
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A köztemetővel kapcsolatos szabályozás megalkotásával kapcsolatos kérdések megtárgyalása 

már többször is napirendre került. A temető fenntartása Kékkút településen a korábbiakban 

sajátságos volt, tekintettel arra, hogy a temető ingatlan ugyan az Önkormányzat tulajdona, és 

azt az Önkormányzat is tartotta fenn, a sírhely megváltási díjat azonban a Római Katolikus 

Egyházközség szedte be.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján kötelező önkormányzati feladat a 

köztemető kialakítása és fenntartása. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény 3. § b) pontja alapján köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá 

az a nem önkormányzati tulajdonban lévő temető vagy temetőrész, amelyben az 

önkormányzat - a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján - a köztemető 

fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti. 

A gyakorlat megváltoztatásának szükségességéről személyesen tárgyaltunk a plébános úrral.  

 

Ezt követően a Képviselő-testület döntött kétkörös tárgyalás eredményeként döntött a 

temetővel kapcsolatos díjak meghatározásáról, mely díjak az Országos Fogyasztóvédelmi 

Egyesület Veszprém Megyei Szervezetével a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény 40. § (5) bekezdése alapján véleményezésre megküldésre kerültek.  

A díjak között a Képviselő-testület meghatározta az urnafülke díját is, de tekintettel arra, hogy 

az ezek elhelyezésére szolgáló kolombárium még nincs a temetőben, így ezek a díjak egyelőre 

nem kerültek be a rendeletbe. A kolombárium rendelkezésre állását követően szükséges lesz 

majd kiegészíteni a rendeletet az urnafülke díjával.  

 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény nem, csak a díjak 

vonatkozásában ad felhatalmazást a Képviselő-testület részére rendelet alkotására, hanem 

egyéb tárgykörök vonatkozásában is:  

41. § (3) A települési önkormányzat, fővárosban a közgyűlés rendeletben állapítja meg 

- a köztemetőre vonatkozóan - különösen 

a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és 

infrastrukturális feltételeket; 

b) a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait; 

c) a temetési hely gazdálkodási szabályait; 

d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet 

elhelyezését, a sírgondozás szabályait; 

e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának 

és újraváltásának díját, a temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények 

és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját; 

f) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói 

tevékenységek ellátásának temetői rendjét; 

E felhatalmazó rendelkezés figyelembe vételével került összeállításra a köztemetőről szóló 

rendelet tervezete. Ahogy a felhatalmazó rendelkezésből is kitűnik, a Képviselő-testület 

rendelet alkotási jogosultsága tág teret ad a helyi szabályok meghatározására, így a Képviselő-

testület az előkészített tervezetet bővítheti, változtathatja. Célszerű ezen kívül a későbbiek 

folyamán, amikor az Önkormányzat már több, a köztemetővel üzemeltetésével kapcsolatos 

tapasztalattal rendelkezni, felülvizsgálni a rendeletet, és amennyiben szükséges, változtatni, 

módosítani azt. 



 

 

 

 

INDOKOLÁS 

 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése alapján a 

köztemetővel kapcsolatos rendelet alkotási felhatalmazása, illetve kötelezettsége van a 

Képviselő-testületnek. 

A rendeletben szerepelnek a köztemető használatával, igénybevételével, a temetkezéssel, a 

sírhelyek létesítésével kapcsolatos szabályok, valamint a sírhelyekért, továbbá a temetői 

létesítmények használatáért fizetendő díjak.  

A rendelet elfogadása a köztemető használatát szabályozottá, a köztemetőt rendezetté teszi.  

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

A rendelet a köztemető használatának legalapvetőbb szabályait határozza meg. E szabályok jó 

része alapvetően egyezik az erkölcsi normákkal, így vélhetően nem önmagában e szabályok 

hatályba lépése teszi majd „szabályossá” a temető használatát. 

A sírhely megváltási díjak, továbbá a vállalkozók által fizetendő díjak az Önkormányzat 

számára plusz bevételt jelentenek majd. Ez a temető fenntartásával kapcsolatos kiadások 

bevételi oldalát jelenti, ugyanakkor, tekintettel arra, hogy Kékkúton a temetések száma nem 

jelentős, így az ezáltal képződő bevétel sem lesz az. 

A sírhelyet megváltók, illetve a temetésről gondoskodók számára mind a sírhely megváltási 

díj, mind a temetkezési szolgáltató által fizetendő díj (amit vélhetően a temetési költségekkel 

át fog hárítani az eltemettetőre) jelent majd plusz terhet.   

 

 

 

Kővágóörs, 2014. szeptember 26.  

        Dr. Szabó Tímea  

             jegyző   

   


