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Tisztelt Képviselő-testület!
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdése kimondja,
hogy a (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre vonatkozó díjak
mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell
vizsgálni.
„40. § (1) * A temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat rendelete kötelezővé teheti a
temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító
járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő
szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással,
újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és
berendezésének igénybevételét (a továbbiakban: az üzemeltető által biztosított szolgáltatás).
(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.”

A jelenleg hatályos temető rendelet a díjak vonatkozásában a következők szerint szabályoz:
- a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját, nem állapított meg,
A 40.§ (2) bekezdés b), c) d,) pontjait nem szabályozta.
„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.”

A díjak megállapításánál a következő szabályokat kell még figyelembe venni:
„40.§..
(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.
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(5) * A települési önkormányzat képviselő-testülete, fővárosban a közgyűlés a díj
megállapításakor kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek
véleményét.
(6) * A temető üzemeltetője a szabályzatban megállapított díjakon felül más díjat nem
állapíthat meg. Nem szedhető díj a temetőlátogatásért, a temetői utak használatáért és a
temetési hely gondozásához igénybe vett vízért.”
A jogszabály alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a díj megállapításakor
kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek véleményét.
Jelenleg nem ismert, hogy ki az illetékes szerv a jogszabály alapján, ezért javaslom, hogy
véleményezésre kerüljön megküldésre a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére a
jogszabály tervezet.
A fentiek értelmében szükséges Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
temetőről és a temetkezésről szóló 10/2014. (XII.15.).) önkormányzati rendeletének (a
továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálata a díjak vonatkozásában, valamint szükséges a
rendeletben szereplő egyéb elírások, szöveg tartalmak pontosítása, javítása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy álláspontjukat kialakítani szíveskedjenek a
temetői díjak megállapítását illetően.
Ezt követően a rendelet tervezet elkészítésre és megküldésre kerül a Veszprém Megyei
Kormányhivatal részére.
Amennyiben a véleményezés megtörtént, úgy a rendelet tervezetet a soron következő testületi
ülésen a Képviselő-testület elé terjesztjük annak elfogadására.
Határozati javaslat:
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetői díjak vonatkozásában a
következő díjtételek beépítését javasolja a hatályos rendeletébe:
a)…
b)…
c)…
d)…
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozati javaslat értelmében a rendelet
tervezetet készítse elő, azt küldje meg véleményezésre, majd annak elfogadását követően
terjessze elfogadásra a Képviselő-testület elé.
Felelős: jegyző
Határidő: véleményezést követően soron következő Képviselő-testületi ülés

Szigliget, 2022. október 11.
Gyurka Miklósné
polgármester
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