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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2010.(II.12.)  

 
r e n d e l e t e 

 
A temetőkről és a temetkezésről  

 
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. törvény (továbbiakban: tv.) 40. §. (1) bekezdésében és 41.§. (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazással, figyelemmel a tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999. 
(X.1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

A rendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
2. számú melléklet a temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2009.(II.27.) 
rendelethez  
 

I. 
Kegyeleti közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő nettó díjak fajtái és 
mértéke, melyek az üzemeltetőre is irányadók  temetkezési szolgáltatási 

tevékenysége körében: 
 
 
1. Ravatalozói halott-hűtő bérleti díja(máshol történő eltemetés esetén):  

    540.-Ft/fő/nap 
2. Ravatalozó teljes körű használati díja:  

   3.778.- Ft/temetés 
 

3. Sír ki- és visszahantolás, exhumálás    15.111.-Ft/ alkalom 
(melyből a sír kiásása 10.793.-Ft/alkalom) 
 
4. Belső halott szállítás:                    3.239.-Ft/alkalom 
 
5. Köztemetés:          53.967.-Ft/temetés 
 
6. Temető üzemeltetési hozzájárulás(víz-, mosdó-használat, szemételhelyezés): 

    6.476.-Ft/alkalom 
 
 

II. 
 

Temető fenntartási hozzájárulási díj:        1.242.-Ft 
 
 

A díjak a mindenkori ÁFÁ-t nem tartalmazzák, annak felszámítására az 
üzemeltető a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerint jogosult. 
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A temető fenntartási hozzájárulási díj temetésenként illetve sírhelyenként 
számítható fel. E díjat a vállalkozó az üzemeltetőnek köteles megfizetni. 
Amennyiben a temető üzemeltetője is végez temetkezési szolgáltatást, úgy a temető-
fenntartási hozzájárulási díjat saját részére is köteles felszámítani és az összeget 
számvitelében temetkezési szolgáltatási költségként, illetve a temető üzemeltetés 
bevételeként kell elszámolnia.   
 

2.§ 
Záró rendelkezések 

 
 
(1) Jelen rendelet 2010. február 12. napján lép hatályba, azzal, hogy a díjtételeket 

2010. március 1-től lehet alkalmazni. 
 
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a módosításnak az alaprendelettel 

egységes szerkezetbe foglalására. 

 
 
 
Kiss Gyula       Mártonné dr. Csimbók Ildikó 
polgármester        jegyző 
 
 
Jelen rendeletet 2010. február 12.-én kihirdettem. 
 
 
 
       Mártonné dr. Csimbók Ildikó 
         jegyző 
 


