Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő- testületének
24/2008. (X.29.)
rendelete
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§ /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a
temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § /3/ bekezdésében és 42.
§.-ában foglaltakra, valamint az annak végrehajtására kiadott 145/1999. /X. 1./ Korm.
rendeletben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos
rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló
34/1999. /IX. 24./ BM-EüM-IM együttes rendeletben foglaltakra a köztemetőről és a
temetkezés rendjéről a következő rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Hajdúsámson területén lévő köztemetőre, valamint ennek
fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre.
2. §
Működő köztemető: Jánostava, 0458, 0459. hrsz. alatti temető
Lezárt temetők: Martinka 6083, 5970, 5924. hrsz. alatti temetők
A működő temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és
infrastrukturális feltételeket a 2. számú melléklet tartalmazza.
3. §
/1/ Hajdúsámson Város közigazgatási területén köztemető létesítése, bővítése, lezárása és
megszüntetése az önkormányzat feladata.
/2/ A jelenleg működő köztemető és létesítményei fenntartásáról, valamint az ott folyó
temetkezési és e rendelet szerinti egyéb tevékenységek végzéséről az önkormányzat kegyeleti
közszolgáltatási szerződés keretein belül gondoskodik.
Temetési helyek és szabályok
4. §
/1/ A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni temetőben vagy
temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen szabad.
/2/ A temetőben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az üzemeltető
gondoskodik. Az urna kiadást az kérheti, aki a hamvasztásról gondoskodott, vagy az elhalt
közeli hozzátartozója.

5. §
/1/ A temetőt sírhely-táblákra, gyermeksírhely-, urnasírhely,
szétszórására alkalmas területekre lehet felosztani.

sírbolt, valamint a hamvak

/2/ A sírhely-táblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével szabályszerű eljárás mellett - ki lehet üríteni és temetés céljából újra igénybe lehet venni.
/3/ Külön sírhely-táblákat kell kijelölni a felnőttek, a gyerekek, a ligetes és díszsírhelyek
kialakítására.
/4/ A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal sírhelyekre kell
felosztani.
/5/ A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely-táblákban
sorrendben kell felhasználni.

- fő szabályként - folytatólagos

/6/ A lezárt sírhelytábla temetési helyére urna helyezhető el, koporsós temetés csak sírboltba
vagy kettős sírhelybe engedélyezhető.
/7/ Az elhamvasztott hamvait tartalmazó urnát urnasírban, vagy urnafülkében lehet elhelyezni.
/8/ A lezárt temetőkben temetkezési tevékenységet nem lehet folytatni. A lezárt temetőket
mindaddig kegyeleti helyként kell gondozni, amíg felszámolásáról döntés nem születik.
/9/ Lezárt temetőből és sírhely-táblából a holttest-maradványokat exhumálás útján lehet
áthelyezni a használatban lévő temetőbe /sírhely-táblába/.
Az exhumálást csak az illetékes tiszti főorvos engedélye és előírásai szerint lehet elvégezni,
lezárt temetőből történő elszállításhoz az üzemeltető külön engedélye is szükséges.
6. §
/1/ Az egyes temetkezési helyekért - a díszsírhelyek kivételével - az elhunyt
hozzátartozójának, illetve az eltemettetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét a
rendelet melléklete tartalmazza, mely díjak áfa nélküliek, számlázáskor a mindenkori áfa
összegével meg kell növelni.
/2/ Az egyszeri megváltás időtartama:
a) sírhely esetén:
25 év
b) urnafülke, urna sírhely:
10 év
c.) sírbolt:
60 év
(A sírbolt legalább két koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, illetve
kizárólag terepszint feletti építményrészből álló temetési hely.)
Az üzemeltető a b) pont szerinti temetkezési helyek kétszeres időtartamra történő megváltását
is engedélyezheti.
/3/ A használati idő letelte után a temetkezési helyek - külön tiltó rendelkezés hiányában újabb ciklusra megválthatók.

