
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
29/2007.(IX.26.) rendelete 

a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl szóló 
10/1995.(VI.06.) rendelet módosításáról 

 
Szécsény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 10/1995.(VI.06.) számú rendeletét 
(továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. 
 

1. § 
 
A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„3. § (4) A temetı mindenkori üzemeletetıje a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles 
megtartani az egyenlı bánásmód követelményét.  
A temetkezési szolgáltatók kötelesek az üzemeltetı által biztosított ravatalozói, 
hőtıravatalozói berendezéseket igénybe venni. A temetési hely elsı alkalommal történı 
temetésre való elıkészítése, azaz a sírhely kijelölése és a sírásás mindig az üzemeltetı 
feladata. A temetıi létesítmények, illetve az üzemeltetı által biztosított szolgáltatások 
igénybevételéért a rendelet 4. számú mellékletében meghatározott díjakat kötelesek elıre 
megfizetni a temetkezési szolgáltatók.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 3. §-a kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel: 
 

„3. § (5) Temetkezési szolgáltatási tevékenység: 
a) a temetésfelvétel, 
b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelı temetésre való – az egészségügyi 

szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény 
területén kívül végzett – elıkészítése, 

c) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, 
d) a ravatalozás, 
e) búcsúztatás, 
f) sírhelynyitás és visszahantolás, 
g) a sírba helyezés, 
h) a halottszállítás, 
i) a hamvasztás és az urnakiadás, 
j) az urna elhelyezés, 
k) a hamvak szórása, 
l) az exhumálás, 
m) az újratemetés.” 
 

3. § 
 
A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„5.§ (2) A sírhely használati ideje a megváltástól számított 25 év, az urnasírhelyek használati 
ideje 25 év. Újbóli megváltás esetén a sírhely árát ismét meg kell fizetni a megváltás idejében 
hatályos díj szerint.” 

 

4. § 
 

A Rendelet 4. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 
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A temetıben alkalmazandó díjak: 

 

1.   A temetési hely, illetıleg az újraváltás díjai 
 

- egyes sírhely  8.000 Ft/25 év 
- kettıs sírhely 15.000 Ft/25 év 
- gyerek sírhely 6.000 Ft/25 év 
- sírboltok, kripták 75.000 Ft/60 év 
- urnasírhely (60 x 100 cm) 8.000 Ft/25 év 

 

2.   A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetıben vállalkozás-szerően munkát 

végzık által fizetendı temetıfenntartási hozzájárulás díja:  
 

 3.000 Ft/síremlék 
 

3. A temetıi létesítmények, illetve az üzemeltetı által biztosított szolgáltatások 

igénybevételérért a temetkezési szolgáltatók által fizetendı díjak: 
 

– Ravatalozó használat 15.000 Ft/alkalom 
     – Hőtési díj 

  (beszállított és elszállított 
   halottak után) 

 
1.200 Ft/nap 

    – Halott átvételi díj 
       = munkaidıben:  

 
5.000 Ft 

 = munkaidın kívül: 7.000 Ft 
    – Hamvak átvételi díja: 

  = munkaidıben: 
 

2.000 Ft 
  = munkaidın kívül: 3.000 Ft 

    – Sírásás díjai:  
  = felnıtt (200 cm mélységő) 10.000 Ft/temetés 
  = mélyített (220 cm mélységő) 15.000 Ft/temetés 
  = gyermeksír 5.000 Ft/temetés 
  = urnasír (60x100x80 cm) 5.000 Ft/ temetés 
  = exhumálásos sírásás 20.000 Ft/alkalom 

 
A felsorolt díjak áfa nélkül értendık. 
 

5. § 
A rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.  
 
Szécsény, 2007. szeptember 25. 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes fıjegyzı 

Dr. Serfızıné  
dr. Fábián Erzsébet  

polgármester 
 
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Szécsény, 2007. szeptember 26. 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes fıjegyzı 

 

3 


