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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A temetővel kapcsolatos helyi gyakorlat és szabályozás rendbetétele már a tavalyi évben 

megkezdődött.  

 

Szükséges a temetőkről önkormányzati rendelet megalkotása is, melynek része –többek 

között – a temetővel kapcsolatos díjak meghatározása.  

 

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. 

 

Tekintettel erre javaslom előzetesen megállapítani, hogy a Képviselő-testület mekkora 

összegű díjakat kíván alkalmazni, melynek véleményeztetését követően kerül majd sor a 

rendelet tervezet Képviselő-testület elé terjesztésére.  

 

A temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatban felmerült költségek: 

2013. évben (tényadat): 37.938 Ft 

2014. évben tervezett: 2.025.000 Ft (amiből beruházás 1. 500. 000 Ft). 

 

 

Határozati javaslat: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…./2014. (….) HATÁROZATA 

 

A temetővel kapcsolatos díjak meghatározásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemetővel kapcsolatos díjakat az 

alábbiak szerint kívánja szabályozni: 

 

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: … 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges véleményeztetési eljárás lefolytatására, valamint arra, hogy a 

rendelet tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: dr. Szabó Tímea, jegyző 

Határidő: a következő tervezett testületi ülés 

 

Kővágóörs, 2014. április 16. 

        Dr. Szabó Tímea  

             jegyző   

   


