
Balástya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012. (III. 28.) rendelete 

a temetőkről és a temetkezésekről 

Balástya  Község  Önkormányzata  képviselőtestülete  (továbbiakban:  Önkormányzat)  az 
Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés a./pontjában,  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. § (2) bekezdésében, a 41. 
§ (3) bekezdésében és a 42.§-ban kapott felhatalmazással,  figyelemmel Tv végrehajtásáról 
rendelkező  145/1999.  (X.  I)  Korm.  rendelet  (továbbiakban:  Vhr)  5.§.  (4)bek-ben  foglalt 
szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§

(1) A jelen rendelet hatálya Balástya Község közigazgatási területén kiterjed a Balástya 621. 
Hrsz-ú köztemetőre, valamint a temető fenntartásával és a temetkezéssel kapcsolatos összes 
tevékenységre.
      
(2)  Az  Önkormányzat  a  temetőre  vonatkozó  fenntartási  és  üzemeltetési  kötelezettségét  a 
közszolgáltatási  szerződés  keretein  belül  a  Kisteleki  Temető  Üzemeltető  Kft-n  (6760. 
Kistelek, József Attila utca 33.) keresztül – teljesíti.

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatba vétele

2.§

A temető, temetőrész létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Tv 
és a Vhr. szabályait kell alkalmazni.

Temetési helyek, 
sírjel, sírbolt létesítés szabályai

3.§

(1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni – a (2) bekezdésben 
foglaltak kivételével – temetőben létesített temetési helyen szabad.

(2) Az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát – az átvétel 
egyidejű igazolása mellett – ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel 
kell jegyezni.

(3) A temetőkben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az üzemeltető 
gondoskodik.  Az urna kiadását  az kérheti,  aki  a  hamvasztásról  gondoskodott,  vagy az 
elhalt közeli hozzátartozója.

(4) Amennyiben  az  urna  kiadását  kérő  személy  nem  azonos  a  hamvasztásos  temetésről 
gondoskodóval,  úgy  az  urna  részére  történő  kiadásához  a  temetésről  gondoskodótól 
hozzájárulást kell beszereznie. Ilyen személy hiányában a hozzájárulást a Ptk. 685. §-ának 
b. pontja szerinti sorrendben az elhalt közelebb álló hozzátartozójától kell beszereznie.
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4.§

(1) A  temetőt  sírhely-táblákra,  gyermeksírhely-,  urnasírhely-,  sírbolt  táblákra,  valamint 
hamvak szétszórására alkalmas területekre lehet felosztani.

(2) A sírhely-táblák  olyan  temetőrészeket  jelölnek,  amelyeket  a  nyugvási  idő  elteltével  – 
szabályszerű eljárás mellett  -  ki lehet üríteni  és temetés céljából igénybe lehet venni. 
Külön sírhelytáblákat lehet kijelölni a felnőttek, 10 éven aluli gyermekek eltemetésére.

(3) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal sírhelyekre kell 
felosztani. A díszsírhelyeket, sírbolthelyeket külön kell megjelölni.

(4) Az  elhunytat  –  ha  az  eltemettetőnek  nincs  a  temetőben  meglévő  temetési  hely  felett 
rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell 
temetni.  Eltérésre  csak  akkor  kerülhet  sor,  ha  az  eltérő  helyen  lévő  sírhely  olyan 
sírhelytáblában  található,  amely  használatba  vételének  a  Tv.  10.  §  (3)  bekezdésére 
tekintettel nincs akadálya.

(5) A betelt  sírhely-táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába csak 
rátemetéssel lehet temetni.

(6) Az  elhamvasztott  halott  hamvait  tartalmazó  urnát  a  temetőn  belül  sírhelyben 
(rátemetéssel), urnasírban, vagy sírboltban, urnafalban lehet elhelyezni.

(7) A  lezárt  temető  részben  temetkezési  tevékenységet  nem  lehet  folytatni.  A  lezárt 
temetőrészt  mindaddig  kegyeleti  helyként  kell  gondozni,  amíg  felszámolásáról  döntés 
nem születik.

