Ft
10.000,-Ft
10.000,-Ft
18.000,-Ft
18.000,-Ft
10.000,-Ft

2.) Temetőfenntartási hozzájárulási díj: (ÁFÁ-val)
Az üzemeltetési díj temetés megrendelésenként:

24.500,-Ft

3.) Sírásási, sírnyitási tevékenységdíjak: (ÁFÁ-val)
kriptanyitás:
urnasírhely nyitás, ásás:
koporsós rátemetés esetén sírásás:
koporsós mélyített sírásás:

16.000,-Ft
10.000,-Ft
24.000,-Ft
28.000,-Ft

Megváltás
Időtartama:
60 év
60 év
25 év
25 év
25 év
25 év
10 év

A sírásási, sírnyitási tevékenység az üzemeltetőnek joga és kötelessége, vonatkozik mind urnasírhely nyitása, ásása, - kriptanyitás, - koporsós sírásás (rátemetés illetve mélyített sírásás)
az új és meglévő sírok esetében egyaránt.
Hetes temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási
hozzájárulás díja: 3.000.Ft/munka ÁFÁ-val.

