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Tárgy: A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati 
rendelet módosítása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők helyi szabályaival a temetőkről és 
temetkezésről szóló többször módosított 35/2000. (X.26.) számú önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: helyi rendelet) foglalkozik.  
Legutóbb a képviselő-testület 2017. júniusi ülésén foglalkozott a temetkezési szolgáltatás 
tapasztalatainak, temetők fenntartásának, rendjének áttekintésével.  
A városban lévő temetők fenntartásáról és üzemeltetéséről az önkormányzat a SZET 
Szentgotthárdi Kft.-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik.  A 
fenntartó beszámolójából kiderült, hogy a szentgotthárdi temetők működőképességének 
megőrzése érdekében szükségszerű lenne a helyi rendelet 1. mellékletében szereplő díjak 
emelése. Ezzel kapcsolatban a Képviselő-testület az alábbi döntést hozta: 
 

 
 
 
 
 

Határozati javaslat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei Szervezetének (továbbiakban: 
Egyesület) véleményét kikértük, mely a 2. számú mellékletben olvasható. Az Egyesület 
mérsékeltebb díjemelést javasol, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 
14. § (5) bekezdése alapján továbbá javasolják a rendeletben a bruttó díjak közzétételét is. 
 
Tiszteletben tartva a megye egészéért felelős egyesület véleményét az internetes keresőbe 
beírva a „sírhely megváltás díja” szavakat számtalan találat jön fel temetői díjakról köztük  
vas megyei településekről is amelyből látszik, hogy a megye sok településén - még 
községekben is - ennél jóval magasabb, akár a most tervezettnél 300%-kal drágább díjak is 

150/2017. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Temetkezési szolgáltatás 
tapasztalatai, temetők fenntartásának, rendjének áttekintése c. előterjesztésben foglaltakkal 
kapcsolatban az alábbi döntést hozza:  
1. A Képviselő-testület a közszolgáltatási díj felülvizsgálatára a 2018. évi költségvetés 
tárgyalásakor tér vissza;  
2. A Képviselő –testület elvi hozzájárulását adja a sírhelymegváltási és temető-fenntartási 
hozzájárulási díjak növeléséhez az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti beszámoló javaslatai 
szerint, azzal, hogy az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei Szervezetének 
véleményét ki kell kérni, majd ezt követően a díjmódosítással kapcsolatos helyi rendelet 
módosítását a képviselő-testület elé kell terjeszteni.  



 
2 

vannak. Nem beszélve nagyobb városokról az országban vagy Budapest egyes temetőiről – 
ahol a mi most tervezett díjaink tíz – hússzorosát kérik ugyanezen szolgáltatásért. Ha abból 
indulunk ki, hogy a 8800 lakosú Szentgotthárdon hét temetőt kell megfelelő színvonalon 
fenntartani, akkor az biztos, hogy ehhez jelentős forrást kell biztosítani. A  közös teherviselés 
érdekében ebből azoknak is jobban ki kell venniük a részüket, akik a temetőinket használják 
és joggal várják el, hogy az gondozott és méltó helye legyen az emlékezésnek.  
 
A helyi rendeletünk 15. § (1) bekezdése értelmében a díjtételeket évente felül kell vizsgálni. 
Erre vonatkozóan szükséges javaslatot tenni. A temetkezési szolgáltatások díja utoljára 2013. 
január 1-i hatállyal került megállapításra. 
 
A helyi rendelet 1. melléklete szerinti díjak: Sírhely megváltási díjak: 
 

Díj megnevezése Jelenlegi Javasolt 
25. évre egyes sírhely 5.000,- Ft 7.500,- Ft 
25. évre kettes sírhely 10.000,- Ft 15.000,- Ft 
25. évre gyermeksírhely 2.500,- Ft 3.750,- Ft 
60. évre kettes sírbolthely (kripta) 75.000,- Ft 90.000,- Ft 
60. évre négyes sírbolthely (kripta) 90.000,- Ft 120.000,- Ft 
60. évre hatos sírbolthely (kripta) 105.000,- Ft 150.000,- Ft 
20. évre urnafülke (kettes kolumbárium) 5.000,- Ft 10.000,- Ft 
10. évre urnafülke (kettes kolumbárium) 2.500,- Ft 5.000,- Ft 
20. évre urnafülke (kolumbárium) 4.000,- Ft 8.000,- Ft 
10. évre urnafülke (kolumbárium) 2.000,- Ft 4.000,- Ft 
20 évre urna-kripta (kialakított urna 
sírhelyen) 

5.000,- Ft 10.000,- Ft 

10 évre urna-kripta (kialakított urna 
sírhelyen) 

2.500,- Ft 5.000,- Ft 

 
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 
A helyi rendelet 2. melléklete szerinti díjak: 
 
DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK: (Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 
 
Temető fenntartási hozzájárulás: (sírbolt, síremlék-állítás, elhelyezés-karbantartás, felújítás, 
tisztítás, betűvésés, vállalkozásszerűen sírgondozást, díszítést végzők)  
 

Díj megnevezése Jelenleg alkalmazott Javasolt 
Sírbolt, síremlék tisztítás, 
betűvésési munkák esetén: 