(8) Lezárt temetőrészből  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.

5.§

(1) Balástya  Község  Önkormányzata  azon  elhunyt  személyeknek,  akik  a  község  közélet 
valamely  területén  kiemelkedő  teljesítményt  nyújtottak,  sírhelyet,  díszsírhelyet 
adományozhat.

(2) Az  adományozott  sírhely,  díszsírhely  használati  ideje  a  temető  fennállásáig  tart, 
használata díjtalan.

(3) Az  adományozott  sírhelybe,  díszsírhelybe  –  a  sírnyitás  ás  rátemetés  szabályainak 
megtartása,  költségeinek  viselése  mellett  –  az  elhalt  özvegye  és  az  elhalt  közvetlen 
felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyermekek) is eltemethetők.

(4) A  díszsírhelyek  gondozásáról  az  elhunytak  hozzátartozói,  ezek  hiányában  az 
önkormányzat közfoglalkoztatás keretében gondoskodik.

(5) A  sírhely,  díszsírhely  adományozásáról  az  elhunyt  legközelebbi  hozzátartozóját  és  a 
temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.

(6) A díszsírhely parcellában a koporsónak a földbe temetése vagy elhamvasztása után az 
urna kolumbáriumba helyezése megengedett.
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6.§

(1) A  temetőben  az  alábbi  típusú  temetési  helyeket  kell  biztosítani:  sírbolt,  urnasírbolt, 
urnafülke, urnasírhely, felnőtt sírhely, gyermeksírhely.

(2) A sírhelyek mérete:
Sírbolt felszíni méretei
1 személyes
2 személyes
4 személyes
Sírbolt belső méretei:
1 személyes
2 személyes
4 személyes

Hossza:
Hossza:
Hossza:

Hossza: 
Hossza:
Hossza:

2,40 m
2,40 m
2,40 m

2,10 m
2,10 m
2,10 m

Szélessége:
Szélessége:
Szélessége

Szélessége:
Szélessége:
Szélessége:

1,30 m
2,60 m
2,60 m

1,00 m
2,30 m
2,30 m

Mélysége:
Mélysége:
Mélysége:

2,0
2,0
2,0

Felnőtt sírhely Hossza: 2,20 m Szélessége: 1,00 m Mélysége: 2,0
Gyermek sírhely Hossza: 2,20 m Szélessége: 0,9 m Mélysége: 2,0
Urnasírhely 
földbetemetésnél

1,4 Szélessége: 0,9 m Mélysége: 2,0

Urnafülke 0,3 0,3 0,6

(3) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 30 cm-
nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

(4) Felnőtt  sírhelybe  tisztiorvosi  engedély  alapján  még  egy  koporsó  temethető.  A  sírhely 
használati  ideje  a  rátemetéstől  számított  25  év.  A  megváltási  díjba  időarányosan 
beszámításra kerül az előző megváltásból még hátralévő időre eső összeg.

(5) Felnőtt  sírba  elhelyezett  két  koporsón  kívül  még  két  urna  is  temethető.  Koporsóban 
történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el.  Ez azonban a 
sírhely használati idejét nem hosszabbítja meg.

(6) 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.

(7) Sírnyitásra  a  Vhr.  35.§.-37.§-aiban  foglalt  szabályok  az  irányadóak.  A  sírhelyeket 
kifalazni, kibetonozni nem lehet.

(8) A  sírhelyeken  sírdomb  kialakítása  (felhantolás)  nem  kötelező.  A  sírdomb  magassága 
maximum 50 cm lehet. A hant nélküli parcellák létesítésére kijelölt területen sírdomb nem 
alakítható ki.

