
Tét Város Önkormányzat Képviselőtestületének
24/2011. (XII. 22.) rendelete

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 
11/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 1949. évi  XX. Törvény 44/A. §.  (2) bekezdésében 
foglaltak alapján, továbbá figyelemmel a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 1999. évi XLIII.  
törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

1. §

A R. 17. §-át követően a VII/A-val egészül ki. 

(1) Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az urnafalba történő temetkezést lehetővé teszi.  
Az urnafal nem építési engedély köteles. 

(2) Temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnasírhely. 
(3) Új urnafalba az urnát befogadó belső méret legalább 25 cm x 25 cm lehet. Urnafal építmény 

kialakításánál  a  temető  tulajdonosa  előírhatja  a  természetes  anyagok  és  művészi  formák 
alkalmazását. 

(4) A hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére urnasírhely alakítható ki. 

2. §

(1) Az urnafalba a hamvasztásos temetés esetén meghatározott méretű egy elhalt urnába helyezett  
hamvainak  talajszint  feletti  temetési  helye,  melynek  megváltási  ára  12 000  Ft,  azaz 
tizenkétezer forint 10 évre, mely a lejárati időt követően újra megváltható. 

(2) Az  urnasírhely  hamvasztásos  temetés  esetén  két  elhunyt  hamvait  tartalmazó  urna  földbe 
temetését szolgáló temetkezési hely, melynek megváltási ára 12 000 Ft, 25 évre. 

(3) Urna földbe temetése esetén, az urnasírhely mérete, maximum 80 cm x 130 cm, mélysége 
legalább 1 méter. 

(4) Egy  felnőtt  sírhelyre  további  4  urna  temethető.  A  megváltási  költsége  25  évre  
12 000 Ft.

3. §

(1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
(2) Jelen  rendelet  hatályba  lépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  a  Tét  Város  Önkormányzat 

Képviselő-testületének  17/2011.(IX.  01.)  rendelete  a  temetőkről  és  a  temetkezés  rendjéről 
szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Dr. Kukorelli László             Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
       polgármester      jegyző

Kihirdetési záradék:
E  rendeletet  Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2011.  december  21-ei  testületi  ülésen 
fogadta el.

Kihirdetve: 2011. december 22.
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska

jegyző


