1.melléklet

A temetkezési helyek megváltásának díjai:
1.
1.1.
1.2.
1.3.

koporsós sírhelyek díja 25 évre:
egyes sírhely 6.000,-Ft + ÁFA
kettes sírhely12.000,-Ft +ÁFA
gyermek sírhely ingyenes

2. urnasírhelyek díja 10 évre:
2.1. urnasírhely 4.000,-Ft +ÁFA
2.2. urna elhelyezése sírboltban 4.000,-Ft+ÁFA (60 évre)
3.
3.1.
3.2.
3.3.

sírbolthely díja 60 évre:
háromszemélyes sírbolthely 30.000,-Ft+ÁFA
hatszemélyes sírbolthely 40.000,-Ft+ÁFA
kilencszemélyes sírbolthely 50.000,-Ft+ÁFA.

4.

rátemetés díja 6.000,-Ft + ÁFA

A megállapított díjon felül 50% pótdíjat köteles fizetni aki,
4.1. nem hegyeshalmi lakos elhunytat a hegyeshalmi köztemetőben kíván
eltemettetni
4.2. mélyített felnőtt sírhelybe külön jogszabályban meghatározott engedély
alapján még egy koporsót, vagy urnát kíván elhelyezni
4.3. felnőtt kettes sírhelybe elhelyezett két koporsón kívül még két urnát kíván
elhelyezni

2.melléklet
A temető használatáért fizetendő díjak:
1. a temetkezési szolgáltatók temető használati díja15.000,-Ft + ÁFA / temetés
2. a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető
fenntartási hozzájárulási díja 2000,-Ft+ ÁFA / nap.
3. a temetőbe való behajtás díja 1.000,-Ft+ ÁFA / alkalom

3. melléklet
A temetőben kialakítható sírhelyek és sírboltok méretei
1.

a temetőben kialakítható sírhelyek méretei:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

egyes felnőtt sírhely esetében 2,10 m hosszú, 2,00 m mély és 0,90 m széles
kettes felnőtt sírhely esetében 2,10 m hosszú, 2,00 m mély és 2,00 m széles
gyermek sírhely esetében 1,30 m hosszú, 1,60 m mély és 0,60 m széles
urnasír esetében 0,80 m hosszú, 0,70 m mély és 0,60 m széles

2.

a temetőben kialakítható sírbolt méretei:

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

felszíni méretek:
háromszemélyes sírbolt hossza 3,50 m, szélességes 2,50 m
hatszemélyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 3,00 m
kilencszemélyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 3,80 m

2.2. földfelszín alatti méretei:
2.2.1. háromszemélyes sírbolt hossza 2,30 m, szélességes 0,90 m, mélysége
2,60 m
2.2.2. hatszemélyes sírbolt hossza 2,30 m, szélességes 1,75 m, mélysége 2,60 m
2.2.3. kilencszemélyes sírbolt hossza 2,30m, szélességes 2,50 m, mélysége
2,60 m
3. a sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek kell lennie
4. a sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet

