Szegvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
28/2000. (XI.29.)
önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és a temetkezésről
egységes szerkezetben
(Módosította a 27/2005. (XI. 24.), a 6/2006. (II.14.), 32/2006. (XI.30.), 22/2007. (XI.29.), 30/2008. (XI.27.),
18/2010. (XII.14.), 20/2011. (XI.30.), 12/2012. (VI.01.), 20/2012. (XI.30.), 23/2013. (XI.29.), 14/2014. (XII.11.)
önkormányzati rendeletekkel)

Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontja és
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. § (1) bekezdésében és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41. § (3)
bekezdésében biztosított feladatköre alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1.§
„/1/ A rendelet hatálya Szegvár Nagyközség közigazgatási területén lévő köztemetőkre és az
ottani temetésekkel kapcsolatos temetkezési tevékenységre terjed ki.
Szegvár nagyközségben köztemető az
Öregfalusi temető Szegvár, Kinizsi u. 17. sz.
Újfalusi temető Szegvár, Jaksa J. u. 1. sz.”
.
„E rendelet határozza meg a temetők
a) a temető használatának és igénybevételének szabályait,
b) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet
elhelyezését, a sírgondozás szabályait
c) a temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltási díját,
a temető fenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények vállalkozók részéről
történő igénybevételének díját, befizetésének módját
d) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek
ellátásának temetői rendjét, a szabálysértés eseteit
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2. Értelmező rendelkezések
2.§
E rendelet alkalmazásában:
a.) temető: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti
zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi
rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és
használnak, vagy használtak. (Ttv. 3.§ a.))
b.) köztemető: Az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati
tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat – a temető tulajdonosával kötött
megállapodás alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti. (Ttv. 3. §
b.) pontja)
c.) Temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt,
urnafülke, urnasírbolt…(Ttv. 3.§ d.))
d.) hősi temető, hősi temetési hely: Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a
honvédelmi kötelezettség fegyveres vagy fegyver nélküli teljesítése közben elesettek, továbbá a
teljesítést követően, ezzel közvetlenül összefüggésbe hozható okból elhunytak, valamint
háborúban kényszermunkára hurcoltak és elhunytak eltemetésére, hamvaik elhelyezésére
szolgáló temető (temetőrész), temetési hely. (Ttv. 3. § f.) pontja)
e.) Kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített építmény,
emlékmű, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla (Ttv. 3.§ g.))
f.) Kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magában foglaló
egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati
tevékenységek összessége. (Ttv. 3. § h.))

II. Fejezet
3. A temetők fenntartása
3.§.
(1) Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemetők, a ravatalozók, a
temetési helyek, a díszsírhelyek fenntartásával és üzemeltetésével – kegyeleti közszolgáltatási
szerződésben meghatározott rendelkezések szerint - Kovács Imre Szegvár, Kontra u. 33/a. szám
alatti egyéni vállalkozót bízta meg 2008. január 1-től 2012. december 31-ig terjedő időtartamra.
/2/ A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újra használatba vételére a temetőkről és a

