
Kéthely Község Önkormányzatának       
      Képviselő- testülete      

KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
      KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2019. (VIII…..) 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 
22/2018. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint 41. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontjában, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény 16. §-ában, 40. §-ában és 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
következőket rendeli el: 

1.§ 

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 22/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet   
(továbbiakban: Rendelet) 8. §-a a következő (6) –(9) bekezdéssel egészül ki: 

„ 8 § (6) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult a megváltási idő lejártát követő 1 éven 
belül az újraváltásról az utolsó fellelhető címre történt ajánlott levélként feladott kiértesítést 
követően nem gondoskodik, illetve ezzel egyidőben a síremlékre ragasztott figyelmeztető 
matrica után sem, akkor az üzemeltető a temetési helyet újból értékesítheti.  

(7) Lejárt megváltású, elhagyott sírhelyek újrahasznosítása az üzemeltető joga. Minden 
esetben fel kell hívni a korábbi eltemetés tényére az új sírhely megváltójának a figyelmét.
A temetés alkalmával a fellelt maradványokat a sírban, illő módon elhelyezve ott kell hagyni. 

(8) A rokoni háttér nélküli, elhagyott sírokon lévő síremlékkel a temető üzemeltetője 
rendelkezik. A sírhelyeket újra lehet értékesíteni, ha az üzemeltető egy év időtartamon belül a 
temetőben jól látható helyen ezzel kapcsolatos hirdetményt tesz közzé, ezzel egy időben 
matricával hívja fel a figyelmet és a sírokat nem váltja meg újra senki. Döntése alapján az arra 
alkalmas síremlékeket a temetőben erre a célra kijelölt helyen megőrizheti. A betonkeretek, 
fedlapok újra felhasználása, vagy elbontása az üzemeltető joga és kötelessége. 



(9 ) Düledező síremlék, sírbolt helyreállítására az üzemeltető a rendelkezésre jogosult 
hozzátartozót (örököst) köteles felhívni. Amennyiben a síremlék, sírbolt állítója (örököse) 
ismeretlen, úgy a felhívást a temető hirdetőtábláján 90 napra ki kell függeszteni. A 
helyreállításról – saját költségén – a jogosult hozzátartozó köteles gondoskodni. Ha a 
felhívásra a síremléket vagy a sírboltot nem állítják helyre, az üzemeltető elrendeli a síremlék, 
sírbolt eltávolítását, illetőleg a sírboltba a további temetést eltiltja.  
A temetőben lévő létesítmények biztonságos voltát az üzemeltető folyamatosan köteles 
ellenőrizni.” 
 

2.§ 
 

A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

10. § (2) A temetkezési szolgáltatók a köztemetői létesítmények igénybevételéért a 3. 
mellékletben meghatározott díjat kötelesek fizetni.  

3.§ 
 

A Rendelet 10. §-a (4) bekezdéssel egészül ki: 
10. § (4) A temetkezési szolgáltatást végző köteles a temetés időpontját az üzemeltetővel   
előzetes egyeztetni.  

 
4.§ 

 
A Rendelet 13. § (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
13. (1) A sírhely, urnasírhely kiásását az eltemettető vagy a temetkezési szolgáltató is 
végezheti. 
 

5.§ 
 

A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

13. § (2) A sírba helyezésről, urna elhelyezéséről az üzemeltető vagy a temetkezési 
szolgáltató szakszemélyzete gondoskodik. 

6.§ 
 

A Rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(3) A sírgödör visszahantolására - más temetési hely károsítása nélkül - az üzemeltető vagy a 
temetkezési szolgáltató köteles. A visszahantolás során gondoskodni kell a sírhely 
környezetének, valamint a már meglévő temetési helyek érintett környezetének rendezéséről 
is. Ha ez a temetéskor nem végezhető el, az üzemeltető vagy a temetkezési szolgáltató 
legkésőbb három napon belül gondoskodik annak elvégzéséről. 

7.§ 
 
A rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 

 
 
 



8.§ 
 

(1) Jelen rendelet 2019. szeptember 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a 10. § (1) bekezdése. 
(3) Hatályát veszti a 10. (3) bekezdésében „és a köztemető üzemeltetőjével szerződést kötött” 

szövegrész. 
(4) Hatályát veszti a 11. § (3) bekezdése. 
(5) Hatályát veszti a 12. §. 
(6) Hatályát veszti a 21. (4) bekezdésében „írásban” szövegrész. 
 