7.§

(1) Az  egyes  temetkezési  helyekért  –  az  önkormányzat  által  adományozott  sírhely  és 
díszsírhelyek  kivételével  –  az  elhunyt  hozzátartozójának,  illetve  az  eltemetésre 
kötelezettnek díjat kell fizetni, aki ezáltal a temetési hely felett rendelkezési jogosultságot 
szerez. A díj mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
a) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság időpontját a Ttv. 22.§. (4) bekezdése 

valamint a Vhr. 18.§. (1)-(3) bekezdése tartalmazza. 
(2)  Sírhely, urnafülke, urnasírhely esetén a temetkezési helyek kétszeres időtartamra történő 

megváltása engedélyezhető.
(3) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – külön tiltó – rendelkezés hiányában – 

újabb ciklusra megválthatók.
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(4) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5, az egyéb temetkezési helyeket 3 éven 
belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény 
nélkül újból felhasználni.

(5) A temetkezési helyek használatának jogát magányszemélyek között átruházni nem lehet, 
de a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó használati jogot szerez.

(6) A  temettető  kívánságára  történő  halott  –  illetőleg  urna  áthelyezés,  vagy  urna  kiadás 
folytán megürült sírhelyek és urnafülkék számlával igazolt megváltási díjának időarányos 
részét a jogosult részére vissza kell téríteni.

8.§

(1) Sírhely,  sírhelytábla,  vagy  az  egész  temetőlezárásáról  és/vagy  kiürítéséről  az 
önkormányzat képviselőtestülete dönt.

(2) Lezárt  temető  vagy  temetőrész  betemetett  sírjai,  sírboltjai  felett  létesített  síremlék  a 
használati idő le nem jártáig – kegyeleti szempontokból – nem idegeníthetőek el és más 
sírra, sírboltra nem helyezhetők át.

(3) 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.

(4) Lezárásra, kiürítésre a Tv. és a Vhr. rendelkezéseit kell alkalmazni.

9.§

(1) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága 2 méter. 
E  magassági  méreten  belül  –  a  Tv  és  Vhr  rendelkezéseit  figyelembe  véve  –  sírjel  az 
üzemeltető részére történő előzetes bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthető.

10.§

(1) Sírboltot csak kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet az üzemeltetőnek be kell mutatni.
(2) A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a használati díjat megfizette.
(3) A  sírbolt  (és  síremlék)  fenntartásáról,  a  felette  rendelkezésre  jogosult  vagy  örököse 

köteles  gondoskodni.  Ha  a  sírbolt  összeomlásától  lehet  tartani,  az  önkormányzat  az 
üzemeltető  útján  felszólíthatja  a  fenntartásra  kötelezett  személyek  bármelyikét,  hogy 
gondoskodjanak  a  helyreállításról.  Ha  a  felhívás  eredménytelen  marad,  az  üzemeltető 
kérelmére  az  önkormányzat  elrendelheti  –  a  temetési  hely  felett  rendelkezni  jogosult 
jogosultak,  költségén  történő  -  sírbolt  eltávolítását,  illetőleg  a  sírboltba  való  további 
temetkezést megtilthatja.

(4) Közvetlen veszély fennállása esetén a felhívás kötelező. 
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11.§

(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 
kapcsolatosan kifogást jelentettek be.

(3) A temetésről történő gondoskodás szabályait  a Ttv 20.§-a és a Vhr. 30.§-a határozza meg. 

12.§

(1) Temetésre  hétfőtől  péntekig  kerülhet  sor,  kivéve  a  rendkívüli  sürgősséget  igénylő 
eseteket.

(2) 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.

(3) A  fertőző  betegségben  elhunytak  koporsóját  légmentesen  lezárt  állapotban  kell 
felravatalozni, és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek.

A temető infrastrukturális létesítményei

13.§

Az önkormányzata tulajdonában álló köztemetőben a Ttv. 9.§-ában felsorolt infrastrukturális 
feltételeken túl még illemhelyeket és a villanyáram használati lehetőségét biztosítja.

14.§

(1) A 15. §-ban meghatározott létesítmények közül:
a) sírgondozás  céljára  a  vizet  bárki  ingyenesen  használhatja,  a  keletkező  hulladékot, 

koszorú- és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja, kivéve 
a vállalkozási tevékenység gyakorlása során keletkező hulladék;

b) a mozgássérültek parkolási  engedélyük birtokában, az egészségügyi  állapotuk vagy 
életkoruk miatt mozgásukban korlátozott személyek pedig a temető üzemeltetőjének 
írásos  engedélye  alapján  a  temetőben  kiépített  utakat  gépjárművel  ingyenesen 
használhatják;

c) a temetőben biztosított illemhelyeket a temetőlátogatók és a temetőben vállalkozási 
tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják.

