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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 8/2014. (III. 28.) önkormányzati rendeletet 

két alkalommal módosította a képviselő-testület 2015-ben.  

Jelen módosítási javaslat a rendelet 3. mellékletét érinti, a temetőfenntartási hozzájárulási díj 

mértékére vonatkozóan.  

 

A temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (4) bekezdés szerint 

„az egyes díjfajtákon belül a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők az egyes sírhelyekre 

megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5%-át nem  haladhatja meg.” 

A jelenleg hatályos rendeletünk szerint ez az összeg 2.300 Ft, melyet sírjelenként állapított meg 

a képviselő-testület. A módosítás nem érinti az összeget, viszont sírjel helyett naponként 

javaslom a tétel meghatározását.  

 

A módosítás azért indokolt, mert a síremlékek felújítása, építése több napot vesz igénybe, 

mellyel a víz, villamos áram, esetenként a hulladékszállítás költsége is több, mint a sírjelenként 

fizetett díj összege.  

A vállalkozások gépjárműhasználata a temetői utak rendszeres karbantartását is megköveteli. 

A temetőre fordított üzemeltetési költség évente 5.090 e Ft, melyből 2018-ban a befizetett 

temetőfenntartási hozzájárulás összege 150.000 Ft + Áfa volt.   

 

A fenti indoklással kezdeményezte a Korpusz 93’ Kft. ügyvezető igazgatója a rendelet 

módosítását. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet 

elfogadására.  

 

Polgár, 2018. november 19.  

 

 

     Tisztelettel:  

 

 

         Tóth József 

         polgármester 



Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2018. (………) önkormányzati rendelet-tervezete 

a köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 8/2014. (III. 28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében és a 42. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

2. pontjában, a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) 

bekezdésben, a 16. §-ban, a 40. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, 

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5.  mellékletében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok 

és ügyrendi bizottsága valamint Pénzügyi és gazdasági bizottsága, véleményének kikérésével 

az alábbiakat rendeli el: 

 

1. § 

 

A köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 8/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet 3. 

melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba  

 

Polgár, 2018. november 29.  

 

 

 Tóth József       dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester          jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

 

Polgár, 2018. november …….- án 

 

 

 

      dr. Váliné Antal Mária 

          címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a …../2018. (……….) önkormányzati rendelethez 

 

 

 A. 

Szolgáltatás, tevékenység megnevezése 

B. 

Díja (Forint) 

1. a temetői létesítmények igénybevételének díja 25 000 

 Üzemeltető által biztosított szolgáltatások  

2. ravatalozás előkészítése 6 600 

3. ravatalozás 9 400 

4. temetőben járművön történő szállítás 4 100 

5. elhunyt hűtése (5 napon belül) 9 000 

6. elhunyt hűtése (5 napon túl) 9 000  + 1 200 /nap 

7. urnaelhelyezés sírba 11 000 

8. urnaelhelyezés falba 8 500 

9. urnaelhelyezés sírboltba 11 000 

10. egyes sírhelynyitás visszahantolással, sírásás 32 000 

11. egyes mélyített sírhelynyitás visszahantolással, sírásás 37 500 

12. sírbolt nyitása, zárása 21 000 

13. fedlap levétele, visszahelyezése 4 000 

14. újratemetés 32 000 

15. exhumálás 55 000 

16. gyermek exhumálás 43 000 

17. temető-fenntartási hozzájárulás sírjel építése, 

felújítása, karbantartása esetén 

2 300/nap 

18. gépjárművel történő behajtás alkalmanként díjtalan 

 

A szolgáltatások ára nettó árként került feltüntetésre. 