 
 
 
Molnár Balázs        Nagy Gáborné 
polgármester                   jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2019. augusztus …. 
 
  
Nagy Gáborné 
jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. melléklet a 22/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 
 
1.) A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók  
     által fizetendő díj:                   …………… Ft/temetés 
 
 
2.) A községi köztemetőben – a temetkezési szolgáltatók kivételével - vállalkozási  
     tevékenységet végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja: 
 
                                     500 Ft/munka   
 
                                                                
 
 

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Kéthely Község Önkormányzatának 
P o l g á r m e s t e r e 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel/Fax: 85/339-210 

Ügyiratszám: K/1999/1/2019. 6. számú előterjesztés

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 22/2018.(XI.28) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló ../2019.(VIII….) önkormányzati rendelet indokolása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyi szabályozási körben 2018. 
november 22-i ülésén alkotott új rendeletet. 
A rendeletben a képviselő-testület a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény 40. § (1) bekezdése alapján kötelezővé tehette, 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, mint üzemeltető által biztosított 
szolgáltatást. 
Lakossági jelzések és képviselői indítvány alapján e rendelkezések kivezetésére teszek 
javaslatot a rendelet módosítása keretében, illetve a rendelet egyéb rendelkezései is 
pontosításra kerülnek. 
Az üzemeltető által biztosított kötelezően igénybeveendő szolgáltatások kivezetésével 
egyidejűleg, a temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók  
által fizetendő díj megemelésre kerülne, …………… Ft/temetésre. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg,  
és fogadja el az alábbi rendeletalkotási javaslatot. 

………. 

Rendeletalkotási javaslat 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a a köztemetőről és a temetkezés 
rendjéről szóló 22/2018.(XI.28) önkormányzati rendelet módosítására megalkotja a ../2019. 
(VIII….) önkormányzati rendeletet, az előterjesztésnek megfelelően,  
változatlan tartalommal.    

Kéthely, 2019. augusztus 15. 

Molnár Balázs 
polgármester 



Címzett: Kéthely Község Önkormányzata 

Tisztelt Polgármester Úr!  
Tisztelt Képviselő testület! 
Tisztelt Jegyző Asszony! 

Cégünk működése, valamint egyéb állami támogatások az elmúlt időszakban lehetőséget biztosít 
számunkra, hogy a jelenleg érvényben lévő temető üzemeltetői szerződés figyelembe vételével, 
árainkat nagy mértékben csökkentsük. Mellékelten megküldöm a 2019.09.01-től érvényes 
árjegyzékét cégünknek, melyet úgy alakítottunk ki, hogy harmonizáljon a törvényi előírásokkal, 
versenyképes legyen egyéb szolgáltatókkal, a jelenlegi temető üzemeltetői szerződés mellett. 

Biztosítom a Tisztelt Képviselőket, Jegyző Asszonyt és Polgármester Urat, hogy amennyiben a 
temető üzemeltetői szerződést nem kívánják módosítani, úgy jelen árjegyzékünk a hatályos törvényi 
előírásoknak megfelelően a jelenlegi árainkhoz képest, temetési módtól függően, 20-40 %-os 
költségcsökkentés jelent a lakosság részére. 

Amennyiben a rendeletben szereplő árakon változtatni kívánnak, úgy a temető fenntartáshoz 
szükséges üzemeltetési hozzájárulást és a sírhely díjakat nagy mértékben növelni szükséges, mely 
összességében, a temetési árak növekedését jelentené, idegen temetkezési szolgáltató esetében is. A 
temető fenntartást nem finanszírozhatja az üzemeltető részint, vagy egészben saját költségen, 
melyet a temetkezési törvény is kimond.  

A temető fenntartásának díja az alábbi közvetlen költségekből adódnak össze: 

 Szemétszállítás – temető - 

Cégünk folyamatosan szállítja a temetői hulladékot, de sok esetben nagyobb mennyiségű egyéb 
kommunális (háztartási) és beton hulladékkal keveredik, melynek szétválogatása kollégáinkra extra 
terhet ró. Szemétszállításunk folyamatosan történik, a konténerekből, melyek saját tulajdonúak. 
Tudomásunk szerint a szemétszállítással kapcsolatban lakossági panasz nem érkezett cégünk 
részére. 

 Közüzemi díjak – temető - 

Közüzemi díjtartozásunk, sem a szolgáltatók sem az Önkormányzat felé nem áll fenn. (2019.07. 
hónapban csak a víz költség ~80.000 Ft volt a temetőben.) 



