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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló önkormányzati 

rendeletét a megalkotása óta öt alkalommal módosította jogszabályi változások átvezetése, 

illetve a temetkezési szolgáltatási díjtételek módosítása miatt.  

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya az éves 

munkatervében meghatározottak alapján vizsgálta a fenti rendeletet, melynek tartalmára 

vonatkozóan három pontosítást jelzett.  

 

A módosítás érinti a rendelet 3. § (6) bekezdését, mivel a vonatkozó kormányrendelet sírbolt és 

át nem helyezhető síremlék esetében kártalanítási kötelezettséget ír elő. 

Pontosítani szükséges a rendelet 4. § (3) bekezdésében az eljáró népegészségügyi szerv 

megjelölését. 

A rendelet 1. és 2. mellékletéből törlésre került a szociális temetési helyre és a szociális 

urnasírhelyre vonatkozó rész, mely a korábban beépített, majd a törvény hatálybalépésének 

hiánya miatt hatályon kívül helyezett szociális temetés esetében maradt benne pontatlanul.   

 

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

elfogadására. 

 

 

Polgár, 2020. szeptember 2.  

 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 
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Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (…...) 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 16/2019. (X. 24.) 

önkormányzati rendelet 5. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város 

Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével az alábbiakat 

rendeli el: 

1.§ 

 

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

továbbiakban: Rendelet) 3. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„3. §  

(6) Ha a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamának lejártát követően, a temetési helyet 3 éven 

belül – az üzemeltető jelzése ellenére - ismételten nem váltják meg, az Üzemeltető jogosult azt 

felhasználni vagy értékesíteni, kivéve sírbolt és át nem helyezhető síremlék esetében, melynél 

kártalanítási kötelezettség áll fenn.”  

2. § 

 

A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„4. §  

(3) Temetési hely, sírbolt felnyitása a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal engedélyében 

foglaltak szerinti időpontban és módon történhet. A hozzátartozókat az időpontról előzetesen értesíteni 

kell. Az exhumálásnál a munkát végző személyeken és a közvetlen hozzátartozókon kívül csak a 

népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal képviselője lehet jelen. A munkát csak a 

temetkezési szolgáltató, illetve alkalmazottja végezheti.”  

 

3. § 

A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

4. § 

A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

5.§ 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

Polgár, 2020. szeptember 10. 

 

 Tóth József      dr. Sivák Anita 

            polgármester          jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

 

Polgár, 2020. szeptember …..-én 

  dr. Sivák Anita 

          jegyző  
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1. melléklet a …../2020. (…...) önkormányzati rendelethez 

 

 A. 

temetési hely fajtája 

B.  

hossza (méter) 

C. 

szélessége 

(méter) 

D. 

mélysége 

(méter) 

1. sírbolt 1 személyes 3,5 2,5 2,6 

2. sírbolt 2 személyes 3,5 3 2,6 

3. egyes sírhely 2,1 0,9 1,6 

4. egyes mélyített sírhely 2,1 0,9 2,6 

5. kettes sírhely 2,1 1,9 1,6 

6. kettes mélyített sírhely 2,1 1,9 2,6 

7. urnasírbolt 0,8 0,6 1 

8. urnasírhely 0,8 0,6 1 

9. urnafülke 0,4 0,3 0,45 
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2. melléklet a …./2020. (……..) önkormányzati rendelethez 

 

A megváltási-, és újraváltási árak nettó árként kerültek feltüntetésre. 

 

 A. 

temetési hely fajtája 

B. 

megváltási díj (Forint) 

C. 

újraváltási díj (Forint) 

1. sírbolt 1 személyes 150 000 150 000 

2. sírbolt 2 személyes 150 000 150 000 

3. egyes sírhely 15 000 15 000 

4. egyes mélyített sírhely 15 000 15 000 

5. kettes sírhely 30 000 30 000 

6. kettes mélyített sírhely 30 000 30 000 

7. urnasírbolt 15 000 15 000 

8. urnasírhely 10 000 10 000 

 

9. 

urnafülke belső oldal 

- felső sor 

 

- középső sor 

 

- alsó sor 

 

55.000 

 

55.000 

45.000 45.000 

35.000 35.000 

 

10. 

urnafülke külső oldal 

- felső sor 

 

- középső sor 

 

- alsó sor 

40.000 40.000 

35.000 35.000 

30.000 30.000 

 


