Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
33/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004. (VI.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről
szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 40.§ (2) bekezdésében, 41.§ (3) bekezdésében
és 42.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. §
(1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
„Rendelet”)
8.§ (1) – (2) bekezdései helyébe a következő bekezdések lépnek:
„ (1) A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temetőfenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni. A tevékenység csak a hozzájárulás befizetése után
kezdhető meg. Az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön
történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával,
sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos, temetőn belüli feladatok ellátására az
üzemeltető által biztosított szakszemélyzet és berendezések (a továbbiakban üzemeltető által
biztosított szolgáltatások) igénybevétele kötelező. A temetkezési szolgáltatók a temetői
létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért díjat kötelesek
fizetni. A díjat az igénybevételt megelőzően kell az üzemeltető számára megfizetni.
(2) A temető-fenntartási hozzájárulás díját, valamint a létesítmények, és az üzemeltető által
biztosított szolgáltatások temetkezési szolgáltatók általi igénybevételének díját a 2. számú
melléklet tartalmazza. A díjak a temetőfenntartó Budaörs Város Önkormányzatát illetik meg, az
önkormányzat a díjak felhasználásáról a kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében állapodik
meg az üzemeltetővel. „
(2) A „Rendelet” 2. számú melléklete helyébe az alábbi 2. számú melléklet lép:
„2. számú melléklet
A kegyeleti közszolgáltatások díjairól
1. A temetési helyek megváltási díjai
Felnőtt egyes sírhely megváltási díja 25 évre

20.000,-Ft

Felnőtt kettes sírhely megváltási díja 25 évre

40.000,-Ft

Gyermek sírhely megváltási díja
Sírbolt megváltási díja

25 évre
0,-Ft
60 évre
2 koporsó: 140.000,-Ft
4 koporsó: 200.000,-Ft
6 koporsó: 260.000,-Ft

Urnafülke megváltási díja

10 évre
egyes
kettős

20.000,-Ft
40.000,-Ft
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Urnasírhely megváltási díja
Urnasírbolt megváltási díja

10 évre
egyes
kettős
30 évre
2 urna:
4 urna:

12.000,-Ft
24.000,-Ft
60.000,-Ft
90.000,-Ft

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
2. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díjai
2.1. Temető-fenntartási hozzájárulás általános díja
(minden munkavégzés esetében)
4.000,-Ft/ nap

2.2. Elbontott síremlékek tárolásának díja:
3 hónapig:
0,-Ft
4-12 hónapig: 2.000,-Ft/hó/síremlék
13. hónaptól: 10.000,-Ft/hó/síremlék

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
3. Temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók
által fizetendő díjak:
3.1. Temetkezési szolgáltatók által fizetett, általános
igénybevételi díj:
12.000,-Ft / temetés
3.2. Ravatalozó használatának díja
(egyszeri, max. 2 óra használat)
30.000,-Ft / temetés
3.3. Halotthűtő igénybevételi díja
(minden megkezdett nap után)
2.000,-Ft / nap
3.4. Elbontott síremlékek tárolásának díja
3 hónapig:
0,-Ft
4-12 hónapig: 2.000,-Ft/hó/síremlék
13. hónaptól: 10.000,-Ft/hó/síremlék
3.5. Sírásás, sírnyitás díja
Koporsós sírhely: 21.000,-Ft / temetés
Urna sírhely:
10.000,-Ft / temetés
Gyermek sírhely:
0,-Ft
3.6. Visszahantolás
Koporsós sírhely: 10.000,-Ft / temetés
Urna sírhely:
4.500,-Ft / temetés
Gyermek sírhely:
0,-Ft
3.7. Elhunyt, ill. hamvak, virágok, kegytárgyak szállítása a
temetőn belül, a temetési helyre való elhelyezéssel együtt
8.000,-Ft / temetés

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”

2

2. §
Ez a rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
Budaörs, 2012. szeptember 26.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző
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A 33/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2012. szeptember 28-án a Polgármesteri Hivatal
(Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
Irodavezető
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