 Temető fenntartási díj – Önkormányzat részére - 
 
Az Önkormányzati negyedéves díj, mely többszöri díjemelést követően alakult ki, biztosítja a 
temető síkosság mentesítését, valamint a fűnyírást, levelek összeszedését, stb. Elmaradása 
cégünknek ezen díjtétel tekintetében sincs. 
 
 

 Iparűzési adó 
 
Bár nem közvetlenül a temető fenntartásával van összefüggésben, de cégünk a teljes iparűzési 
adójának nagy részét, az Önkormányzat részére bevallottan maradéktalanul megfizeti, díjtartozás 
ebben az esetben sem mutatkozik. Egyéb szolgáltató iparűzési adót, velünk ellentétben, nem fizet. 
 
 

 Ügyelet és iroda fenntartás 
 
Szintén nem közvetlen, ám a lakosságot kiszolgáló tevékenység, melynek fenntartási, járulék és 
bérköltsége mutatkozik cégünk részére. 
 
 

Az üzemeltetési hozzájárulás, valamint a sírhely megváltási/újraváltási díjak, köztemetések 
árai, amióta a Törzsök és Törzsök, majd a Törzsök Temetkezési Kft. az üzemeltető,  

 
nem, vagy nagyon kis mértékben emelkedtek, 

 
ellenben a kellékek beszerzési árai, a munkabérek, járulékok nagy mértékben emelkedtek. 
 
Elhunyt hamvasztást, cégünk 2015. évtől nem Ságváron, hanem 29km-re onnan 
Királyszentistvánon végzi. Váltásunk fő oka egyrészt a jó munkakapcsolat volt, valamint az, hogy 
itt lehetősége van munkatársainknak a hamvasztás folyamatának ellenőrzésére, a hamvasztás 
végeztével pedig azonnal telephelyünkre tudja szállítani az elhunyt hamvait, így biztonsággal 
vállalhatóak, akár a megszokottnál rövidebb időintervallumban is a temetés lebonyolítás. A 
hozzátartozó számára többlet szállítási költséget nem ró fel a távolabbi szállítás, hiszen az elhunyt 
szállítást Telephely – Hamvasztóüzem vonatkozásában 2015 előtt, valamint az után is változatlan 
áron végezte cégünk. A szeptember 1-ét követő árjegyzékben a költségcsökkentés következtében, az 
elhunyt szállítási költség nettó 33.071 Ft-ra mérséklődik, amennyiben a képviselő-testület rendeletet 
érintetlenül hagyja. 
 
Elmondható, hogy jelenleg egyéb településeken is, a temető üzemeltetők arra törekednek, hogy a 
temetők kiadásainak növekedését vagy a már meglévő (mint amilyen a cégünk és Kéthely 
Önkormányzat között meglévő rendelethez hasonlatosan) díjakat növeljék, vagy egyéb díjakat 
tüntessenek fel, vagy hasonlatosan eme rendelethez, kialakítsák a saját, a temető fenntartásának 
díjához illeszkedő hatósági árakat. 
 
Továbbá, mint már említésre került cégünk részéről, tervezünk egyéb beruházásokat a temető 
területén, melyek még színvonalasabb szolgáltatást biztosítanak a lakosság megelégedésére. Ezen 
beruházásokat, valamint a megnövekedett kiadásokat, a rendeletben szabályozott díjak, valamint a 
módosított árjegyzékünk együttesen tudja biztosítani. A hosszú távú biztos szerződés, e miatt is 
fontos cégünknek. 
 

Lakossági panasz, észrevétel, a temetés lebonyolításához köthetően nem mutatkozott, a 
temetések színvonala, véleményünk szerint, növekedett. 



