
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
39/2014.(XII.16.) önkormányzati rendelete 

Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési 
tevékenységről szóló 6/1993.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete eredeti jogalkotói hatáskörében az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja alapján az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § A rendelet címe az alábbira módosul: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
6/1993.(III.05.) önkormányzati rendelete 

Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési 
tevékenységről  

 
2. § A rendelet törvényi hivatkozási része az alábbira módosul: 

 
„Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete eredeti jogalkotói hatáskörében 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja 
alapján az alábbi rendeletet alkotja:” 

 
3. § A rendelet 2. § (1) bekezdésében a „nagyközség” megnevezés „város” 

megnevezésre módosul: 
 

4. § A rendelet 3. § (3) pontjában a „Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási 
Intézmény” neve „Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési 
Intézmény”-re módosul. 

 
5. § A rendelet 13. §-ában a „község” megnevezés „város” megnevezésre módosul. 

 
6. § A rendelet 14. § (3) pontjában a „községi” megnevezés „városi” megnevezésre 

módosul. 
 

7. § A rendelet 2. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe a rendelet mellékletét képező 2. 
sz. melléklet lép: 

 
8. § E rendelet 2015. február 1-én lép hatályba.  

 
 

(: Tatár László :)       (: Buzás Istvánné dr. :) 
   Polgármester        jegyző 

 
 
Kihírd.: 2014.XII.16. 
 
 
 
 
 
 
 



2. sz. melléklet 
 

(Az árak az Áfá-t nem tartalmazzák) 
*7 
I.   A temetkezési díjak    díj    
Sírhely       (Ft)                              
________________________________________________________________________________ 
   - 1-es sírhely      25.000,-                                          
   - 2-es sírhely      35.000,-                                          
   - gyermek sírhely      7.000,-                                     
  -  urnasírhely      16.000,-                                        
  -  urnafal        14.000,-  
                                             
II.   Sírbolt díjtételei: 
 

-   A sírbolt használati díja 70.- Ft/m2/év  
 
III. Temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbításának (újraváltásának) díjai: 
  
  -     1-es sírhely                           25.000,- 

- 2-es sírhely                        35.000,-  
- gyermek sírhely                   5.300.-                   
- urna sírhely                                                  10.000,- 
- urnafal                     10.000,- 

 
IV. Vállalkozók által fizetendő fenntartási és hozzájárulási díj: 
 
1.) A temető területén végzett vállalkozási tevékenységért        

(síremlék felállítás, felújítás, karbantartás) sírjelenként  
 
a.) egyéni alkalmi díj           14.000,- Ft/db 
b.) évi átalánydíj  200.000,- Ft           

 
 


