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Cegléd Város Önkormányzata 
15/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 

a köztemetőről szóló 34/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 
évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerveként 
eljáró Fogyasztóvédők Országos Egyesülete, valamint a Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi 
Egyesület véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1. § A köztemetőről szóló 34/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. 
melléklet lép.  
 
2. § (1) Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján két napra történő 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 
 
  Dr. Diósgyőri Gitta sk. Takáts László sk. 
  címzetes főjegyző polgármester 

------------ 
 

1. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 
 

„1. melléklet a 34/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez 
 

A köztemető díjai 
 
1. Temetési helyek megváltási díjai:  
 
 1.1. egyes sírhely: 30.720,- Ft 
 1.2. kettős sírhely: 46.080,- Ft 
 1.3. sírbolt: 16.640,- Ft/m2 
 1.4. urnafülke  12.288,- Ft 
 1.5. urnasírhely: 24.576,- Ft 
 1.6. urnasírbolt: 30.720,- Ft 
 
2. A temetési helyek újraváltási díja a mindenkor hatályos megváltási díj 90 %-a. 
 
3. Vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulása: 2.458,- Ft 
  
4. A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak: 
 4.1. ravatalozó igénybevételi díj: 15.360,- Ft 
 4.2. halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtő igénybevételi díja: 

4.2.1. 72 órán belül (alapdíj) 4.915,- Ft 
4.2.2. 72 órán túl: alapdíj + 1.311,- Ft/nap 

 
5. Az üzemeltető szakszemélyzetének igénybevételi díja:  
 
 5.1. sírásás, sírnyitás (koporsós temetés esetén):  
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 5.1.1. április 1. – október 31. között: 15.360,- Ft 
 5.1.2. november 1. – március 31. között: 20.480,- Ft 
 5.2. sírásás, sírnyitás (urnás temetés esetén): 5.120,- Ft 
 5.3. exhumálás, újratemetés: 20.480,- Ft 
 
6. A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A mellékletben megjelölt díjak nettó 
összegét az általános forgalmi adóról szóló törvény szabályai szerinti előírásoknak megfelelő 
mértékű általános forgalmi adóval kell növelni.” 
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