2

3
temetkezésről szóló 1999 évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) és annak végrehajtásáról
szóló 145/1999 (X. I .) Kormányrendelet (továbbiakban: tvhr.) rendelkezései az irányadók.
/3/ A köztemetők használatának rendjét jelen Önkormányzati rendelet határozza meg. A
temetőkben a közönség részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a temető rendjéről, a nyitva tartás
idejéről.
/4/ Szegvár Nagyközség Önkormányzata, mint a köztemető tulajdonosa és fenntartója – a
temetők kegyeleti méltósága megőrzése érdekében – gondoskodik a temető tárgyi és
infrastrukturális létesítményeinek, zöld felületeinek, valamint sírhelytábláinak a megépítéséről,
illetőleg kialakításáról.
III. Fejezet
4. A köztemető létesítményei, a temető felügyelete
4. §
/1/ A köztemetőkben a temetői létesítmények igénybe vevők részére történő biztosításáról a
temető üzemeltetője gondoskodik.
/2/ A köztemetők létesítményei: ravatalozó, halott hűtőbe rendezés, úthálózat (gépjármű
várakozó hely), vízvételi helyek, illemhely, hulladéktárolók, kerítések.
5. §
/1/ A ravatalozók használatáról a köztemető tulajdonosa – azonos feltételek mellett –
megállapodást köt a temetkezési szolgáltatást végző felekkel a fizetési feltételek módjáról, a
helyiségek és eszközök használatáról.
/2/ A rendelet mellékletében megállapított ravatalozó használati díjat és a halott hűtő
berendezések használati díját a temetkezési szolgáltatást végző fizeti meg a ravatalozó
használatáért a köztemető tulajdonosa pénztárába.
/3/ A sírhely használati díjat a köztemető tulajdonosa pénztárába kell befizetni.
6.§
Hatályon kívül helyezve 2006. március 1-től.
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A temetés módja, az eltemetésre kötelezettek
7. §
/1/ A temetés módja lehet világi és egyházi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők
határozzák meg.
/2/ „A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga
mindenkit megillet”. (Ttv. 1. § /1/ bekezdés)
/3/ A temetés módjára, és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó,
amennyiben ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet. (Ttv. 19. § /2/)
/4/ Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza
meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne, de a temetésről más szerv vagy
személy úgy gondoskodik, mintha az elhunyt saját halottja volna. (Ttv. 19. §/3/)
/5/ Ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az eltemetés módja tekintetében nincs
megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet. (Ttv. 19. § /4/)
A temetési jogosultságot az üzemeltető csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal kapcsolatban
kifogást jelentettek be. Ha a jogosultságot az üzemeltető nem tudja megállapítani, vagy ha a
temetésről több személy gondoskodik és közöttük az eltemetés módja tekintetében nincs
megegyezés, akkor a jegyző döntését kell kérni.
/6/ „Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségét
nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat
polgármestere – jogszabályban meghatározott határidőn belül – gondoskodik. (Ttv. 20. § /2/
bekezdés)
8. §.
/1/ A temetőt sírhely-táblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig folyószámmal ellátott sorokra
kell osztani. A sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki.
/2/ A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell.
/3/ A sírboltok, a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek számára az egységes gondozás céljából
külön táblát vagy sorokat lehet kijelölni.
9. §
Az eltemetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történhet.
a)
Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet:
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b)

urnasírhely, urnasírbolt.
Az urna a koporsós temetési helyre is temethető és rátemethető.
Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet: egyes sírhely, kettős sírhely és
sírbolt.

10. §
/1/ A temetés időpontjáról az eltemettető és a szolgáltató közösen állapodnak meg.
/2/ Az elhunytat az eltemettetésére kötelezett kérelmére, az általa megjelölt temetési helyre kell
temetni, ha afölött rendelkezési joga van.
/3/ Az elhunytat - ha az eltemettetőnek nincs az adott temetőben meglévő temetkezési hely felett
rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell
temetni.
/4/ A sírboltba temetés rendjét a sírbolt könyv határozza meg.
/5/ A ravatalozót legalább egy órával a temetés előtt ki kell nyitni.
/6/ Az elhaltak szállítását, ravatalozását, eltemetését a legnagyobb körültekintéssel, kímélettel, a
kegyeleti szokások megtartásával kell végezni.

5. A temetési helyek használati ideje, a használati díjak
11. §
/1/ Az egyes temetési helyeket ( a díszsírhelyek kivételével) az eltemettetést végzőknek, illetve
hozzátartozóiknak meg kell váltaniuk (egyszeri megváltás), és ezzel a temetési hely felett
rendelkezési jogosultságot szereznek.
/2/ A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a koporsós betemetés, illetve a rátemetés napja.