(2) Díjat kell fizetni:
a) a  temetőben  végzett  vállalkozási  tevékenységgel  összefüggő  vízhasználatért, 

áramvételezésért;
b) a ravatalozó használatáért;
c) a  temetőben  végzett  vállalkozási  tevékenység  során  keletkezett  hulladék 

elhelyezéséért, amennyiben annak elszállításáról nem a vállalkozó gondoskodik.
(3) A (2) bekezdésben említett díjak mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
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Temetkezési szolgáltatások

15.§

(1) Temetkezési szolgáltatások a Ttv. 25.§-ban felsorolt tevékenységek.
(2) A temetkezési szolgáltatást végzőknek – temetés megrendelésenként – a rendelet 1. számú 
mellékletében meghatározott temető-fenntartási hozzájárulási díjat kell fizetni.

A sírhelyek kertészeti kialakítása, gondozása

16.§

(1) A temetkezési  hely felett  rendelkezési  jogot gyakorló személy(ek)   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 2 m-es 

magasságot, és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj és fajtacsoportba. 
Az engedélyezett fajták jegyzékét a hirdetőtáblán ki kell függeszteni.

(2) A rendelkezési jog gyakorlója köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását 
rendszeresen elvégezni.

17.§

(1) A 18. §-ban felsoroltakon kívül egyéb munkálatokhoz az üzemeltetőnek történő előzetes 
bejelentés,  a  jelen  rendeletben,  a  Ttv-ben,  illetve  a  Vhr-ben  nevesített  esetekben  az 
üzemeltető vagy hatósági előzetes engedélye szükséges. A hatósági engedély megléte nem 
mentesít  a  bejelentési  kötelezettség  alól.  Be  kell  jelenteni  továbbá  ezen  munkálatok 
végzésének időpontját és várható időtartamát.

(2) Az  előírt  engedély  hiánya,  vagy  az  attól  való  eltérés  esetén,  továbbá  a  18.  §  (2) 
bekezdésében szereplő kötelezettség elmulasztásakor az üzemeltető:
a) A  sírhely  felett  rendelkezőt  –  határidő  kitűzésével  –  felhívja  a  sérelmes  állapot 

megszüntetésére.
b) A  felhívás  eredménytelensége  esetén  a  szükséges  munkát  elvégzi  (elvégezteti)  és 

annak költségeit áthárítja a sírhely birtokosára.
(3) A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat 

kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók 
kegyeleti  érzéseit  nem  sérthetik,  a  szomszédos  sírokban  és  a  temető  infrastrukturális 
létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

Nyilvántartások vezetése

18.§

(1) A  temető  fenntartója  az  új  sírparcellák  megnyitása  előtt  köteles  gondoskodni  a 
sírnyilvántartási térkép elkészítéséről és annak a jegyző által történő jóváhagyásáról. A 
temetőtérképet  a  temető-nyilvántartó  könyvvel  összhangban  az  üzemeltető  köteles 
vezetni. A temetési rend megváltoztatása (sírok átminősítése) csak a jegyző engedélyével 
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történhet  a  térkép  módosításával.  A  temető  dokumentációkat  a  temető  kiürítésének 
elrendeléséig  az  üzemeltetőnek  tűztől  védve,  páncélszekrényben  kell  megőriznie,  azt 
követően pedig átadnia a Csongrád Megyei Levéltárnak.

(2) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urna elhelyezését) időrend szerint a következő 
adatokkal  kell  bejegyezni:  folyószám,  a  temetés  napja,  az  elhalt  neve,  születési  ideje, 
utolsó állandó lakcíme,  az elhalálozás  napja,  fertőző betegségben elhunytaknál  a  halál 
oka,  a sírhely-tábla,  sor,  hely száma,  valamint  a  síremlékre vonatkozó bejegyzések.  A 
nyilvántartó  könyvhöz betűsoros  névmutatót  kell  vezetni,  amely  az eltemetett  halottak 
nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a 
megváltásra jogosult személy nevét és címét.