nettó ár bruttó ár
10 - 001 Távolsági halottszállítás 220,- / km 280,- / km
10 - 002 Elhunyt szállítása házi halott esetén 22 047 Ft 28 000 Ft
10 - 003 Temetőbe való kiszállás 9 449 Ft 12 000 Ft
10 - 004 Elhunyt szállítása közigazgatási határon belül 11 811 Ft 15 000 Ft
10 – 005 Elhunyt szállítása közigazgatási határon kívül (Hamvasztóüzem) 33 071 Ft 42 000 Ft
10 – 006 Gk. fertőtlenítés 1 969 Ft 2 500 Ft
10 – 007 Temető üzemeltetési hozzájárulás 15 000 Ft 19 050 Ft
10 – 008 Ravatalozás 14 600 Ft 18 542 Ft
10 – 009 Ravatalozó és kellékeinek igénybevétele 15 000 Ft 19 050 Ft
10 – 010 Sírásás/Sírhely nyitás normál 29 800 Ft 37 846 Ft
10 – 011 Sírásás/Sírhely nyitás mélyített 32 300 Ft 41 021 Ft
10 – 012 Koporsó sírba helyezése 2 500 Ft 3 175 Ft
10 – 013 Hantolás 19 000 Ft 24 130 Ft
10 – 014 Koporsós temetés műanyag zsák 2 000 Ft 2 540 Ft
10 – 015 Síremlék szétszedése 6 400 Ft 8 128 Ft
10 – 016 Síremlék összerakása 6 400 Ft 8 128 Ft
10 – 017 Hangosítás 5 000 Ft 6 350 Ft
10 – 018 Szerzői jogdíj 1 600 Ft 2 032 Ft
10 – 019 A temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő halottszállítás 8 200 Ft 10 414 Ft
10 – 020 Urnasírhely nyitása/zárása sírban 15 500 Ft 19 685 Ft
10 – 021 Urnasírhely nyitása/zárása urnafalban 6 000 Ft 7 620 Ft
10 – 022 Urnasírhely nyitása/zárása urnaliget 6 000 Ft 7 620 Ft
10 – 023 Urna elhelyezése 9 500 Ft 12 065 Ft

Érvényes 2019. szeptember 1-től
Kéthelyi temetés árjegyzék

ÁRJEGYZÉK



10 – 024 Urna áthelyezése 7 988 Ft 10 145 Ft
10 – 025 Exhumálás 38 000 Ft 48 260 Ft
10 – 026 Gyermek sírhely ásás/sírba helyezés/hantolás 25 000 Ft 31 750 Ft
10 – 027 Temetés kriptás 41 000 Ft 52 070 Ft
10 – 028 Hamvasztás 20 500 Ft 26 035 Ft
10 – 029 Hamvasztáson való közreműködés, adminisztrációs díj 20 500 Ft 26 035 Ft
10 – 030 Hamvasztó koporsó 10 000 Ft 12 700 Ft
10 – 031 Hamvasztás műanyag zsák 2 756 Ft 3 500 Ft
10 – 032 Hamvasztás azonnali hamvasztás 2 munkanapon belül 20 500 Ft 26 035 Ft
10 – 033 Hamvasztás testalkat felár 100 kg felett 15 000 Ft 19 050 Ft
10 – 034 Öltöztetés 7 480 Ft 9 500 Ft
10 – 035 Hűtés /nap 3 000 Ft 3 810 Ft
10 – 036 Munkaszüneti felár temetés 15 000 Ft 19 050 Ft
10 – 037 Munkaszüneti/ügyeleti felár elhunyt szállítás 11 024 Ft 14 000 Ft
10 – 038 Munkaidőn túli temetés felár 5 394 Ft 6 850 Ft
10 – 039 Kellék feliratozása (db) 2 362 Ft 3 000 Ft
10 – 040 Anyakönyveztetés 6 299 Ft 8 000 Ft
10 – 041 Sírboltnyitási engedély 6 299 Ft 8 000 Ft
10 – 042 Exhumálási engedély 6 299 Ft 8 000 Ft
10 – 043 Temetésszervezési díj 6 299 Ft 8 000 Ft



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
Rendelet-tervezet címe:
 

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 22/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti,  
egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló  
hatás: 

Egyéb  
hatás: 

A rendelet módosításnak társadalmi, gazdasági 
hatásával a lakosság vonatkozásában jelentős 
mértékben számolhatunk, mivel a rendelet-
módosítás a korábban üzemeltető által biztosított 
szolgáltatásoknak a temetkezési szolgáltatók általi 
kötelező igénybevételét hatályon kívül helyezi, 
ezzel egyidejűleg a temetői létesítmény 
igénybevételi díja növelésre kerül. 

A módosításnak az önkormányzat  
költségvetésére nem várható hatása.  
 
 

Nincs Nincs Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése szerint     
rendeletben állapítja meg - a köztemetőre vonatkozóan - különösen 
a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket; 
b) a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait; 
c) a temetési hely gazdálkodási szabályait; 
d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás szabályait; 
e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díját, a temetőfenntartási hozzájárulás   
    díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját; 
f) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A rendelet módosításának elmaradása esetén nem lenne 
megfelelően szabályozva a temetővel kapcsolatos rendelkezések, melyre a Somogy megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet, 
annak törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 




