
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2012. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 
 

a Hegykői Köztemető üzemeltetéséről szóló 17/2000.(XII. 10.)  
önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, továbbá a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A Hegykői Köztemető üzemeltetéséről szóló 17/2000.(XII. 10.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő szöveg lép:  

„3. § A köztemető üzemeltetéséhez szükséges illemhely a ravatalozó épületben került 
kialakításra.” 

2. § A Rendelet 4. § (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő szöveg 
lép: „A temető jelen rendelet hatálybalépésekor sírhelyekkel létesített részén (régi rész), 
továbbá az urnahelyek tekintetében lehetőség van a temetési helyek előzetes 
megváltására”.  

3. § A Rendelet 11. § (1) bekezdésének c-e) pontjainak szövege helyébe a következő 
szöveg lép:  

„c) kettes urnafülke esetén 26 x 30 x 30 cm; 
d) négyes urnafülke esetén 26 x 30 x 60 cm; 
e) családi urnafülke esetén 26 x 60 x 55 cm.”. 
4. § (1) A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:  
„(1) A temetési helyek 25 év időtartamra történő megváltásának általános forgalmi 

adót nem tartalmazó díjait az 1. melléklet tartalmazza. A temetési hely megváltásának a 
díját a temetés időpontjának bejelentésével egyidejűleg, a temetést megelőzően kell egy 
összegben megfizetni. Urnahely előzetes megváltása (foglalása) esetén, amennyiben a 
halálozás időpontjában a megváltás díja magasabb, mint a megváltáskor fizetett díj, a 
temetkezést megelőzően a díjkülönbözetet ki kell egyenlíteni. Ebben az esetben a 
megváltási idő ettől az időponttól számítandó.” 

(2) A Rendelet az 1. mellékletben foglalt melléklettel egészül ki. 
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 
Hegykő, 2012. november 13. 
 
 
 
 

Szigethi István 
polgármester 

dr. Jakab Zsolt 
körjegyző 
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A rendelet kihirdetve:  
Hegykő, 2012. november 27. 
 
 
 
 

 dr. Jakab Zsolt 
körjegyző 
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Melléklet a 12/2012.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez 
 

„1. melléklet a 17/2000.(XII. 10.) önkormányzati rendelethez 
 

A temetési hely megváltásának díjai általános forgalmi adó nélkül 
 

Felnőtt egyes sírhely:     5 000,- Ft. 
Felnőtt kettes sírhely:   10 000,- Ft. 
Kettes urnafülke 

- a ravatalozó külső falán: 
- a ravatalozó külső falán, az alsó 

sorban: 
- a ravatalozó belső falán: 
- a ravatalozó belső falán, az alsó 

sorban: 

 
  50 000,- Ft; 
 
  40 000,- Ft; 
  60 000,- Ft; 
 
  50 000,- Ft. 

Négyes urnafülke 
- a ravatalozó külső falán: 
- a ravatalozó külső falán, az alsó 

sorban: 
- a ravatalozó belső falán: 
- a ravatalozó belső falán, az alsó 

sorban: 

 
100 000,- Ft; 
 
  80 000,- Ft; 
120 000,- Ft; 
 
100 000,- Ft. 

Családi urnafülke: 
- az ötödik személytől 

személyenként további 

100 000,- Ft; 
 

  20 000,- Ft.” 
 

 