1.200.-Ft/nap 2.500.-Ft/nap 

Sírbolt, síremlék állítás, 
egyéb munkák esetén: 

1.750.-Ft/nap 10.000.-Ft/nap 

 
Létesítmények igénybevételi díja:  



 
3 

Díj megnevezése Jelenleg alkalmazott Javasolt 
Létesítmény használati díj: 10.000 Ft/temetés 15.000 Ft/temetés 

 
Egyéb díjak:   

Díj megnevezése Jelenleg alkalmazott Javasolt 
Felügyeleti díj (9. § (1) bek. 

esetén): 
5.000,- Ft/alkalom 10.000,- Ft/alkalom 

Hűtő használati díj: 1.260,- Ft/nap 2.500,- Ft/nap 
 
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: A díjak emelésével a szolgáltatás minősége 
javul. 
A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: a rendeletmódosítás a megemelt 
sírhelymegváltási díjjal részben fedezetet nyújthatna a temetők fenntartásának biztosítására, a 
szolgáltatás színvonalának emelésére. A szentgotthárdi temetőfenntartásból, üzemeltetésből és 
a kegyeleti közszolgáltatásból képződött árbevételek és ráfordítások közti különbség csökken. 
Környezeti és egészségi következménye: Közvetlenül nincs. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem okoz jelentős többletfeladatokat az 
adminisztráció során. 
A jogalkotás elmaradásának esetén: marad a jelenlegi szabályozás, amely ugyan az átlagnál 
alacsonyabb áron biztosítja a sírhelymegváltási díjakat, de a szolgáltatás színvonalának 
fenntartása és emelése nem valósulhat meg. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendeletmódosításával kapcsolatos döntés 
meghozatalát. 
 
Szentgotthárd, 2017. szeptember 13. 
 
            
                        
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 
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1. számú melléklet 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete 
a temetőkr ől és temetkezésekről szóló 35/2000. (X. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontjában és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § 
(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A temetőkről és temetkezésekről szóló 35/2000. (X. 26.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
2. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 Huszár Gábor     Dr. Dancsecs Zsolt 
 polgármester      jegyző 
 
 
Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a … . év … hó 
…-i ülésén fogadta el. 
 
 
Kihirdetve: ……………………….. 
 
  Dr. Dancsecs Zsolt 
   jegyző 
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1. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 
 

„1. melléklet a 35/2000. (X. 26.) önkormányzati rendelethez 
 

Sírhelymegváltási díjak 
 

 A B C 
1  Nettó Bruttó 
2 25 évre egyes sírhely 7 500 Ft 9 525 Ft 

3 25 évre kettes sírhely 15 000 Ft 19 050 Ft 

4 25 évre gyermek sírhely 3 750 Ft 4 763 Ft 

5 60 évre kettes sírbolthely (kripta) 90 000 Ft 114 300 Ft 

6 60 évre négyes sírbolthely (kripta) 120 000 Ft 152 400 Ft 

7 60 évre hatos sírbolthely (kripta) 150 000 Ft 190 500 Ft 

8 20 évre urnafülke (kettes kolumbárium) 10 000 Ft 12 700 Ft 

9 10 évre urnafülke (kettes kolumbárium) 5 000 Ft 6 350 Ft 

10 20 évre urnafülke (kolumbárium) 8 000 Ft 10 160 Ft 

11 10 évre urnafülke (kolumbárium) 4 000 Ft 5 080 Ft 

12 20 évre urna-kripta (kialakított urna sírhelyen) 10 000 Ft 12 700 Ft 

13 10 évre urna-kripta (kialakított urna sírhelyen) 5 000 Ft 6 350 Ft 

„ 
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2. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez 

 
„2. melléklet a 35/2000. (X. 26.) önkormányzati rendelethez 

 
DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 

 
1. Temető fenntartási hozzájárulás: (sírbolt, síremlék-állítás, elhelyezés-karbantartás, 

felújítás, tisztítás, betűvésés, vállalkozásszerűen sírgondozást, díszítést végzők) 
 

 A B C 
1  Nettó Bruttó 
2 Sírbolt, síremlék tisztítás, betűvésési munkák 

esetén: 
2.500,- Ft/nap 3.175,- Ft/nap 

3 Sírbolt, síremlék állítás, egyéb munkák esetén:   10.000,- Ft/nap 12.700,- Ft/nap 
 
2. Létesítmények igénybevételi díja:  

 
Létesítmény használati díj:   nettó 15.000 Ft/temetés– (bruttó 19.050 Ft/temetés) 

 
3. Egyéb díjak:   
 

 A B C 
1  Nettó Bruttó 
2 Felügyeleti díj (9. § (1) bekezdés esetén): 10.000 Ft/alkalom 12.700 Ft/alkalom 
3 Hűtő használati díj: 2.500 Ft/nap 3.175 Ft/nap 

„ 
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Indokolás 
 
1.§-hoz:  
A rendelet 1. számú mellékletében szereplő díjtételeket évente felül kell vizsgálni. 
 
2. §-hoz: 
A rendelet 2. számú mellékletében szereplő díjtételeket évente felül kell vizsgálni. 
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2. sz. melléklet



 
9 

 