/4/ Ha a használati idő leteltét követően a temetkezési helyeket 3 éven belül ismételten nem
váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni.
/5/ Sírhely-tábla, vagy az egész temető lezárásáról és/vagy kiürítéséről az önkormányzat
képviselő-testülete dönt. A temető kiürítését megelőzően azt három alkalommal egy országos
lapban és a helyi sajtóban, valamint a temetői hirdetőtáblán közhírré kell tenni úgy, hogy az
első közzététel a kiürítés előtt 6 hónappal, a továbbiak pedig kéthavonta történjenek.
/6/ Ha a használat a /4/ és /5/ bekezdésben foglalt okok miatt szűnik meg, a temetkezési hely
feltárásakor a kiürített sírokból származó holttestmaradványokat közös sírhelyben kell
elhelyezni, amelyről az elhunyt hozzátartozói, az ő rendelkezésük hiányában a kegyeleti
szokások, valamint a közegészségügyi előírások betartása mellett az üzemeltető köteles
gondoskodni.
/7/ A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet, de
a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó használati jogot szerez.
/8/ Lezárt temető, vagy temetőrész betemetett sírjai felett létesített síremlék a használati idő le
nem jártáig - kegyeleti szempontokból - nem idegeníthetők el és más sírra nem helyezhetők
át.
/9/ A kiürítés során a temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni
csak az üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés után szabad. A rendelkezési jogosultságot a
bejelentés során valószínűsíteni kell. Mindez csak a temetőrész lezárásakor gyakorolható.
7. §
/1/ A temetőben lévő sírhelyek méretei:
a) felnőtt sírhely, egyes:
2,20 m hosszú,
2,00 m mély,
1,00 m széles.
b) felnőtt sírhely, kettes:

2,20 m hosszú
2,00 m mély,
2,00 m széles.

c) gyermek sírhely:

1,30 m hosszú,
1,60 m mély,
0,60 m széles.
0,80 m hosszú,
0,60 m mély,
0,60 m széles.
2,50 m hosszú
1,50 m széles
2,50 m hosszú
2,50 m széles
2,50 m hosszú
4,00 m széles
2,50 m hosszú
5,00 m széles

d) urna földbe temetésnél:
e.) sírbolt 2 személyes
sírbolt 4 személyes:
sírbolt 6 személyes:
sírbolt 8 személyes:

/2/ A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 30 cmnek, sírboltoknál 100 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.
/3/ Kettes felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még négy urna, egyes felnőtt sírba
elhelyezett egy koporsón kívül még két urna is elhelyezhető.
A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel - a sír megfelelő
mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezve - további, legfeljebb egy elhalt vagy az
ÁNTSZ által engedélyezett számú, 25 évnél régebbi holttestmaradványt tartalmazó koporsó
temethető rá.
A sírboltba csak annyi felnőtt koporsó helyezhető, ahány férőhelyre azt építették. A sírboltba
további 10 urna helyezhető el.
/4/ Felnőtt sírhely-díj befizetése mellett a felnőtt sírhely-táblába 10 éven aluli gyermek is
temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell
lenni.
/5/ Az elhalálozástól számított öt éven belül sír felnyitására engedély hamvasztásra, más
temetőbe való áthelyezés céljából, illetve nyomozó hatóság rendelkezésére adható.
/6/ A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.
8. §
/1/ Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete dísz sírhelyet adományozhat azon
elhunyt személynek, aki a településen hosszú időn át a közösség életéért, fejlődéséért
kiemelkedő tevékenységet végzett, vagy akit a képviselő-testület kiemelkedő érdemei
elismeréseként arra érdemesnek tart.
/2/ A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.
A díszsírhelyek méretei:
Egyes sírhely: 2,50 m hosszú
1,00 m széles
Kettes sírhely: 2,50 m hosszú
2,00 m széles
A sírhelyek közötti távolság 100 cm.
/3/ A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában - a
Polgármesteri Hivatal megbízásából és költségére - az üzemeltető köteles gondoskodni.
/4/ A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temető
üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.
/5/ A ligetes sírhely: A sírhely parcellák sarkaiban, végeiben kialakított dúsabb
növényzettel ellátott táblarész, amelyben a temetés nem soros elrendezést követ.
A ligetes sírhely méretei:
Egyes sírhely: 2,50 m hosszú
1,00 m széles

