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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 

44/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi 

javaslatokat teszem: 

 

 

1.) 

A Rendelet értelmében a város életében jelentős szerepet játszó személyek temetési helye 

védelmének elrendelésére a Városvédő és Szépítő Egyesület és a város bármely polgára tehet 

javaslatot.  

 

Petrovics László, a Város Szépítő és Védő Egyesület elnöke és Juhosné Vavró Zsuzsanna 

egyesületi tag írásban kezdeményezték Mórotz Miklós festőművész és Dr. Révász Jenő 

gyermekszakorvos temetési helyének védelem alá helyezését.  

A Rendelet 15. § (3) bekezdése értelmében a javaslat tárgyában a döntés meghozatala a 

Humán Erőforrás Bizottság hatáskörébe tartozik. 

A Humán Erőforrás Bizottság 6/2020. (VIII. 27.) határozatával döntött Mórotz Miklós 

festőművész (1890-1970) és Dr. Révász Jenő gyermekszakorvos (1899-1985) temetési 

helyének védetté nyilvánításáról. 

 

A védelem alatt álló temetési helyeket a Tr. 3. melléklete tartalmazza a következő 

adattartalommal: az eltemetett személy(ek) neve, a temető megnevezése, a temetési hely 

azonosító száma, a védelembevétel indoka. 

 

A Humán Erőforrás Bizottság hivatkozott döntése értelmében szükséges a Rendelet 3. 

mellékletének kiegészítése.  

 

 

2.) 

A Rendelet bevezető részében az önkormányzati rendelet megalkotására megjelölt jogszabály 

már nincs hatályban.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdés b) pontjának 

kivételszabálya alapján önkormányzati rendelet bevezető része is módosítható.  

 

A Rendelet bevezető része az alábbiak szerint rendelkezik: 

„Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,  

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (2) bekezdésében és 41. § 

(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:” 
 

A Rendelet bevezető része az alábbiak szerint módosul: 

„Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény6. § (4) bekezdésében, a 40. § (2) bekezdésében és a 41. § 

(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  

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

bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

 

 



3.) 

A Rendelet 3. § (1) bekezdése szerint:  

„A köztemetők fenntartásáról és üzemeltetéséről az Önkormányzat a Várpalotai Közüzemi 

Kft. útján (a továbbiakban: üzemeltető) gondoskodik.” 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2018. (I.23.) határozatával a 

hulladékgazdálkodási tevékenység ellátására vonatkozó jogszabályok megváltozására 

tekintettel elfogadta, hogy a Várpalotai Közüzemi Kft. egyszemélyes gazdasági társasága 

2018. január 1. napjától nonprofit gazdasági társaságként működjön tovább, valamint 

egyetértett azzal, hogy ezzel összefüggésben a társaság cégneve, rövidített cégneve és a 

nyereség felosztására vonatkozó szabályok módosuljanak.  

 

A Rendelet 3. § (1) bekezdésében szükséges a Kft. elnevezésének módosítását átvezetni.  

 

4.) 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 46. 

§ (2)-(5) bekezdése szerint: 

 

„(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.” 

 

A várpalotai köztemetőkben 2013 óta nem történt díjemelés, azóta a kumulált fogyasztóiár-

index 10,8 %-kal emelkedett, amelyet a gazdaságos üzemeltetéshez szükséges a díjszabásban 

érvényesíteni. 

 

Várpalota Város Önkormányzata és a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. között 

létrejött Szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, 2019-ben a temetőüzemeltetési 

tevékenységért 10 154 400 Ft-ot számlázott a Kft. az Önkormányzatnak. 

A temetői árbevétel feladat ellátásához kapcsolódóan, mely az emelni kívánt díjakból tevődik 

össze, 11 128 761 Ft. 

A temetőüzemeltetés összes költsége 2019-ben 20 625 543 Ft volt. Az eredmény így 657 618 

Ft. 

Az emelés szükséges annak érdekében, hogy a Kft. tevékenységével kapcsolatos költségei 

(munkabérek, közterhek, energiaköltségek, épület karbantartás kiadásai, stb.) a 

szolgáltatásainak árában megtérüljenek.  



