
E L ŐT E RJ E SZT É S  
a temetőről és a temetkezésről szóló 17/2005.(X.01) önkormányzati rendelet 

módosítására 
 
 
Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. november 26.-i ülésén tárgyalta a 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról szóló előterjesztést. A Képviselő-
testület a 145/2013. (XI.26.) sz. határozatával úgy döntött, hogy Kéthely Község 
Önkormányzata és a Törzsök és Törzsök Kft (7400 Kaposvár, Dombóvári u. 1) között 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítását jóváhagyta és felhatalmazta a polgármestert 
a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására. 
 
A Törzsök és Törzsök Kft ügyvezetője korábban írásban is jelezte valamint a testületi ülésen 
is kifejtette, hogy szükségesnek tartja az urnafülke díjának megemelését annak érdekében, 
hogy az általa végzett urnafal beruházása megtérüljön.  
 
Nagyon alacsony urnafülke költségek esetén mindenki az urnás temetést választaná és emiatt 
urnafal hamar megtelne és ebben az esetben az önkormányzatnak kellene új urnafalat 
építtetni, amely jelentős költségekkel jár. 
 
A vállalkozó kérésének eleget téve szükséges a temetőről és a temetkezésről szóló 
17/2005.(X.01) önkormányzati rendelet módosítása az urnafülke díjának megemelése 
érdekében. A felnőtt sírhely, gyermeksírhely, sírbolt, urnasírbolt valamint az előreváltott 
temetési helyek díjtételei változatlanok maradnak. 
  
Előzetes hatásvizsgálat 
Társadalmi-gazdasági hatás: A rendelettervezet elfogadásával az önkormányzati segély 
odaítélésének feltételi kerülnek a társadalom számára meghatározásra. 
 
Költségvetési hatás: A rendelet megalkotásával nem alakul ki a korábbi évekhez képest 
változó költségvetési hatás. 
 
Környezeti, egészségi következmények: Nincs ilyen hatás. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nem ró többlet terhet. 
 
Egyéb hatás: nincs. 
A rendelet megalkotása szükséges, mert: helyi igényekés a jövőre vonatkozó 
önkormányzati megtakarítás. 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  
Személyi: Nem igényel további személyi feltételeket 
Szervezeti: Nem igényel szervezeti változást 
Tárgyi: Nem igényel további tárgyi feltételeket  
Pénzügyi: Az önkormányzat részéről pénzügyi feltételt igényel. 
 
 
Fentiek alapján indítványozom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a temetőről és a 
temetkezésről szóló 17/2005.(X.01) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 



 2 

önkormányzati rendelet tervezetét az előterjesztés 1.sz. melléklete szerinti tartalommal 
fogadja el. 
 
 
Kéthely, 2013. december 17. 
 
 

dr. Lukács Zoltán 
jegyző 
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Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

../2013.(XII..) 
 

r e n d e l e t  -  t e r v e z e t  
 

a temetőről és a temetkezésről szóló 17/2005.(X.01) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

1. § 
 

Az Ör. 1. számú mellékletének helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
 
Temetési helyek, illetőleg az újraváltás díja 
 
1./ Felnőtt sírhely 25 évre:    
     - Felnőtt sírhely egyszemélyes   5.000 Ft 
     - Felnőtt sírhely kétszemélyes   8.000 Ft 
2./ Gyermeksírhely 25 évre:    3.000 Ft 
 
3./ Sírbolt 60 évre:     50.000 Ft 
 
4./ Urnasírhely, 10 évre:    3.000 Ft 
 
5./ Urnafülke 10 évre:     15.000 Ft 
 
6./ Urnasírbolt 20 évre:    5.000 Ft 
 
7./ Előreváltott temetési helyek váltási díja az 1./-6./ pontban szereplő díjtételek kétszerese.  
 
 
A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 
 

2. § 
 
(1) E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
Kéthely, 2013. december 19. 
 
 
 dr. Lukács Zoltán Sipos Balázs 
 jegyző polgármester 
 


