Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
8/2007. (II. 20.)
Önkormányzati Rendelete
a temetıkrıl és a temetkezések rendjérıl szóló 13/2005. (III. 15.) Önkormányzati
Rendelettel módosított 15/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az elhunyt személyek
emlékének méltó megırzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti
rendeltetésének érvényesítése, valamint a temetı és temetkezési kultúra fejlesztése
érdekében, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a
temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak
végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Kormányrendeletben foglaltakra az alábbi
önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
A temetıkrıl és a temetkezések rendjérıl szóló 13/2005. (III. 15.) Önkormányzati
Rendelettel módosított 15/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet melléklete helyébe
e rendelet melléklete lép.
2. §
E rendelet 2007. március 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2007. február 15.

Dr. Éles András
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2007. február 20.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Melléklet
a 8/2007. (II. 20.)
Önkormányzati Rendelethez

1. Sírhelyek díja (25 évre):
- szilárd burkolatú út mentén
- földút mentén
- táblabeli sírban
- gyermek sírhely
- urna sírhely
- II. kopjás parcella
- VI. parcella (hısök sírja mögött)
- V/A. parcella
- XI/2. parcella
Mélyített sír esetén az alapdíj 1,5-szerese

8.000,- Ft
7.000,- Ft
6.000,- Ft
1.500,- Ft
8.000,- Ft
14.000,- Ft
35.000,- Ft
35.000,- Ft
17.000,- Ft

2. Sírbolthelyek díja (100 évre):
- szilárd burkolatú út mentén
- földút mentén
- táblabeli sírban
- kiemelt helyen (I/B. parcella)
- II/B. parcella
- I/A. parcella
- II/A. parcella
Mélyített sírbolt esetén az alapdíj 1,5-szerese

35.000,- Ft
29.000,- Ft
28.000,- Ft
41.000,- Ft
41.000,- Ft
58.000,- Ft
58.000,- Ft

3. Sírásási díjak:
- felnıtt mélyített
deszkázás esetén és téli
- felnıtt normál
téli
- gyermek normál
- urna sírásás
- urna sírboltba helyezése

14.000,- Ft
16.000,- Ft
10.500,- Ft
13.500,- Ft
3.500,- Ft
4.000,- Ft
2.300,- Ft

4. Vállalkozók temetı igénybevételi díja:
- halott átvétel munkaidıben
- halott átvétel munkaidın kívül
- hőtési díj télen (minden megkezdett nap után)
- hőtési díj nyáron (minden megkezdett nap után)
- falikar 10 db
- gépzene szolgáltatás és hangosítás
- gyertya (elektromos) 4 db
- ravatalozóhasználat (temetésenként)
- terem használati díj (temetésenként)
- boncterem használati díja (boncolásonként)
- egyszeri hulladékszállítási díj
5. Temetıfenntartási hozzájárulás (temetésenként):

6.000,- Ft
7.000,- Ft
700,- Ft
900,- Ft
1.200,- Ft
1.600,- Ft
1.400,- Ft
3.500,- Ft
3.500,- Ft
5.000,- Ft
10.000,- Ft
3.000,- Ft

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
Hajdúnánás, 2007. február 15.