 

A Rendelet 4. melléklete tartalmazza a temetési tevékenységgel összefüggő szolgáltatások 

díjait. (A díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák) 

 

        Hatályos díj  Javaslat 

 

 

Halott hűtése tárolása (naponta)     1.600,- Ft  1.800,-Ft 

Temetői létesítmények igénybevételi díja/alkalom, 

hangosítással (temetkezési szolgáltató köteles megfizetni)        17.000,- Ft  18.800,-Ft 

Első felnőtt sírhely ásás díja      15.000,- Ft  16.600,-Ft 

Első gyermek sírhely ásás díja      6.000,- Ft  6.600,-Ft 

Első urna sírhely ásás díja      4.000,- Ft  4.400,-Ft 

Kétszemélyes urnakripta egyszeri kialakítási díja    20.000,- Ft  22.200,-Ft 

Négyszemélyes urnakripta egyszeri kialakítási díja   30.000,- Ft  33.200,-Ft 

Urnasírbolt egyszeri kialakítási díja     35.000,- Ft  38.800,-Ft 

Új urnafalban (táblával) urnafülke egyszeri kialakítási díja   27.000,- Ft  29.900,-Ft 

Síremlék felállítási hozzájárulás díja alkalmanként    6.700,- Ft  7.400,-Ft 

Sírbolt létesítési hozzájárulás díja alkalmanként                                    33.400,- Ft                         37.000,-Ft 

 

 

A Rendelet 5. melléklet tartalmazza a temetési hely használatáért fizetendő díjakat.  

(A díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák) 

 

        Hatályos díj  Javaslat 

 

25 évre vonatkozóan 

Egyes sírhely       14.000,-Ft   15.500,- Ft 

Kettes sírhely       26.000,-Ft  28.800,- Ft 

Gyermek sírhely      5.500,-Ft    6.100,- Ft 

 

10 évre 

Urnasírhely       5.500,-Ft    6.100,- Ft 

Urnafülke személyenként     9.000,-Ft 

Urnafülke (1 személyes)        10.000,- Ft 

Urnafülke (2 személyes)        20.000,- Ft 

Urnasírbolt       13.000,-Ft  14.400,- Ft 

 

100 évre 

Sírbolt (beépített m2-ként     27.900,-Ft  30.900,- Ft 

  

Időn túli sírhely megváltás pótdíja megkezdett évenként:   1.200,-Ft   1.300,- Ft 

 

A Törvény 40. § (5) bekezdésének megfelelően az előterjesztés a Fogyasztóvédők 

Magyarországi Egyesülete részére megküldésre került, véleményüket pótlólag csatolom az 

előterjesztéshez.  

 



 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában meghatározottak szerint, a 

jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A 

hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, 

amelynek – a tárgyban megjelölt rendeletek tekintetében - az alábbiakban teszek eleget: 

 

1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

- A város életében jelentős szerepet játszó személy temetési helye védelmének 

elrendelésére érkezett javaslat elbírálása tárgyában a Humán Erőforrás Bizottság 

meghozta döntését. A védelem alatt álló sírok, síremlékek felsorolását a Rendelet 3. 

melléklete tartalmazza. A Bizottság döntését a 3. mellékletben szükséges átvezetni. 

A bevezető rész módosítása jogszabály változása miatt indokolt, az üzemeltető 

megnevezését a Kft. elnevezésének változása miatt szükséges módosítani. 

A Rendelet 4. és 5. mellékletében szereplő szolgáltatási díjak emelése szükséges annak 

érdekében, hogy a Kft. tevékenységével kapcsolatos költségei (munkabérek, közterhek, 

energiaköltségek, épület karbantartás kiadásai, stb.) a szolgáltatásainak árában 

megtérüljenek.  

2. A rendelet környezeti és egészségi következményei: 

- Környezeti és egészségi következményei nincsenek.  

3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

- A rendelet-tervezet elfogadásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

minimális. 

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

következményei: 

- A rendeletalkotás elmaradása esetén a Humán Erőforrás Bizottság határozata nem kerül 

végrehajtásra. A Rendelet bevezető részében megjelölt jogszabály már nincs hatályban, 

az üzemeltető megnevezése módosult. A várpalotai köztemetőkben 2013. óta nem történt 

díjemelés, azóta a kumulált fogyasztóiár-index 10,8 %-kal emelkedett, amelyet a 

gazdaságos üzemeltetéshez szükséges a díjszabásban érvényesíteni. 

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

- A jogszabály alkalmazáshoz szükséges, fent felsorolt feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a rendelet-tervezet megvitatása 

után hozza meg döntését! 

 

 

 

Várpalota, 2020. szeptember 8. 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta 

        polgármester 



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

…/2020. (…) 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 Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 40. § (2) bekezdésében, valamint a 41. § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján,  

a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti 

szerve véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

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

szóló 44/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény6. § (4) bekezdésében, a 40. § (2) bekezdésében, a 41. § (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  

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

bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

 

 

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A köztemetők fenntartásáról és üzemeltetéséről az Önkormányzat a Várpalotai 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. útján (a továbbiakban: üzemeltető) gondoskodik.” 

 

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

(2) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

(3) A Rendelet 5. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 

 

 

4. § Ez a rendelet 2020. október 1-jén lép hatályba és 2020. október 2-án hatályát veszti. 

 

 

 

V á r p a l o t a , 2020. szeptember 24. 

