
 
IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

29/2008. (XII. 19.)KT. 
r e n d e l e t e  

I6 
 

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 24/2007. (XII.06.) KT. rendelet 
módosításáról 

 
 

1.§. 
 

A Rendelet Preambuluma a következőképpen módosul: 
 

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított és 
kiegészített 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében, a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. tv.40. és 41. §. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazások alapján, figyelemmel ez 
utóbbi törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletre, a következő rendeletet 
alkotja: 

 
2.§. 

 
A Rendelet 1.§.-a a következő (2.)és (3.)bekezdésekkel egészül ki: 
 
(2) Ibrány Város közigazgatási területén lévő működő köztemető az ibrányi 2235, 2236, 2237, 
2238 és a 0120/5 hrsz-okon fekszik. 
 
(3) Az ibrányi 2263  hrsz-ú temető lezárt temető. 
 

 
3.§. 

 
A Rendelet 2.§. (2.)és (3)  bekezdése a következőképpen módosul: 

 
(2) A temetőnek és létesítményeinek mindenkor alkalmasnak kell lennie temetési tevékenység 

lebonyolítására. Ennek érdekében a temető üzemeltetője köteles: 
• a ravatalozó , a hűtőberendezés, a temetéshez szükséges technikai felszerelések, 

berendezések állandó, megfelelő üzemképes állapotban tartásáról gondoskodni, 
• gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, 
• biztosítani a temető nyitását és zárását, 
• elvégezni a temető létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság 

mentesítését, hóeltakarítást,  
• összegyűjteni a hulladékot és gondoskodni annak elszállításáról, 
• megőrizni és pontosan vezetni a nyilvántartó könyveket, 
• tájékoztatni a temető látogatókat, 
• kijelölni jelen rendeletben meghatározottaknak megfelelően a temetési helyeket, 
• biztosítani az eltemetés/urnaelhelyezés feltételeit, ideértve a temetési helyre való első 

temetést megelőzően a sírásáról való gondoskodást, 
• gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról 
• összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával 

kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket. 



 
(3) A sírhely árakat és azok újraváltási árát a rendelet 1. sz. melléklete, az egyéb temetkezési 
szolgáltatások és a temető fenntartási hozzájárulás díjtételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az 
árak mértékét a Képviselő-testület évente jogosult megállapítani.  
 

3.§. 
 

A rendelet 3. §-ának (2.) bekezdése a következőképpen módosul:  
 

(2) A temetőben a temetkezési szolgáltatás biztosításáról az üzemeltető köteles gondoskodni. A 
temetési szolgáltatást végzőnek temetés megrendelésenként a temetői  létesítmények 
használatáért, az üzemeltető által fizetett szolgáltatásért – a rendelet 1. sz. melléklet 4. pontjában 
foglalt  díjat kell fizetnie. 
 

4.§. 
 

A rendelet 3.§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
 

(7) A  temetőben a temetési helyet, sírboltot felnyitni csak az üzemeltető előzetes értesítését 
követően, az ő jelenlétében- amennyiben jogszabály szakhatósági engedélyek beszerzését írja elő 
- a megfelelő szakhatósági engedélyek birtokában lehet. 

 
5.§. 

 
A Rendelet 9.§.-a hatályát veszti 

 
6.§. 

 
A Rendelet 1.sz. melléklete a következőképpen módosul: 

1. sz. melléklet 
Sírhely  ár Ft 

(1)Sírhely (25 év ) árak (Ft):  
(a)Kiemelt egyszemélyes sírhely 166.650 
(b)egyszemélyes felnőtt sírhely 4.340 
(c)gyermeksírhely 2.170 
(d)Koporsós rátemetés esetén. az egyszemélyes 

felnőtt sírhely 
rátemetéskor 
esedékes ára 

e.)Urna rátemetés, valamint urnatartó síron 
történő elhelyezés esetén  

az urnasírhely 
rátemetéskor 
esedékes ára  

(2)Urnasírhely (10év) egyszemélyes 9560 
a)   Urnafülke (kolombárium) (10 év)       

egyszemélyes 
17390 

(3)Sírbolthely (100 év) 
A sírbolthely külső méretének 
figyelembe vételével 

49990Ft/m2 

(4)Temetői létesítmények igénybevételéért a 
temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj 

(3.§.(2) bek. alapján) 

1700Ft/elhalt 

 
 
A felsorolt díjtételek a mindenkori jogszabályoknak megfelelő ÁFÁ-t tartalmazzák. 



 
 

7.§. 
 

A Rendelet 2.sz. melléklete a következőképpen módosul: 
2. sz. melléklet 

 
Temetkezési szolgáltatás díjtételei: ár Ft 

1. Ravatolozás 4120 
2. Hűtés (72 órán túli) napi díja 1600 
3. A vállalkozó /temetőben 

vállalkozásszerűen munkát végző/ 
által  fizetendő temetőfenntartási 
hozzájárulási díjak: 
a.) Síremlék készítése, felújítása 

(urnasírhely, fülke, sírbolthely) 
díja 

b.) Új fedlap ráhelyezés, illetve 
csere díja 

 

 
 
 
 

2890 
 

 
1390 

 
A felsorolt díjtételek a mindenkori jogszabályoknak megfelelő ÁFÁ-t tartalmazzák. 
 
 
 

 
8.§. 

 
 
Jelen rendelet 2009. január 1.-étől lép hatályba. 
 
Ibrány, 2008. december 9. 
 
 
    Berencsi Béla   Bakosiné Márton Mária  
    polgármester    jegyző 
 
 
 


