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Előterjesztés
a képviselő-testület 2017. november 16.-i ülésére
Tárgy: A temetői díjak felülvizsgálata.

Tisztelt Képviselő-testület!
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (2)-(6) bekezdése a
temetővel kapcsolatos díjakról az alábbiak szerint rendelkezik:
40. § (2) A temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat a temető üzemeltetésével
és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja
meg
a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját,
b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők
által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját,
c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat,
d) a temetőbe való behajtás díját.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre vonatkozó díjak
mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell
vizsgálni.
(4) Az egyes díjfajtákon belül a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által
fizetendő temetőfenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre
megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5%-át nem haladhatja meg.
(5) A települési önkormányzat képviselő-testülete, fővárosban a közgyűlés a díj
megállapításakor kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerveinek
véleményét.
(6) A temető üzemeltetője a szabályzatban megállapított díjakon felül más díjat nem
állapíthat meg. Nem szedhető díj a temetőlátogatásért, a temetői utak használatáért és a
temetési hely gondozásához igénybe vett vízért.
Fentiek alapján tehát a temetővel kapcsolatban 4 féle díj állapítható meg:
a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díja,
b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők
által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja,
c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj,
d) a temetőbe való behajtás díja.

A díjak megállapításának alapja a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan
felmerült szükséges és indokolt költségek.
A díjakat rendeletben kell megállapítani, és évente felül kell vizsgálni. A díj megállapításakor
ki kell kérni a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerveinek véleményét.
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési
tevékenységről szóló 15/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete jelenleg az alábbi díjakat
tartalmazza:
1. A temetési hely, illetőleg az újraváltás (nettó) díja:
a) sírhely megváltása belegi lakóhellyel rendelkező, 14 évesnél fiatalabb elhunyt
esetében 1.000 Ft
b) egyes sírhely megváltása és újraváltása (25 év) 5.000 Ft
c) kettes sírhely megváltása és újraváltása (25 év) 8.000 Ft
d) kettőnél több elhunyt befogadására alkalmas sírhely megváltása és újraváltása, a kettes
sírhely díjára számított plusz díjtétel elhunytanként 5.000 Ft
e) Sírbolthely – 2 személyes (60 év) 60.000 Ft
f) Sírbolthely – 4 személyes (60 év) 80.000 Ft
g) Sírbolthely – 6 személyes (60 év) 100.000 Ft
h) Urnafülke – egy urna (10 év) 5.000 Ft
i) Urnafülke – két urna (10 év) 10.000 Ft
j) Urnasírhely – egyes (10 év) 5.000 Ft
k) Urnasírhely – több urna, plusz díjtétel elhunytanként (10 év) 5.000 Ft
2. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által
fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás (nettó) díja:
a) vállalkozók alkalmankénti temető igénybevételének díja megkezdett naponként 1.650
Ft
3. A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő (nettó) díj:
a) halott hűtési díj 48 órára halottanként 2.500 Ft
b) halott hűtési díj 48 órát meghaladóan, minden megkezdett nap után elhunytanként
1.000 Ft
c) ravatalozó alkalmankénti használati díja 14.000 Ft
d) gyermeksírhely hantolás nélküli sírásási díja 6.000 Ft
e) egyes sírhely hantolás nélküli sírhelyásási díja 7.000 Ft
f) kettes sírhely hantolás nélküli sírhelyásási díja 12.000 Ft
g) urnasírhely hantolás nélküli sírhelyásási díja 3.000 Ft
h) sírhely előkészítési díj a csontmaradványok mélyebbre ásásával 16.000 Ft
4. A temetőbe való behajtás díja: 0 Ft.

Amennyiben a Képviselő-testület a felülvizsgálat eredményeként a díjakat módosítani
kívánja, úgy azt előzetesen véleményeztetni kell a fogyasztók területileg illetékes
érdekképviseleti szervével, ezért javaslom most e vonatkozásban a módosítási szándékról
határozat hozatalát, mely alapján (módosítási szándék esetén) a díjak véleményeztetésre
kerülnek, és a következő testületi ülésre a rendelet módosítás beterjesztésre kerül.
Határozati javaslat:
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata a temetői díjak felülvizsgálatáról:

…../2017.

(XI.

16.)

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezési tevékenységről szóló 15/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendeletében
szabályozott, a temetővel kapcsolatos díjakat felülvizsgálta, ami alapján megállapítja,
hogy
a) a díjakat módosítani nem kívánja.
b) a díjakat az alábbiak szerint kívánja módosítani:
…..
2./ A testület felkéri a jegyzőt a szükséges véleményeztetési eljárás lefolytatására,
valamint arra, hogy a rendelet módosításának tervezetét terjessze a Képviselő-testület
elé.
Felelős: dr. Varga Katalin jegyző
Határidő: a következő tervezett testületi ülés

Beleg, 2017. november 10.
Tamás Csaba
polgármester