Kettes sírhely: 2,50 m hosszú
2,00 m széles”
Temetkezési szolgáltatások
9. §
/1/ Temetkezési szolgáltatási tevékenység: a temetésfelvétel, az elhunytnak a kegyeleti
igényeknek megfelelő temetésre való - az egészségügyi szolgáltató halott kezelési
feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett - előkészítése,
a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, a ravatalozás, a búcsúztatás, sírhelynyitás és
visszahantolás, a sírba helyezés, a halott szállítás, a hamvasztás és az urnakiadás, az
urnaelhelyezés, a hamvak szórása, az exhumálás, és az újratemetés.
/2/ A köztemetőben a temetési szolgáltatásokról az üzemeltető köteles gondoskodni. A
köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító
járművön történő szállításával, továbbá sírnyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok
ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező.
/3/ A temetkezési szolgáltatók a rendelet melléklete szerinti díjakat kötelesek megfizetni a
létesítmények igénybevételéért és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők (temetkezési szolgáltatók
kivételével) a rendelet mellékletében meghatározott temetőfenntartási hozzájárulási díjat
fizetnek. A rendeletben megállapított díjak az Áfát-t nem tartalmazzák.
/4/ A temető tulajdonosa biztosítja az üzemeltetéshez szükséges tárgyi és infrastrukturális
feltételeket:
a.) a kegyeleti igényeknek, jogszabályi és műszaki előírásoknak megfelelő létesítmények és
berendezések megépítése, felújítás, beszerzése, ezek részeként:
- boncolás, ravatalozás és gyászszertartás lebonyolítására alkalmas helyiségek,
- halottak tárolására, hűtésére alkalmas hűtőberendezés,
- ravatalozók és más helyiségek berendezéseinek, felszereléseinek, készleteinek biztosítása
b.) a temetőben elektromos áram, vízellátás, csapadékvíz elvezetés és a közlekedési feltételek
megteremtése,
c.) a temető, temetőparcellák, ravatalozó megközelítéséhez utak, járdák építése, felújítása, a
temető bekerítése, a kerítések felújítása, kapukkal való ellátása.
/5/ A temető üzemeltetője:
- betartja és betartatja a temető rendjét,
- vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyvet és a sírboltkönyvet,
- ügyfélszolgálatot működtet,
- gondoskodik a temetőbe szállított elhunytak átvételéről, őrzéséről, átadásáról,
- biztosítja a ravatalozók, boncoló helyiségek, technikai berendezések karbantartását, előírt
módon és gyakorisággal történő fertőtlenítését, festését,
- biztosítja a temető és azok létesítményeinek tisztán- és jó karbantartását, amely magába
foglalja:
a meglévő utak, járdák karbantartását, seprését, síkosság mentesítését, hó eltakarítását, kapuk
és kerítések, vízvezeték-és elektromos hálózat karbantartását, javítását, a temető területének
gyommentes tartását, a növényzet ápolását, kór-és károkozók elleni permetezését, a fű

nyírását, a keletkezett hulladék összegyűjtését, elszállítást, a halottasház és a hozzá tartozó
helyiségek üzemképességét, viseli az ezekkel kapcsolatos díjakat és költségeket,
- a jegyzővel vagy az általa kijelölt személlyel történt egyeztetés alapján végzi a temető
területének évente legalább háromszori kaszálását, cserjék, örökzöldek folyamatos
gondozását, fák, elszáradt ágainak rendszeres eltávolítást,
- a temető területén levő locsoló minőségi vizet folyamatosan biztosítja,
- összehangolja a temetői létesítményeket, így különösen a ravatalozó használatával
kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti s
temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását.
10. §
/1/ A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett nyilatkozata, ennek
hiányában a temetésről /hamvasztásról/ gondoskodó személy rendelkezése az irányadó.
/2/ A rendelkezésre jogosultságot az üzemeltető csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal
kapcsolatban kifogást jelentettek be. Ha a jogosultságot az üzemeltető nem tudja
megállapítani, akkor a bíróság vagy a gyámhatóság döntését kell kérni. A vita lezárásáig a
halott nem temethető el.
11.§
/1/ A felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára - a búcsúztatás /szertartás/
megkezdéséig nyitva lehet tartani.
Nem lehet nyitva tartani az oszlási, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját.
/2/ A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell
felravatalozni és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek.
12. §
/1/ A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák:
a) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,
b) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése,
c) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a három méteres
magasságot és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj és fajtacsoportba. Az
engedélyezett fajták jegyzékét hirdetőtáblán ki kell függeszteni.
/2/ A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.
/3/ A /2/ bekezdésében szereplő kötelezettség elmulasztásakor az üzemeltető:
a) A sírhely birtokosát - határidő kitűzésével - felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére.
b) A felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi /elvégezteti/ és annak
költségeit áthárítja a sírhely birtokosára.
13. §
A köztemető területén vállalkozásszerűen dolgozó sírkövesek, sírgondozók, fotósokvideósok, a temető hivatalos nyitva tartási ideje alatt a jogszabályi feltételek betartása mellett
végezhetnek munkát.