 

 

 

     Campanari-Talabér Márta          dr. Ignácz Anita Éva 

         polgármester           jegyző 



1.  mel lék let  a …/2020 .  (…) önkormányzati  rendelethez  

 

 

 

3. melléklet a 44/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A védelem alatt álló sírok, síremlékek  
 

 

 A B C D 

1. Az eltemetett 

személy(ek) neve 

Temető megnevezése Temetési hely 

azonosító száma 

 

Védelembevétel indoka 

2. 1. Winkler Márton Római katolikus A. 01. 147. A város iskolatörténetében 

betöltött szerepe 

3. 2. gróf Zichy Miklós 

    gr. Zichy Miklósné 

    Kray Mária 

Római katolikus A. 06. 025. A Zichy-család 

várostörténeti szerepe 

4. 3. Ifj. gr. Zichy Miklós 

    Ifj. gr. Zichy Miklósné 

    Festetics Fanni grófnő 

Római katolikus A. 06. 025. ua. 

5. 4. Zichy Paulina grófnő Római katolikus A. 06. 026. ua. 

6. 5. gr. Zichy Béla 

   Zichy Izabella grófnő 

   Zichy Leona grófnő 

   Zichy Fanni grófnő 

Római katolikus A. 06. 034. Zichy Béla 1848-as 

szabadsághős, hősi halott 

7. 6. gr. Zichy Gábor alatt a     

   kriptában 13-an      

   nyugosznak 

Római katolikus A. 07. 045. A Zichy család 

várostörténeti szerepe 

8. 7. Waldstein sír Római katolikus A. 07. 397. gr. Waldstein János város-

történetben betöltött 

szerepe 

Gróf Waldstein-

Wartenberg János sírját 

2009. december 2-án a 

Nemzeti Emlékhely és 

Kegyeleti Bizottság a 

Nemzeti Sírkert részévé 

nyilvánította 

(Határozatszám: 55/2009.) 

9. 8. gr. Zichy Barbara 

    gr. Zichy Ferdinánd  

    síremléke 

Római katolikus A. 07. 036. Műemlék jellegű síremlék 

10. 9. Pintér Dezső Református B. 04. 329. Várpalotai tanító 

11. 10. Birnbaum Sándor Evangélikus B. 04. 062. Várpalotai tanító 

12. 11. 31 magyar hősi halott 1945 Római katolikus A. 11. 008. Tömegsír 

13. 12. Pécsy Jenő Római katolikus A. 01. 133. Inotai kántortanító, 

igazgató 

14. 13. Bánwárth Mór és két gyermeke Római katolikus A. 06. 016 Uradalmi számtartó 

15. 14. Horváth Gézáné szül.: Rosckovecz 

      Margit 

Római katolikus A. 01. 015 Várkerti Általános Iskola 

tanítója 

16. 15. Mórotz Miklós  Római katolikus A.07.193 festőművész 

17. 16. Dr. Révász Jenő Római katolikus A.13.015 gyermekszakorvos 

 

 



2. melléklet a …./2020. (…) önkormányzati rendelethez 

 

4. melléklet a 44/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 
 

 

Temetési tevékenységgel összefüggő szolgáltatások díjai  

(A díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák)  

 

Halott hűtése tárolása  (naponta)  1.800,- Ft  

Temetői létesítmények  igénybevételi díja/alkalom,  

hangosítással ( temetkezési szolgáltató köteles megfizetni)  18.800,- Ft  

Első felnőtt sírhely ásás  díja  16.600,- Ft  

Első gyermek sírhely ásás  díja  6.600,- Ft  

Első urna sírhely ásás  díja  4.400,- Ft  

Kétszemélyes urnakripta  egyszeri  kialakítási  díja  22.200,- Ft  

Négyszemélyes urnakripta  egyszeri kialakítási díja  33.200,- Ft  

Urnasírbolt  egyszeri kialakítási díja  38.800,- Ft  

Új urnafalban  (táblával) urnafülke egyszeri  kialakítási  díja  29.900,- Ft  

Síremlék felállítási  hozzájárulás díja a lkalmanként  7.400,- Ft  

Sírbolt létesítési  hozzájárulás díja alkalmanként  37.000,- Ft  

 

 

3. melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez 

 

5. melléklet a 44/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

Temetési hely használatáért fizetendő díjak  

(A díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák)  

 

25 évre vonatkozóan  

Egyes sírhely         15.500,- Ft  

Kettes sírhely         28.800,- Ft  

Gyermek sírhely           6.100,- Ft  

 

10 évre  

Urnasírhely           6.100,- Ft  

Urnafülke (1 személyes)       10.000,- Ft  

Urnafülke (2 személyes)       20.000,- Ft  

Urnasírbolt         14.400,- Ft  

 

100 évre  

Sírbolt (beépített m 2-ként       30.900,- Ft  

  

Időn túli sírhely megváltás pótdíja megkezdett évenként:  1.300,- Ft  


