
HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15 /2005. (XII. 31.) ÖR. RENDELETE 

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2004. (VII.15.) ÖR. Rendelet módosításáról 

 

1. § 

(1) A rendelet 20. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(6) Az építéshez szükséges építőanyag beszállításához, az építési és bontási munkák 

megkezdéséhez – a szükséges hatósági engedélyeken túl – a „Falugondnokság Hajdúbagos” Kht. 

hozzájárulása szükséges.” 

 

2. § 

 

A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

3. § 

 

A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 

 

4. § 

 

A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 

 

5. § 

 

E rendelet 2006. január 01-én lép hatályba. 

 

Hajdúbagos, 2005. december 28. 

 Szabó Lajos s. k., Jenei Attila s. k., 

 polgármester jegyző 

A rendelet kihirdetésre került: 2005. december 30. 

 

  Jenei Attila s. k. 

jegyző 



1. számú melléklet a 15/2005. (XII. 31.) ÖR. rendelethez 

A temetési helyek megváltási díjairól és az újraváltás díjáról 

A temetési helyek megváltási és újraváltási díjai 

I. Parcella (1-3. sorok) és a II. Parcella (4-10. sorok), valamint a III. Parcella ( 1-11. sorok) 

 a)  egyes sírhely  25 év   7 000 Ft + áfa 

 b)  kettős sírhely  25 év   9 000 Ft + áfa 

 c)  családi sírhely  25 év 15 000 Ft + áfa 

 d)  gyermeksírhely  25 év   2 000 Ft + áfa 

 e)  sírbolt  60 év 25 000 Ft + áfa 

II. Parcella (11-17. sorok) 

a)  egyes sírhely  25 év   5 000 Ft + áfa 

 b)  kettős sírhely  25 év   6 000 Ft + áfa 

 c)  családi sírhely  25 év 10 000 Ft + áfa 

 d)  gyermeksírhely  25 év   1 000 Ft + áfa 

 e)  sírbolt  60 év 20 000 Ft + áfa 

III. Parcella ( 12-18. sorok) 

 a)  egyes sírhely  25 év   5 000 Ft + áfa 

 b)  kettős sírhely  25 év   6 000 Ft + áfa 

 c)  családi sírhely  25 év 10 000 Ft + áfa 

 d)  gyermeksírhely  25 év   1 000 Ft + áfa 

 e)  sírbolt  60 év 20 000 Ft + áfa 

IV. Parcella (új nyitás) 

 a)  egyes sírhely  25 év  25 000 Ft + áfa 

 b)  kettős sírhely  25 év  30 000 Ft + áfa 

 c)  családi sírhely  25 év  45 000 Ft + áfa 

 d)  gyermeksírhely  25 év    8 000 Ft + áfa 

 e)  sírbolt  60 év100 000 Ft + áfa 

V. Parcella ingyenes. 



2. számú melléklet a 15/2005. (XII. 31.) ÖR. rendelethez 

A temető-fenntartási hozzájárulás díjairól, a temető egyes létesítményei a vállalkozók részéről 

történő igénybevételének bérleti díjáról 

 

I. A temető-fenntartási hozzájárulás díjai: 

 a) A temetőben esetenként vállalkozásszerűen munkát végzők 

eseti, előre fizetendő díja: 

2000.- Ft 

+áfa/alkalom 

 b) A temetőben rendszeres gyakorisággal vállalkozásszerűen 

munkát végzők éves, előre fizetendő díja: 

 17 000 Ft + áfa/ év 

II. A temető egyes létesítményei temetési vállalkozók részéről történő igénybevételének díja: 

a.) A temetőben esetenként temetési szolgáltatást nyújtó vállalkozók által a temető létesítményeinek 

használatáért fizetendő eseti díjak:  

 ravatalozó  5 000 Ft + áfa/ temetés 

 hűtő-tároló  3 500 Ft + áfa/ elhunyt 

b.) A temetőben rendszeresen temetési szolgáltatást nyújtó vállalkozók által a temető 

létesítményeinek használatáért fizetendő éves díjak:  

 ravatalozó  50 000.- Ft + áfa/ év 

 hűtő-tároló  35 000.- Ft + áfa/ év 

 

 

 

3. számú melléklet a 15/2005. (XII. 31.) ÖR. Rendelethez 

 

 

A hulladékszállítás szolgáltatás vállalkozók részéről történő igénybevételének díjáról 

 1. búcsúztatás, szertartás  5 000 Ft + áfa 

 2. sírgondozás     700 Ft + áfa 

 3. kőmegmunkálás  6 500 Ft + áfa 

 4. egyéb  2 500 Ft + áfa 

 

 



 


