
Felsőtárkány Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2021. (IX.24.) 
önkormányzati rendelet 

a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 11/2006. (VI. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában 
megállapított feladatkörében eljárva, továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
Felsőtárkány Község Önkormányzata képviselő-testületének a temetők fenntartásáról, rendjéről és 
üzemeltetéséről szóló 11/2006. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: 

„A sírhelyek mérete: 

a)  az egyszemélyes sírhely mérete 260 x 150 cm 

b)  a kétszemélyes sírhely mérete 260 x 200 cm 

c)  a gyermek sírhely mérete 170 x 100 cm 

d)  a szimpla urnafülke (kolombárium)   30 x   30 cm 

e)  urnasírhely (alap külméret) 130 x   90 cm 

f) mélyített sírhely 260 x 150 cm” 
2. § 

 
Felsőtárkány Község Önkormányzata képviselő-testületének a temetők fenntartásáról, rendjéről és 
üzemeltetéséről szóló 11/2006. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: 
 
„A temetési hely felett annak van rendelkezési joga, aki azt megváltotta. A rendelkezési jog 
(használati idő) az alábbiak szerint alakul; 

 
a) az egyszemélyes sírhely használati ideje 25 év 
b) a kétszemélyes sírhely használati ideje  25 év 
c) a gyermeksírhely használati ideje  25 év 
d) az urnafülke használati ideje   25 év 
e) az urnasírhely használati ideje    25 év 
f) kripta használati ideje     25 év ” 
 

3. § 
 

Felsőtárkány Község Önkormányzata képviselő-testületének a temetők fenntartásáról, rendjéről és 
üzemeltetéséről szóló 11/2006. (VI. 20.) önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete az 
alábbiak szerint módosul: 
 
„A sírhelyek árát, amely 25 évre szól, az Önkormányzat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
a)  egyes sírhely:       10.000,-Ft 
b)  kettes sírhely:       15.000,-Ft 
c) sírbolt (kripta) ára:      35.000,-Ft 
d) urnasírhely ára (alapozással együtt):                  20.000,-Ft 



e) rátemetés esetén:          7.000,-Ft 
f) szimpla urnafülke (gránit táblával, vésés nélkül):       35.000,-Ft  
g) dupla urnafülke (gránit táblával, vésés nélkül):        70.000,-Ft” 
 

4. § 
 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 
 
 

 
 

Szántósi Rafael      dr. Márton Erik György 
   polgármester        jegyző                     
 
 
 
 
 
Kihirdetve: 2021. szeptember 24. 
 
 
 
 

dr. Márton Erik György jegyző 


