JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../ 2017.(I. 19.) önkormányzati rendelete
A hullaház üzemeltetésének szabályairól szóló 5/1995.(II.24.) önkormányzati rendelet és
módosításai hatályon kívül helyezéséről

Jánoshalma Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:
1.§ Hatályát veszti Jánoshalma Város Önkormányzatának a hullaház üzemeltetésének
szabályairól szóló 5/1995. (II.24.) önkormányzati rendelete valamint, az azt módosító
2/2006. (I.30.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Jánoshalma, 2017. január 19.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

Dr. Benda Dénes sk.
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2012. január 20.

Dr. Benda Dénes

címzetes főjegyző

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztály
Általános indoklás
a hullaház üzemeltetésének szabályairól szóló 5/1995.(II.24.) önkormányzati rendelet és
módosításai hatályon kívül helyezéséről

Jánoshalma Város Önkormányzata a 200/2013. (VI.25.) Kt. sz. határozatával döntött arról,
hogy a Kórház utca 23. sz. alatti ingatlanát, melyen a hullahűtő és boncház állt, értékesíti. Az
értékesítés megtörtént, az épület üzemeltetésen kívülre került, a hullahűtést a temetkezési
vállalkozók saját berkeiken belül megoldják. A rendelet aktualitását vesztette, ezért javasoljuk
annak hatályon kívül helyezését.
A rendelet tervezetet készítette: Kasziba Sándor osztályvezető

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET
5/1995.(II.24.)Ör. sz.
rendelete
A hullaház üzemeltetésének szabályairól
(2/2006.(I.31.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)
Képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. /1/ bek.
felhatalmazása alapján a Jánoshalma, Kórház u. 28. sz. alatti hullaház üzemeltetésének
szabályozására a következő rendeletet alkotja:

1. §
A hullaház az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által támasztott
közegészségügyi követelmények betartása mellett üzemeltethető.
2.§.
A hullaház igénybevétele, munkaidőben csak az üzemeltető dolgozójának, munkaidőn kívül
az ügyeletesének jelenlétében történhet. Az ügyeletes nevét és lakcímét az üzemeltető
irodájánál megfelelő módon ki kell függeszteni.
3.§.1
(1) A hullaházi szolgáltatás igénybevételéért minden elhunyt temettetője:
a.) Hűtőhasználati díjat köteles fizetni, amelynek összege: 1.000,-Ft + 15% Áfa.
b.) A hűtésért megkezdett naponként hűtési, elhelyezési díjat köteles fizetni, melynek
értéke a következő:
- az 1-től 4. napig
- 5. naptól

800,- Ft/nap + 15 % ÁFA
1.000,- Ft/nap + 15 % ÁFA

Boncolás után 1.500,-Ft +15% Áfa fertőtlenítési díjat köteles fizetni, amely
magában foglalja a hullaház helyiség boncolás utáni fertőtlenítését.
b)
A fenti díjakat, az elhunytnak a hullaházból történő elszállítása előtt, az
üzemeltető irodájában kell befizetni, melyről az üzemeltető a temettető részére számlát
köteles adni.
a)

4.§. 2

1
2

Módosította: 2/2006(I.31.)Ör. sz. rendelet
Módosította: 2/2006(I.31.)Ör. sz. rendelet

(1)
(2)
(3)
(4)

Az a kívülálló temetkezési vállalkozó, aki a hullaházban elhunytat helyez el, halott
átadás-átvételi díjat fizet, melynek összege: 1.500,- Ft + 15% Áfa.
Abban az esetben, ha a kívülálló vállalkozó az elhunyt öltöztetését a hullaházban végzi
1.000,-Ft. + 15% Áfa rendelkezésre állási díjat köteles fizetni.
Munkaidőn kívül és pihenőnapokon illetve ünnepnapokon a kívülálló vállalkozó
részére a halott átadás – átvételi díj nagysága 2.000,-Ft + 15% Áfa.
Átadás - átvételi díjat és öltöztetéskor a rendelkezésre állási díjat, a kívülálló
vállalkozónak, az elhunytnak a hullaházból való elszállítása előtt, kell befizetnie a
megbízott irodájában, melyről a megbízott a kívülálló vállalkozó részére számlát
köteles kiállítani.

5.§. 3

(1)

(2)

A hullaház szolgáltatását igénybevevők a hűtőben elhelyezett elhunytakat kötelesek
szabályszerű és olvasható lábcédulával megjelölni, melyről az elhunyt pontosan
beazonosítható.
Az üzemeltető a hullaházban elhelyezett elhunytak adatait köteles az ott vezetett
nyilvántartási naplóba bevezetni.

6.§.
/1/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/2/ A kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Jánoshalma, 2002. január 23.
Kiss György sk.
Polgármester

Dr. Benda Dénes sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Jánoshalma, 2002. január 24.

Dr. Benda Dénes
jegyző
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