A vállalkozásszerűen dolgozó sírkövesek az üzemeltetőnél történő előzetes bejelentést
követően végezhetnek munkálatokat a temető területén. Be kell jelenteni továbbá, ezen
munkálatok elvégzésének időpontját és várható időtartamát.
Nyilvántartások vezetése
14. §
/1/ Halottat csak halott vizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni vagy elhamvasztani.
A halott vizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik.
/2/ A temetőtérképet a temető-nyilvántartó könyvvel és a sírboltkönyvvel összhangban az
üzemeltető köteles vezetni.
/3/ A nyilvántartó könyvbe minden temetést /urnaelhelyezést/ időrend szerint a következő
adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés vagy a hamvak
szétszórásának) napja, az elhalt családi neve és utóneve, születési családi és utóneve, születési
ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének a címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla,
sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető, illetve a temetési hely felett
rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme, és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.
A nyilvántartókönyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét
és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza.
/4/ A nyilvántartási adatokról tájékoztatást - a halott nevének, a temetés időpontjának és a
temetkezés helyének kivételével - csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet.
A temető rendje
15. §
/1/ A temető nyitva tartása:
március 01. – augusztus 31. között:
szeptember 01. – november 09. között:
november 10. – február 29. között:

06:00 – 20:00 óráig
07:00 – 18:00 óráig
08:00 – 16:00 óráig

Anyák napja, Mindenszentek, Halottak napja, Karácsony: 0:00 – 24:00 óráig
/2/ A temetőből a nyitva tartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.
/3/ A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.
/4/ A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles
tanúsítani.
/5/ A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat, és növényeket, valamint a sírok
díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.
/6/ A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható, azt a
kihelyezett szeméttárolókba kell tenni.

/7/ A sírok kerítéssel nem határolhatók körül.
/8/ A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. Ügyelni
kell arra, hogy gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.
/9/ A temető területére kutyát bevinni - vakvezető kutya kivételével - tilos.
16. §
/1/ Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához,
építési és bontási munkák elvégzéséhez.
/2/ Síremlék állítás esetén az igényelt területre és időtartamra az üzemeltető a rendelet
mellékletében meghatározott díjat számíthat fel.
/3/ A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát -vagyonvédelmi okokból - csak a temető
üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.
17. §
/1/ A temetőbe személygépkocsival, 3 tonna összsúlyt meghaladó tehergépjárművel, valamint
motorkerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos.
/2/ Az /1/ bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat
végzőkre és - esetenként - a láthatóan idős betegekre nem vonatkozik.
18. §
A panaszügyintézés az üzemeltető feladata, melyet központi telephelyén lát el.
19. §
Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal, valamint 20.000,-Ft-ig terjedő
helyszíni bírsággal sújtható az, aki e rendelet 12., 15., 16., 17. §-aiban meghatározott
előírásokat megszegi.
20. §
E rendelet 2008. november 01. napján lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
hatályát veszti a 12/2008. (VII.2.), a 37/2007. (XII.14.), a 3/2007. (I.10.), a 39/2006. (XII.15.),
a 37/2005. (XII.16.), a 10/2003. (IV.23.), valamint a 21/2000. (X.17.) rendelet.
Hajdúsámson, 2008. október 28.

Dr. Bora Bernadett
aljegyző

Andó Lászlóné
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:
Hajdúsámson, 2008. október 29.

Dr. Bora Bernadett
aljegyző

1. sz. melléklet
1.) A temetési helyek használati ideje, megváltási díja és újraváltási díja:
I. Sírhelyek díja (25 éves):
a.) I. tábla – ligetes
/kettes sírhely/
b.) II. tábla
/ kettes sírhely/
c.) III. – XII. tábla
/felnőtt, egyes sírhely/
d.) III. – XII. tábla
/ felnőtt, kettes sírhely/
e.) gyermek
f.) urnasírhely
/ használati idő 10 évre/

20.150,-Ft
20.150,-Ft
1.374,-Ft
2.748,-Ft
687,-Ft
2.175,-Ft

Az újraváltási díjak azonosak az első használati díj összegével.
II. Urnafülke használati díja (10 évre):
Urnafülke használati díja 10 évre
/első alkalommal/

1.374,-Ft

Az újraváltási díj azonos az első használati díj összegével.
2.) A temetői létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a
temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:
a.) ravatalozó igénybevételi díj
b.) hűtési díj/nap
c.) sírnyitás díja
felnőtt normál sír
felnőtt mélyített sír
gyermek sír
urnasírhely
visszahantolás díja:
felnőtt normál sír
felnőtt mélyített sír
gyermek sír
urnasírhely
d.) temetőn belüli halott szállítási díj