(3) A sírbolt-könyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál. A sírbolt-könyvet a 
(3)  bekezdésben  meghatározott  tartalommal  kell  vezetni,  a  sírbolt  számának 
feltüntetésével.  A  sírbolt-könyvbe  be  kell  vezetni  a  létesítőnek  a  sírboltra  vonatkozó 
rendelkezéseit.

(4) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást – a halott nevének, a temetés időpontjának és a 
temetkezés helyének kivételével - csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni.

A temető rendje

19.§

(1) A temető nyitvatartási ideje: nyári időszámítás szerint 6-20-ig
                                                 téli időszámítás szerint 8-16.-ig, 

(2) A temetőgondnoki iroda nyitvatartási ideje: kedden 8-12-ig és pénteken 12-16-ig. 
A fennmaradó időben telefonos egyeztetés után a gondnoki irodában. 
A gondnoki iroda elérhető a 06-30-526-18-79 és a 06-30- 451- 03- 71 telefonon.

(3) A köztemetőn belül, kötelező az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített 
szállító  járművön  történő  szállításával,  továbbá,  a  sírhely  nyitásával,  és  visszahantolással 
kapcsolatos  feladatok  ellátására  az  üzemeltető  szakszemélyzetének  és  berendezésének 
igénybevétele.

(4) A temetőben keletkezett hulladék elszállításáról az üzemeltető gondoskodik. 

(5) A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. A temetőben 12 éven 
aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.
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20.§

(1) Tilos
a) a temetőbe kutyát bevinni, a vakvezető kutya kivételével,
b) hulladékot,  koszorú- és virágmaradványt  a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen 

lerakni,
c) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni,
d) hangoskodással,  zajkeltéssel  a  szertartások  rendjét  zavarni,  a  temetőlátogatók 

kegyeleti érzéseit megsérteni,
e) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni,
f) a  kegyeleti  tárgyakat,  a  sírokra  ültetett  fákat  és  növényeket,  valamint  a  sírok 

díszítésére  szolgáló anyagokat  beszennyezni,  megrongálni,  a  rendelkezésre jogosult 
engedélye nélkül eltávolítani.

(2) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.
(3) A temetőkben  történő gyertyagyújtáskor  a  legnagyobb körültekintéssel  kell  eljárni. 

Ügyelni kell arra, hogy gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.
(4) A sírokon, sírboltokon, sírjeleken,  urnafülkéken,  kolumbárium falon közízlést  sértő 

virágtartók, díszítések vagy feliratok nem helyezhetők el.
(5) A  temetőben  történő  munkavégzést,  építőanyag  beszállítást,  építési  vagy  bontási 

munkát, a munkavégzés megkezdését megelőzően az üzemeltetőnek be kell jelenteni.
(6)   Hétvégén  és  ünnepnapon a  vállalkozásszerű  munkavégzés  szünetel,  kivéve  az 

üzemeltetés  során  fellépő  soron  kívüli  karbantartási  munka  végzést  igénylő 
feladatokat.

(7) A temetési  helyet  (sírgödröt)  csak  természetes,  a  talajban  lebomló  anyaggal  lehet 
kibélelni.

21.§

A  temetőkben  mindenki  a  hely  csendjének,  a  kegyeletnek  megfelelő  magatartást  köteles 
tanúsítani.                       

22.§

A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak a temető 
üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.

23.§

A panaszügyintézés az üzemeltető feladata, melyet központi telephelyén lát el.

24.§

A temetői munkák során (így különösen: rátemetés, exhumálás, áthelyezés) talált értékekről 
(ékszer,  nemesfémből  készült  protézis)  és  a  találás  körülményeiről  jegyzőkönyvet  kell 
felvenni.  A  talált  érték  biztonságos  megőrzéséről  gondoskodni  szükséges  a  jogosultnak 
történő átadásig.
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Záró rendelkezések

25.§

E rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba.
Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a képviselő-testület 16/2006.(XI. 
15.)  rendelete,  a  2/2006.(II.28.)  rendelete,  8/2004.(IV.02.)  rendelete,  valamint  a  2/2001.
(II.22.)Kt. rendelete

Ujvári László sk. Magyar Mihályné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. március 28.

