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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Várpalotai Közüzemi Kft. a temető működésének vizsgálata során a temető megfelelő működése 

és bevételeinek növelése érdekében a temetőkről és a temetkezésről szóló 44/2010. (XI.30.) 

önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálta és a rendelet módosítására az 

alábbi javaslatot dolgozta ki.  

 

A temető egységes rendje érdekében, az ültetendő növények méretének korlátozása szükséges. 

A Rendelet 12. § (3) bekezdése módosul, és új (3a) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint: 

 „12.§ (3) Az 1,5 m-t meghaladó magasságú növények ültetéséhez az üzemeltető engedélye 

szükséges. 

(3a) Fát, cserjét a köztemető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez az a 

sírra ültetett örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 m-nél, és átmérője nem 

több 0,6 m-nél. A 2 méter magasságot elérő és nem gondozott ültetvényeket a temető üzemeltetője 

eltávolíthatja.” 
 

A temetőüzemeltetés bevételeinek növelése érdekében, a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény 40. § (1) bekezdés 

„40. § (1) Az önkormányzat rendelete kötelezővé teheti a köztemetőn belüli, az elhunyt 

hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, 

továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, sírhelynyitással és 

visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és 

berendezésének igénybevételét (a továbbiakban: az üzemeltető által biztosított szolgáltatás).” 

adta lehetőséggel élve, javasolt a Rendelet kiegészítése az alábbiak szerint: 

„24. § (4) A köztemetőn belül a temetkezési szolgáltatást végzők kötelesek igénybe venni az elhunyt 

hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá 

a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, sírhelynyitással és 

visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetét és 

berendezését.” 
 

A Közüzemi Kft. a temetési tevékenységgel összefüggő szolgáltatások díjainak felülvizsgálata során 

megállapította, hogy a jelenleg érvényben levő díjakkal nem tudja biztosítani a temetőüzemeltetés 

működését, továbbá az időszerű fejlesztéseket sem tudja végrehajtani, ezért kéri a 4. és 5. mellékletben 

szereplő díjak elfogadását. (A jelenleg érvényes díjak mértékét tájékoztatásul csatolom az előterjesztéshez.) 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése során 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, 

a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet 

esetében a következők: 

1.A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendelet-tervezet várható hatásait tekintve megállapítható, hogy negatív gazdasági, költségvetési 

kihatásai nincsenek.  

2.A rendelet környezeti és egészségi következményei: 
A rendelet-tervezet elfogadásának és alkalmazásának környezeti és egészségi következményei 

nincsenek 

3.A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
Az adminisztratív terhek az új szabályozás elfogadásával nem nőnek. 

4.A rendelet megalkotásának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 
A temetői szolgáltatások színvonalának megtartása teszi szükségessé a rendelet módosítását 

5.A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 



 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés megvitatása után döntsön a rendelet-tervezet 

elfogadásáról! 
 

 

Várpalota, 2013. március 26. 

 

          Talabér Márta 

            polgármester 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Várpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…../2013. (III. ....) önkormányzati  

r e n d e l e t e  

a temetőkről és a temetkezésről szóló 44/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

 m ó d o s í t á s á r ó l  
 

 

Várpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény 40. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 41. § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

 

1. § (1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 44/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 12. § (3) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A 1,5 m-t meghaladó magasságú növények ültetéséhez az üzemeltető engedélye szükséges.” 

 

(2) A Rendelet 12. §-a kiegészül új (3a) bekezdéssel az alábbiak szerint 

„ (3a) Fát, cserjét a köztemető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez az 

a sírra ültetett örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 m-nél, és átmérője 

nem több 0,6 m-nél. A 2 méter magasságot elérő és nem gondozott ültetvényeket a temető 

üzemeltetője eltávolíthatja.” 

2. § A Rendelet 24. §-a kiegészül új (4) bekezdéssel az alábbiak szerint: 

„(4) A köztemetőn belül a temetkezési szolgáltatást végzők kötelesek igénybe venni az elhunyt 

hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, 

továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, sírhelynyitással és 

visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetét és 

berendezését.” 

 

3. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

 
 
4.§ Ez a rendelet 2013. április 15-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

V á r p a l o t a , 2013. március 29. 
 
 

Talabér Márta       Máténé dr. Ignácz Anita 

polgármester           jegyző 



1. melléklet a …/2013. (III. …) önkormányzati rendelethez 
4. melléklet a 44/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

 

Temetési tevékenységgel összefüggő szolgáltatások díjai 
(A díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák!) 

 

 
Halott átvételi díj 
- munkaidőben 2.200,- Ft 

- munkaidőn kívül 5.300,- Ft 

 

Halott hűtése tárolása (naponta) 1.600,- Ft 

 

Temetői létesítmények igénybevételi díja/alkalom, hangosítással 17.000,- Ft 

temetkezési szolgáltató köteles megfizetni 

Első felnőtt sírhely ásás díja 15.000,- Ft 

Első gyermek sírhely ásás díja 6.000,- Ft 

Első urna sírhely ásás díja 4.000,- Ft 

 

Kétszemélyes urnakripta egyszeri kialakítási díja  20.000,-Ft 

Négyszemélyes urnakripta egyszeri kialakítási díja 30.000,-Ft 

Urnasírbolt egyszeri kialakítási díja 35.000,- Ft 

Új urnafalban (táblával) urnafülke egyszeri kialakítási díja 27.000,- Ft 

Síremlék felállítási hozzájárulás díja alkalmanként 6.700,- Ft 

Sírbolt létesítési hozzájárulás díja alkalmanként 33.400,- Ft 

Bontott síremlék tárolási díja: 

 60 napra 6.375,- Ft 

 60 napon túl naponta 125,- Ft 

Kegyeletet nem sértő üzleti hirdetési díj minden megkezdett m
2
 után 1.125,- Ft/hét 

Alkalmi árusítás minden megkezdett m
2
 után 1.200,- Ft/nap 

Gyászjelentések elhelyezése hirdetőtáblán díjmentes 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

2. melléklet a …/2013. (III.    ) önkormányzati rendelethez 
5. melléklet a 44/12010. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 
 

A temetési hely használatáért fizetendő díjak  

(A díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák!) 

25 évre vonatkozóan 

Egyes sírhely 14.000,- Ft 

Kettes sírhely 26.000,- Ft 

Gyermek sírhely 5.500,- Ft 

 

10 évre 
 

Urnasírhely 5.500,- Ft 

Urnafülke személyenként 9.000,- Ft 

Urnasírbolt 13.000,- Ft 

 

100 évre 
 

Sírbolt (beépített m
2
-ként, 100 évre) 27.900,- Ft 

 

Időn túli sírhely megújítás pótdíja megkezdett évenként: 1.200,- Ft 

 



 