22.900,-Ft
3.435,-Ft
11.449,-Ft
13.738,-Ft
4.579,-Ft
4.579,-Ft
3.435,-Ft
5.724,-Ft
1.145,-Ft
1.145,-Ft
2.290,-Ft

3.) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási
hozzájárulási díj mértéke:
a.) Sírkövesek által fizetendő temető –fenntartási hozzájárulás a munkavégzés napjára:
347,- Ft
b.) Sírgondozók, fotósok, - videósok által fizetendő temető –fenntartási hozzájárulás a
munkavégzés napjára:
320,-Ft

2. számú melléklet
A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális
feltételek:
egyéb helyi, tárgyi és
infrastrukturális feltétel
Ravatalozó
Hűtőkamrák
Boncterem
Közlekedők
felvevő iroda
vizesblokkok alapterülete, fakkok
Térburkolatok (betonút)
Járdák
vízvételi lehetőségek
közművesítettség (víz, villany)

terület (m2)/hossz
(m)/szám (db)
54 m2
4 db
22 m2
9x1,30, 4x3,20
29 m2
6 m2, 3 db
110 m2
36 fm
7 db
víz: 400 fm, villany: 170 fm

Kerítés
Kapuk
Padok
hulladékgyűjtő edények
Közparkok
harang, harangláb
belső mobil és stabil berendezési
tárgyak (boncasztal,
ravatalozóasztal, ülőpad, szék)

590 fm
3 db
14 db
20 db
5 db, 6 m átmérőjű, 390 m2
1-1 db
ülőpad: 4 db,
szék: 24 db
boncasztal: 1 db
ravatalozóasztal: 1 db
1874 db
14 db
144 db
60 db

Sírhelyek
Sírtáblák
Urnahelyek
urnasírhelyek

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2008. (XII. 1.)
rendelete
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 24/2008. (X. 29.) rendelet módosítására

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemetőről és a temetkezés
rendjéről szóló 24/2008. (X. 29.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) a következők szerint
módosítja:
1. §
A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
2. §
E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2008. november 29.

Kanyóné Papp Klára
jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2008. december 1.
Kanyóné Papp Klára
jegyző

Andó Lászlóné
polgármester

1. sz. melléklet
1. A temetési helyek használati ideje, megváltási díja és újraváltási díja:
I. Sírhelyek díja (25 éves)
a.) I. tábla- ligetes (kettes sírhely)
21.762 Ft
b.) II. tábla(kettes sírhely)
21.762 Ft
c.) III.-XII. tábla (felnőtt, egyes
sírhely)
1.484 Ft
d.) III.-XII. tábla
(felnőtt, kettes
2.968 Ft
sírhely)
e.) gyermek sírhely
742 Ft
f.) urnasírhely (haszn. idő 10
évre)
2.349 Ft
II. Urnafülke használati díja
(10 évre)
Urnafülke haszn. díja10 évre (első
alkalommal)
1.484 Ft
Az újraváltási díj azonos az első használati díj összegével.
2. A temetői létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:
a.) ravatalozó igénybevételi díj
50.000 Ft
b.) hűtési díj/nap
3.710 Ft
c.) sírnyitás díja
- felnőtt normál sír
12.365 Ft
- felnőtt mélyített
14.837 Ft
- gyermek sír
4.945 Ft
- urnasírhely
4.945 Ft
visszahantolás díja
- felnőtt normál sír
3.710 Ft
- felnőtt mélyített
6.182 Ft
- gyermek sír
1.237 Ft
- urnasírhely
1.237 Ft
d.) temetőn belüli halott
2.473 Ft
szállítás
3. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási
hozzájárulási díj mértéke:
a.) Sírkövesek által fizetendő
hozzájár. a munkavégzés napjára
375 Ft
b.) Sírgondozók, fotósok,
videósok által fizetendő hozzájár.
a munka-végzés napjára
346 Ft

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2009. (XII.14.)
rendelete
A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 24/2008. (X.29.) rendelet módosítására
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemetőről és a temetkezés
rendjéről szóló 24/2008. (X.29.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint
módosítja:
1. §
A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
2. §
E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2009. december 10.

Kanyóné Papp Klára
jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdetem:
Hajdúsámson, 2009. december 14.

