Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (I. 16.)
önkormányzati rendelete
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2013. (XII. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 40. § (1)-(3) bekezdéseiben és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:

1. §
Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőről és a temetkezés rendjéről
szóló 36/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító
járművön történő szállításával, ravatalozásával, továbbá sírásással, sírnyitással, sírba helyezéssel és
visszahantolással, urnakiadással, urnaelhelyezéssel, exhumálásával és újratemetéssel kapcsolatos
feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező.”
2. §
A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. §
A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Hajdúsámson, 2018. január 16.

Dr. Danku József
jegyző

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem.
Hajdúsámson, 2018. január 16.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

1. melléklet

Díjak
Felnőtt normál sírásás, sírnyitás, újratemetés
(210X90X160)
visszahantolás
Felnőtt mélyített sírásás, sírnyitás, újratemetés
(210X90X260)
visszahantolás
Gyermek normál (110X60X160) sírásás, sírnyitás,
újratemetés
visszahantolás
Urna sírásás (60X80X110)
visszahantolás

(Ft)
14 012
4 208
16 824
7 012
5 608
1 404
5 608
1 404

urna sírba helyezése

1 400

Koporsó sírba helyezése

6 500

Halott hűtés nem számoljuk az elhalálozás és a
temetés napját
Ravatalozás

4 208
23 000

Exhumálás
Felnőtt sír exhumálása, földvisszatöltéssel

42 000

Felnőtt csont felszedése 6 éven belül

14 000

Felnőtt csont felszedése 6-12 év között

9 500

Felnőtt csont felszedése 12 éven túl

5 000

Exhumaláda sírba helyezése

5 000

Gyermek sír exhumálása maradványfelszedéssel,
földvisszatöltéssel

17 000

Urna feltárása/exhumálása

7 000

Urna felszedése

2 000

A temető egyes létesítményeinek a vállalkozó
(temetőszolgáltatók) részéről történő igénybevételi
díja
Ravatalozó igénybevételi díja
Temető fenntartási hozzájárulás
Sírkövesek által fizetendő temető fenntartási
hozzájárulás a munkavégzés napjára
Sírgondozók, fotósok, videósok által fizetendő temető
fenntartási hozzájárulás a munkavégzés napjára

50 000

1 740
404

Sírhely díjak 25 évre
I. a tábla – urna sírhely /használati idő 10 év/

3 500

II. tábla első két sora díszsírhely
II. tábla (kettes sírhely)
III.-XII. tábla /felnőtt egyes sírhely/

24 680
2 500

III.-XII. tábla /felnőtt kettes sírhely/

5 000

Az újraváltási díjak azonosak az első használati díj összegével
Urnafülke használati díj 10 évre /első alkalommal/
2 500
Az újraváltási díj azonos az első használati díj összegével
XVI-XIX-XV/b. tábla /felnőtt egyes sírhely/

1

2 500

XVIII-XX. tábla / felnőtt kettes sírhely/

5 000

XXII/a urnafülke

2 500
Sírbolt díjak 60 évre

Kétszemélyes sírbolt helyének díja

120 000

Négyszemélyes sírbolt helyének díja

180 000

Temetőn belüli gyászautó (szállítás)

5 000

2. melléklet
A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek:
egyéb helyi, tárgyi és
infrastrukturális feltétel

terület (m2)/hossz (m)/szám
(db)

Ravatalozó
Hűtőkamrák
Boncterem
Közlekedők
Felvevő iroda
Vizesblokkok alapterülete, fakkok
Térburkolatok
Aszfaltozott út
Járdák
Vízvételi lehetőségek
Ivókút
Fúrott kút, hidrofor
4 beállású parkoló
Térfigyelő kamera
Felvevő

54 m2
4 db
22 m2
9x1,30, 4x3,20
29 m2
6 m2, 3 db
110 m2
1050 m2
36 fm
7 db
1 db
1 db
1 db
16 db
1 db

Közművesítettség (víz, villany)

víz: 400 fm, villany: 170 fm

Kerítés
Kapuk
Padok
Közparkok

1540 fm
3 db
17 db
5 db, 6 m átmérőjű, 390 m2

Harang, harangláb (fa)

1-1 db

belső mobil és stabil berendezési
tárgyak (boncasztal, ravatalozóasztal,
ülőpad,)
Sírhelyek
Sírtáblák
Urnahelyek
urnasírhelyek

ülőpad: 1 db,
boncasztal: 1 db
ravatalozóasztal: 1 db
4755 db
20 db
144 db
450 db

2