Magyar Mihályné
       jegyző
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Balástya Község Önkormányzat Képviselő-testület 
5/2012. (III.28.) számú rendeletének 1. számú melléklete

Temetkezési szolgáltatási és fenntartási 
díjak Nettó ár (Ft) ÁFA 27% Bruttó ár (Ft)

Ravatalozás (kop.) 8500 2295 10795
Temetés (kop.) 11900 3213 15113
Halott hűtés 765 206 971
Fedlap le és vissza 2856 771 3627
Gyászzene 476 128 604
Gyászláng 476 128 604
Temetés ügyintézése (bonctan, anyakönyv, 
rendőrség, stb.)

1904 514
2418

Hamvasztás 8 munkanapon belül 12920 3488 16408
Hamvasztás 24 órán belüli felár 5712 1542 7254
Hamvasztás azonnali felár 6664 1799 8463
Hamvasztási kellékek 8568 2313 10881
Hamvasztás ügyintézése (ÁNTSZ, 
anyakönyv, bonctan, krematórium)

6664 1799
8463

Urna ravatalozása 5712 1542 7254
Urna temetése 6885 1859 8744
Urnahely kiképzése betonból 4379 1182 5561
Urnahely urnafalban 10 évre 33150 8950 42100
Halott szállítás 4250 1147,5 5397,5+100Ft/km
Halott szállítás rendkívüli halál esetén 9350 2524 11874 Ft+ktg
Kiszállás temetéshez 2550 688,5 3238,5
Gyászkocsi használata temetéskor 4250 1147,5 5397,5

Halott öltöztetése, ravatalozásra 
előkészítése

5525 1492
7017

Exhumálás 1-5 év 28560 7711 36271+sírásás
Exhumálás 5-25 év 23800 6426 30226+sírásás
Exhumálás 25 év felett 17000 4590 21590+sírásás
Sírhely váltása I. oszt., 25 év/fő 11900 3213 15113
Sírhely váltása II. oszt., 25 év/fő 7650 206 7856
Kriptahely 50év/fő 10200 2754 12954
Temetkezési szolgáltatási és fenntartási 
díjak Nettó ár (Ft) ÁFA 27% Bruttó ár (Ft)

Díszsírhely 38250 10327,5 48577,5
Sírhely kijelölése idegen vállalkozó esetén 1428 385 1813
Sírásás 7990 2157 10147
Sírásás fagyos föld esetén 10200 2754 12954
Vakfedés feltörése, törmelék elhordása 8500 2295 10795
Régi sír elbontása, elhordása 16150 4360 20510
Ravatalozó és eszközhasználat 5100 1377 6477
Ravatalozó és eszközök idegen vállalkozó 
utáni takarítása

5100 1377
6477

Temetőfejlesztési hozzájárulás 
temetésenként

4250 1147,5
5397,5

Halott átvétele idegen beszállítótól 2550 688 3238
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munkaidőben
Halott átvétele idegen beszállítótól 
hétvégén, ünnepnapon, éjjel

4760 128
4888

Hamvak átvétele idegen beszállítótól 2550 688 3238
Urna tárolása 10 nap után/nap 42 11 53
Temetőfejlesztési hozzájárulás váll. 1. 
szem. síremlék

3400 918
4318

Temetőfejlesztési hozzájárulás váll. 2. 
szem. síremlék

5100 1377
6477

Temetőfejlesztési hozzájárulás váll. 3. 
szem. síremlék

5950 1606
7556

Kriptahely építés esetén 55 15 70
Villanyáram használata/nap 762 206 968
Szemét és törmelék elszállítása vállalkozók 
után
Óradíj (takarítás) 1020 275 1295 Ft/ó
Elszáradt koszorúk elvitele a 15. napon 1020 275 1295
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