/3/ A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):
a) a koporsós temetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év
b) sírbolt esetén 60 év
c) urna sírhely esetén 10 év
d) urna sírbolt esetén 25 év
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A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható,
újra
váltható.
A
meghosszabbítás legrövidebb időtartamára a fentiekben meghatározott használati idő az
irányadó.
/4/ A meghosszabbítás nem tagadható meg kivéve akkor, ha a temető tulajdonosa bizonyítja,
hogy a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a temetési hely felett
rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet.
/5/ Ha a rátemetés miatt a sír használati ideje meghosszabbodik, a használati díj időarányos
részét meg kell fizetni.
/6/ A használati idő korlátozása esetén, továbbá akkor, ha a rendelkezésre jogosult a holttestet
más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét
vissza kell téríteni.
/7/ Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha:
a.) a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár
b.) ha a temetési hely megszűnik
c.) a holttest új temetési helyre történő áthelyezésével (áttemetés)
d.) a holttest elhamvasztásával, kivéve az esetben, ha az urnát ugyanarra a
temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.
/8/ A megváltott, de fel nem használt temetkezési hely megváltáskori díját – a megváltástól
számított egy éven belül - a kezelési költség levonásával az ügyfél kérelmére vissza kell téríteni.
/9/ A temetési helyek használati joga nem ruházható át, az nem örökölhető.
/10/ A megváltási díjakat a rendelet 1. sz. melléklete határozza meg. A temetési helyek
használati díját a temettetőnek előre kell megfizetnie.

6. A temetési helyek mérete
12. § 1
A temetőkben a sírhelyek méretei:
a.) Felnőtt egyes sírhely:
3,00 m hosszú, 2,00 m mély, 1,80 m széles
külső méret: 2,40 m hosszú, 1,20 m széles
b.) Felnőtt kettős sírhely:
3,00 m hosszú, 2,00 m mély, 2,80 m széles
külső méret: 2,40 m hosszú, 2,20 m széles
c.) Felnőtt hármas sírhely:
3,00 m hosszú, 2,00 m mély, 3,90 m széles
1

Módosította a 20/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet
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külső méret: 2,40 m hosszú, 3,30 m széles
1,30 m hosszú, 1,60 m mély, 1,00 m széles
1,30 m hosszú, 1,00 m mély, 0,60 m széles

c) Gyermek sírhely:
d.) Urna sírhely:
e.) Sírboltok:
2 személyes sírbolt hossza 3,00 m, szélessége 2,00 m, mélysége 2,1 m
4 személyes sírbolt hossza 4,00 m, szélessége 3,00 m, mélysége 2,1 m