Kanyóné Papp Klára
Jegyző

Andó Lászlóné
polgármester

1. sz. melléklet
1. A temetési helyek használati ideje, megváltási díja és újraváltási díja:
I. Sírhelyek díja
(25 éves)
a.) I. tábla-ligetes
23.503,- Ft
(kettes sírhely)
b.) II. tábla
23.503,- Ft
(kettes sírhely)
c.) III-XII. tábla
(felnőtt, egyes
1.603,- Ft
sírhely)
d.) III-XII. tábla
(felnőtt, kettes
3.205,- Ft
sírhely)
e.) gyermek sírhely
801,- Ft
f.) urnasírhely
2.537,- Ft
(haszn.idő 10 évre)
II. Urnafülke használati díja (10 évre)
Urnafülke haszn. díja
10 évre (első
1.603,- Ft
alkalommal)
Az újraváltási díj azonos az első használati díj összegével.
2. A temetői létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a
temetési szolgáltatók által fizetendő díjak:
a.) a ravatalozó
50.000,- Ft
igénybevételi díj
b.) hűtési díj/nap
4.007,- Ft
c.) sírnyitás díja
- felnőtt normál sír
13.345,- Ft
- felnőtt mélyített
16.024,- Ft
- gyermek sír
5.341,- Ft
- urnasírhely
5.341,- Ft
visszahantolás díja
- felnőtt normál sír
4.007,- Ft
- felnőtt mélyített
6.677,- Ft
- gyermek sír
1.336,- Ft
- urnasír
1.336,- Ft
d.) temetőn belüli
2.671,- Ft
halott szállítás
3. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási
hozzájárulási díj mértéke:
a.) Sírkövesek által
fizetendő hozzájár.
405,- Ft
a munkavégzés
napjára
b.) Sírgondozók,
fotósok, videósok
által fizetendő
374,- Ft
hozzájárulás a
munkavégzés
napjára

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelete
A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 24/2008. (X.29.) rendelet módosítására
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemetőről és a temetkezés
rendjéről szóló 24/2008. (X.29.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint
módosítja:
1. §
A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
2. §
E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
Hajdúsámson, 2010. november 25.

Kanyóné Papp Klára
jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2010. november 26.

Kanyóné Papp Klára
jegyző

Hamza Gábor
polgármester

1. sz. melléklet
Sírásás
2011. (Ft)
Felnőtt normál sírásás (210X90X160)
14 012
visszahantolás
4 208
Felnőtt mélyített sírásás (210X90X260)
16 824
visszahantolás
7 012
Gyermek normál (110X60X160) sírhely nyitás
5 608
visszahantolás
1 404
Urna sírásás (60X80X110)
5 608
visszahantolás
1 404
Halott hűtés nem számoljuk az elhalálozás és a
4 208
temetés napját
A temető egyes létesítményeinek a vállalkozó
(temetőszolgáltatók) részéről történő
igénybevételi díja
Ravatalozó igénybevételi díja
50 000
Temető fenntartási hozzájárulás
Sírkövesek által fizetendő temető fenntartási
438
hozzájárulás a munkavégzés napjára
Sírgondozók, fotósok, videósok által fizetendő
404
temető fenntartási hozzájárulás a munkavégzés
napjára
Sírhely díjak 25 évre
I. tábla – ligetes /kettes sírhely/
24 680
II. tábla (kettes sírhely)
24 680
III.-XII. tábla /felnőtt egyes sírhely/
2 004
III.-XII. tábla /felnőtt kettes sírhely/
4 008
Gyermek sírhely
840
Urna sírhely /használati idő 10 év/
3 172
Az újraváltási díjak azonosak az első használati díj összegével
Urnafülke használati díj 10 évre /első
2 004
alkalommal/
Az újraváltási díj azonos az első használati díj összegével
5 000
Temetőn belüli gyászautó

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 24/2008. (X. 29.) ÖR. számú rendelet
rendelkezésének hatályon kívül helyezéséről
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§
(3) és 42. § bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 13. §-ában foglaltakra tekintettel - Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
BEVEZETŐ RÉSZ
1. §
A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény hatályba lépésével megszűnt a helyi
önkormányzatok szabálysértési tényállások megállapítására vonatkozó rendeletalkotási
felhatalmazása.
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK
2. §
Hatályát veszti a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 24/2008. (X. 29.) ÖR. számú
rendelet 19. §-a.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
3. §
E rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba.
Hajdúsámson, 2013. március 28.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2013. március 28.
Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző

Hamza Gábor
polgármester

