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E l ő t e r j e s z t é s 

a képviselő-testület 2018. december 18.-i ülésére 

 

Tárgy: A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdése a 

temetővel kapcsolatos díjakról az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

„(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre vonatkozó díjak 

mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell 

vizsgálni.” 

 

A képviselő-testület a 2018. november 27.-i ülésén döntött a temetői díjak és az egyes 

tételekhez tartozó megváltási idő módosításáról, az alábbiak szerint: 

 

1. Sírhely megváltása segesdi lakóhellyel rendelkező, 14 évesnél 

fiatalabb elhunyt esetében (25 év)  

 

1.000 

2. Egyes sírhely megváltása és újraváltása (25 év) 10.000 

3. Kettes sírhely megváltása és újraváltása (25 év) 15.000 

4. Kettőnél több elhunyt befogadására alkalmas sírhely megváltása és 

újraváltása, a kettes sírhely díjára számított plusz díjtétel 

elhunytanként 

 

 

8.000 

5. Sírbolthely megváltása és újraváltása 2 személyes sírbolt esetében 

(60 év) 

60.000 

6. Sírbolthely megváltása és újraváltása 4 személyes sírbolt esetében 

(60 év) 

80.000 

7. Sírbolthely megváltása és újraváltása 6 személyes sírbolt esetében 

(60 év) 

100.000 

8. Egy urna behelyezésére szolgáló urnafülke megváltása és 

újraváltása (25 év) 

 

10.000 

9. Két urna behelyezésére szolgáló urnafülke megváltása és 

újraváltása (25 év) 

15.000 

10. Egyes urnasírhely megváltása és újraváltása (25 év)  10.000 

11. Kettes urnasírhely megváltása és újraváltása (25 év)  

 

15.000 

12. Kettőnél több urna behelyezésére szolgáló, önállóan kialakított 

urnasírhely megváltása és újraváltása, a kettes urnasírhely díjára 

számított plusz díjtétel elhunytanként 

 

 

8.000 

A módosítás alapján elkészült rendelet-tervezetet megküldtük véleményezésre a fogyasztók 

területileg illetékes érdekképviseleti szervének /Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 

Somogy Megyei Szervezete 7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 67./.  



 

 

Dr. Novák Ferenc, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Somogy Megyei szervezetének 

elnöke 2018. november 28. napján megküldte a rendelet-tervezetről alkotott véleményt, mely 

szerint az egyesület nem kíván kifogással élni.  

 

A fent elmondottakra tekintettel a képviselő-testület által 2018. november 27.-i ülésén 

elfogadott tételek kerülnek bedolgozásra a rendeletbe, mely módosítás 2019. január 1. napján 

lép hatályba. 

 

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom 

a Tisztelt Képviselő-testületet. 

 

A tervezett jogszabály hatásai: 
 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

 társadalmi hatása: nem jelentős, mivel a magasabb összegű megváltási díjhoz, 

hosszabb idejű megváltási idő társul; 

 gazdasági hatása: nem releváns; 

 költségvetési hatása: nem jelentős; 

 

b) környezeti és egészségi következmények: 

 nem releváns. 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

 a nyilvántartások vezetése, pontosítása, folyamatos adminisztrációt feltételez, követel 

meg. 

  

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 a rendelet módosítása a képviselő-testület döntése értelmében szükséges; 

 a rendelet-módosítás elmaradásának következménye: nem releváns. 

  

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 
 a személyi feltétel: temetőgondnok hiányában nem biztosított. 

 szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 

 tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek 

egyben a jogszabály indokolását is adják. 

 

Javasolom a beterjesztett módosító rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Segesd, 2018. december 12. 

  

 Péntek László 

 polgármester 


