
Monostorpályi Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

22/ 2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete  
 

A temetőkr ől és a temetkezési tevékenységről szóló 
8/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
Monostorpályi Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdése, valamint a 16. § (1) bekezdése feladatkörében eljárva, 
valamint  
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (2) – (5) bekezdésben 
kapott felhatalmazás alapján  
a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testületének Pénzügyi Bizottsága 
véleményének kikérésével  
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról a következőket rendeli el:  
 
1.§  A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. és 3. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 

 
„A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) 

önkormányzati rendelet 2. melléklete  
 
I. A temetkezési helyek megváltásának díja (nettó összegek):  
 1. felnőtt egyes sírhely 5.200 Ft 
 2. felnőtt kettős sírhely 10.400 Ft  
 3. rátemetési díj (sírhelyekre történő rátemetés) 3.120 Ft 
 4. családi sírhely  
  a) 200 cm hosszú, 180 cm széles 240 cm mély 72.800 Ft   
  b) 200 cm hosszú, 270 cm széles 240 cm mély 93.600 Ft   
  c) 200 cm hosszú, 360 cm széles 240 cm mély 124.800 Ft  
 5. gyermeksírhely 4.680 Ft  
 6. urnafülke falban 4.680 Ft  
 7. sírbolt                      93.600 Ft   
 
II. Temetési helyek újraváltási díja a fenti díjtételekkel azonos.  
 
III. Temet ő fenntartási hozzájárulás díjai: temető fenntartási díjat a temetőben síremléket, 
sírkamrát építő, elhelyező vállalkozó vagy magánszemély köteles fizetni sírhelyenként nettó 
2.000 Ft + ÁFA összeget.   
 
 

„A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2010. (IX. 16.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklete  

 
Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjtételek (nettó 
összegek)   
 

1. hűtés      2.912 Ft/nap/fő  



2. sírhely nyitás, normál (sírásás,sírnyitás) 13.520 Ft  
visszahantolás     8.320 Ft  

3. sírhely nyitás mélyített   16.640 Ft  
visszahantolás     10.400 Ft  

4. sírhely nyitás gyermek   2.600 Ft  
visszahantolás     1.664 Ft  

5. urna sírhely nyitás    2.600 Ft  
visszahantolás     1.664 Ft  

6. létesítmény használati díj   30.000 Ft/szertartás 
 

  

2. §  Jelen rendelet 2012. január 01.-jén lép hatályba és a hatályba lépés időpontját követő 
nap hatályát veszti.  

 
 
 

          Szabó József                     Juhász Péter  
          polgármester           jegyző 
 
A rendeletet 2011. 12.30.napján kihirdettem:  
 

            Juhász Péter  
              jegyző  


