
  

Szakoly Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

19/2013. (XI. 26.) önkormányzati 

Rendelete 

 

A temetőről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2008. (III. 07.) Kt rendelet 

módosításáról 

 

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) 

bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 

Nyíregyházi Irodája véleményezésének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

(1) A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 4/2008. (III. 07.) Kt rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 7. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 

2. § 

 

(1) E rendelet 2014. január 01-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 36. §-a. 

 

(3) Hatályát veszti a Rendelet 41. §-a. 

 Szűcs Gabriella sk. Dr. Kóder László sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

 

E rendeletet a mai napon kihirdetem: 

 

Szakoly, 2013. november 26. 

 

 

 

 Dr. Kóder László sk. 

 Jegyző 

 

 



  

1. melléklet a 19/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

 

„7. melléklet a 4/2008. (III. 07.) Kt rendelethez 

 

1. Temetési helyek megváltási díja a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamára – a 

rendeletben meghatározott időre – vonatkozik. 

 

 1.1 egyes sírhely esetén 8.346,- Ft 

 1.2 kettős sírhely esetén 15.039,- Ft 

 1.3 hármas családi sírhely 20.866,- Ft 

 1.4 négyes családi sírhely 25.039,- Ft 

 1.5 urnasírhely esetén 10.000,- Ft 

 1.6 urnasírbolt esetén 33.386,- Ft 

1.7 egyes gyermek sírhely esetén 4.173,- Ft 

 

 

2. Temetési helyek újraváltási díja: 

 

 2.1 egyes sírhely esetén 8.346,- Ft 

 2.2 kettős sírhely esetén 15.039,- Ft 

 2.3 hármas családi sírhely 20.866,- Ft 

 2.4 négyes családi sírhely 25.039,- Ft 

 2.5 urnasírhely esetén 10.000,- Ft 

 2.6 urnasírbolt esetén 33.386,- Ft 

 2.7 egyes gyermek esetén 4.173,- Ft 

 

 

A fenti összegek a fizetendő ÁFA-t nem tartalmazzák.” 

 



  

2. melléklet a 19/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

 

„8. melléklet a 4/2008. (III. 07.) Kt rendelethez 

 

 

1. A temetőfenntartási hozzájárulás díja: 

 

1.1 A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temetőfenntartási hozzájárulás díja: 

835,- Ft/alkalom 

 

 

 

A fenti összeg a fizetendő ÁFA-t nem tartalmazza.” 

 

 



  

3. melléklet a 19/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

 

„9. melléklet a 4/2008. (III. 07.) Kt rendelethez 

 

1. A temető létesítményei és az üzemeltetési szolgáltatások igénybevételi díja: 

 

1.1 Hűtési díj: 2. 086,- Ft/nap  

1.2 Temetési szolgáltatók által fizetett létesítményhasználati díj (temetésenként): 12.520,- Ft 

 

A fenti összegek a fizetendő ÁFA-t nem tartalmazzák.” 

 

 