7. A rátemetés
13. §
/1/ A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel – a sír megfelelő
mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezve – további, legfeljebb egy elhalt; az intézet
által engedélyezett számú, 25 évnél régebbi holttest maradvány temethető rá. (Ttv. 37. § /1/
bekezdés)
/2/ Kettős sírhely 2 nagy koporsó egymás melletti elhelyezésére szolgál. A kettős sírhely egyegy részébe az (1). bekezdésben meghatározottak szerint történhet rátemetés.
/3/ Rátemetésre vonatkozó engedélyt az üzemeltető a sírnyitásra vonatkozó szabályok betartása
mellett adhatja meg.
/4/ Sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, kideszkázni, más, el nem bomló anyaggal kibélelni tilos.
/5/ „A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre
kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt az üzemeltető
hozzájárulásával – természetes, a talajban lebomló – anyaggal burkolni lehet.” (Korm. r. 11. §
/3/ bek.)
8. Sírboltba temetés
14. §
/1/ Sírboltot csak az arra kijelölt helyen, építési engedély alapján lehet építeni. Felállítása előtt a
sírbolt vázlatát vagy leírását az üzemeltetőnek be kell mutatni és azt nyilvántartásba kell venni.
/2/ Az engedély meglétét, az építési munka megkezdésekor az üzemeltető köteles ellenőrizni.
/3/ A sírbolt alját és oldalfalait a vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelően ki kell képezni.
/4/ A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a megállapított sírbolthely díját megfizette és
rendelkezői jogosultságát a sírbolt könyvbe bejegyeztette.
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/5/ Ha a sírbolt létesítője nem rendelkezett arról, hogy kik temetkezhetnek a sírboltba,
annak házastársát, egyenes ági rokonait, továbbá azok házastársait lehet benne eltemetni.
/6/ Temetőben és temetési helyen létesített sírboltba temetéshez az elhunytat légmentesen zárt, az
eltemettető igényének megfelelően fa, műanyag, fém vagy üvegkoporsóba kell tenni. Fakoporsó
használata esetén belső fém vagy műanyag koporsót is alkalmazni kell.
/7/ A sírbolt használati ideje alatt a sírboltot eltávolítani, vagy arról a halott nevét letörölni tilos.
/8/ A sírboltot átépíteni csak az üzemeltető véleményének kikérése után lehet.
9. Díszsírhelyek
15. §
/1/
Szegvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete díszsírhelyet adományozhat
azon elhunyt személyeknek, akik a település fejlődése érdekében kimagasló gazdasági,
tudományos művészeti vagy társadalmi tevékenységet fejtettek ki, valamint Szegvár nagyközség
díszpolgárainak.
/2/ Díszsírhely biztosítása a koporsónak a földbe temetésével vagy elhamvasztás után földbe
temetéssel történhet.
/3/ A díszsírhely használati ideje a díszsírhelyet tartalmazó temető fennállásáig tart, használata
díjtalan.
/4/ Az adományozáshoz a legközelebbi hozzátartozó hozzájárulása szükséges. Az
adományozásról a legközelebbi hozzátartozót és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.
/5/ A díszsírhelyre — a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartásával – a felmerülő
költségek viselése mellett — az elhalt özvegye és kiskorú gyermeke is rátemethető.
/6/ A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában — a polgármester
megbízásából az önkormányzat költségére - az üzemeltető gondoskodik.
10. A síremlékek
16. §
/1/ Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető. A sírjel nem foglalhat el
az Ör-ben meghatározott temetési helynél nagyobb területet. A síremlék és tartozékai, valamint
az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni.
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/2/ Hatályon kívül helyezve 2006. március 1-től.
/3/ A síremlék (sírjel) szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását az üzemeltető ellenőrzi.
/4/ Síremlék köré szilárd burkolatú kísérő járda építhető a sírhely határain belül.
/5/ A sírhely használati ideje alatt a síremléket (sírjelet) eltávolítani, vagy arról a halott nevét
törölni tilos.
/6/ A meglévő síremléket kicserélni csak a kegyeleti igények tiszteletben tartásával és az
üzemeltető bejelentése után lehet.
11. A temetők rendje
17. §
/1/ A temetkezési tevékenységet az üzemeltető esztétikus környezetben és eszközökkel,
ruházattal, a kegyeleti követelmények megtartásával köteles végezni.
/2/ A temetőben történő munkavégzést – a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési
hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – a temető üzemeltetőjének a
munkavégzés megkezdését megelőzően be kell jelenteni.
/3/ A vállalkozók jeles ünnepek alkalmával — karácsony, újév, március 15., húsvét május 1.,
pünkösd, augusztus 20., október 23., november 1. — a temetőben nem dolgozhatnak, továbbá
munkájukkal nem zavarhatják a szertartásokat.
/4/ Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási anyagot elszállítani csak az
üzemeltetőnek történő bejelentés után szabad. Az építési hulladékot a keletkezésétől számított 3
napon belül el kell szállítani. Az építésnél ömlesztett anyagot (betont stb.) csak vaslemezen lehet
előkészíteni.
/5/ A temető tisztántartása az üzemeltető feladata, az önkormányzat erre vonatkozó részletes
előírásait az üzemeltetővel kötendő szerződésben kell rögzíteni.
/6/ A köztemetőkben a nyitva tartási idő:
november 1-től március 31-ig: 7-16 óráig
április 1-től október 31-ig: 7-19 óráig.
A temetőkben csak a megjelölt nyitva tartási időkben lehet tartózkodni.
/7/ A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani.
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/8/ A temetőlátogatók a temetőbe gépjárművel
mozgáskorlátozott személyt szállítanak.

csak abban az esetben hajthatnak be, ha

/9/ Hatályon kívül helyezve 2006. március 1-től.
/10/ A sírhelyek gondozása során keletkező szemetet az üzemeltető által kijelölt helyre kell
vinni.
/11/ Vakvezető kutya kivételével állatot a temető területére bevinni tilos.
/12/ A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával
szabad. Avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt elégetni nem szabad. Gyertyát gyújtani
legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad.
/13/ 12 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat a temetőben.
/14/ Rátemetés estén a megrendelő a lebontott síremléket április 1. és november 30. között 60
napon belül, december 1. és március 31. között 90napon belül köteles helyreállítani.
/15/ Tilos az urnafali fülkék előrészén kegyeletet vagy közízlést sértő feliratok, tárgyak és egyéb
díszítések elhelyezése.
/16/ Hatályon kívül helyezve 2006. március 1-től.
/17/ A sírhantokon szükséges földpótlás céljára az üzemeltető köteles termőföldet tárolni a
temetőben.
/18/ A temető területén csak a sírhelyek, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak
helyezhetők el. Más tárgyat elhelyezni, bokrot vagy fát ültetni csak az üzemeltető előzetes
engedélyével szabad.
/19/ Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni.
/20/ A temetőben a sírhelyek, sírbolthelyek, urnatemető helyek bekerítése tilos, arra engedély
nem adható.
/21/ A temetőben elhelyezhető síremlékek méreteit az üzemeltető a temető hirdetőtábláján
köteles kifüggeszteni.
18.§
/1/ A temetkezési hely birtokosa által engedély nélkül végezhető munkák:
a.)egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövénvek ültetése, ápolása
cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése
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b.) olyan fás szárú növények ültetése,
melyek kifejlett állapotban sem
érik el a 2 méteres magasságot és beletartoznak az üzemeltető által
engedélyezett faj és fajta csoportba.
Az engedélyezett fajták jegyzékét a temető szabályzat tartalmazza.
/2/A sírhely birtokosa köteles a sírhely gyomtalanításáról rendszeresen gondoskodni.
I9. §
/1/ Sírbolt, síremlék állításához, valamint a 17. §-ban felsoroltakon kívül - egyéb munkálatokhoz
az üzemeltető előzetes bejelentése szükséges. Be kell jelenteni ezen munkálatok végzésének
időpontját, és varható időtartamát.
/2/ Az előírt engedély hiánya, vagy az attól való eltérés esetén, továbbá a bejelentési
kötelezettség elmulasztása esetén az üzemeltető:
a.)
a sírhely birtokosát – határidő kitűzésével – felhívja a szabálytalanság megszüntetésére,
b.)
a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi a sírhely birtokosának
költségére és veszélyére.
20. §
/1/ Az ügyintézést naponta meghatározott időszakban a temető üzemeltető látja el, melyről a
temetőlátogatókat tájékoztatni kell.
/2/ A köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos panaszok ügyintézése a fenntartónál történik.
12. Szabálysértési rendelkezések
21. §
2

13. Záró rendelkezések
22. §
Jelen önkormányzati rendelet 2012. június 1. napján, az 1. melléklet 2013. január 1. napján lép
hatályba.

Gémes László sk.
polgármester
2

Gyömbér Ferencné sk.
jegyző

Hatályon kívül helyezte a 12/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a
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1. sz. melléklet a 28/2000.( XI.29.) önkormányzati rendelethez

Temetési helyek használati díjai, szolgáltatási díjak
2015. január 1-től alkalmazandó díjak

1

2

3
4
5

6
7
8
9

A

B

Megnevezés
Sorba temetést biztosító
táblában:
a.) egy sírhely ára
b.) kettős sírhely ára
Váltott sírhelyek ára, nem a
sorba temetést biztosító
táblában
a.) egy sírhely ára
b.) kettő sírhely ára
Gyermek sírhely ára
Urna földbe temetését biztosító
táblában egy sírhely ára
Rátemetéskor, koporsóba
történő temetés esetén
egységesen
Rátemetés urnával
Sírbolt (kripta) létesítése esetén
az elfoglalt bruttó m2 alapján
Ravatalozó használati díj
Halott hűtési díj

2015. évi díjak
8.250,- Ft/25 év
16.590,- Ft/25 év

9.920,- Ft/25 év
19.830,- Ft/25 év
6.610,- Ft/25 év
5.450,- Ft/25 év
6.620,- Ft/25 év
4.460,- Ft/25 év
4.460,- Ft/60 év
5.450,- Ft/elhunyt
3.620,- Ft/elhunyt

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
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