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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
Kiszombor 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdése előírja, 
hogy a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg, 
amelyet évente felül kell vizsgálni. 
 
A Képviselő-testület ennek megfelelően felülvizsgálta a díjak mértékét és 214/2015.(XI. 24.) 
KNÖT határozatával akként döntött, hogy a díjak mértékén 2016. évben nem változtat. 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 26.) KKÖT rendelet 3. melléklete rögzíti 
a díjakat az ÁFA összegére is hivatkozva, azonban tekintettel arra, hogy az ingatlan 
(ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján - már ÁFA-mentes, ezért szükséges 
ennek megfelelően pontosítani, módosítani a rendelet hivatkozott mellékletét. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a módosító 
rendeletet megalkotni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2015. december 10. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
          polgármester 
 
 



TERVEZET 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
___/2015. (_______) önkormányzati rendelete  

a temetőkr ől és a temetkezésről szóló 
20/2000. (IX. 26.) KKÖT rendelet módosításáról 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41 § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§  
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000.(IX. 26.) KKÖT rendelet 3. melléklete helyébe 
e rendelet 1. melléklete lép. 
 

2.§  
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyző 

 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja:  
 

Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 

 
 
 



1. melléklet 
3. melléklet a 20/2000. (IX. 26.) KKÖT rendelethez 

 
 
 
1. Koporsós temetést biztosító táblákban: 
1.1. Egy sírhely ára főút melletti 1-2 sorban    9.600.- Ft 
1.2. Kettős sírhely ára     19.200.- Ft 
1.3. Szilárd útburkolatú út melletti 1-2 sorban   4.800.- Ft 
1.4. Kettős sírhely ára       9.600.- Ft 
1.5. Egyéb helyen       2.400,- Ft 
1.6. Kettős sírhely ára       4.800,- Ft 
1.7. Gyermek sírhely ára      1.000,- Ft 
 
2. Urnatemetést biztosító táblákban: 
Egy urnasírhely ára       3.600.- Ft 
 
3. Urnafalban történő urnaelhelyezés: 
Egy urnasírhely ára       9.600,- Ft 
 
4. Rátemetéskor: 
Egy sírhely ára       1.200,- Ft 
 
5. Urnával történő rátemetés esetén: 
Egy sírhely ára       1.200,- Ft 
 
6.Temetőhasználati díj:  
Ravatalozó használati díj       6.000,- Ft/alkalom. 
 
 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a temetőkr ől és a temetkezésről szóló 

20/2000. (IX. 26.) KKÖT rendelet módosításáról szóló 
____ /2015. ( ______ ) önkormányzati rendeletéhez  

 
Társadalmi hatás: nincs. 
 
Gazdasági hatás: nincs.  
 
Költségvetési hatás: nincs. 
 
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: az adminisztratív terhek számottevő változása 
nem várható. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján mentes az adó alól az ingatlan 
(ingatlanrész) bérbeadás, haszonbérbeadása. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállnak. 
 
Kiszombor, 2015. december 10. 
 
 

Dr. Kárpáti Tibor 
jegyző 

 



INDOKOLÁS 
a temetőkr ől és a temetkezésről szóló 

20/2000. (IX. 26.) KKÖT rendelet módosításáról szóló  
______/2015. (______) önkormányzati rendeletéhez 

 
 
 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja 
alapján mentes az adó alól az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadás, haszonbérbeadása, ezért 
szükséges ennek megfelelően pontosítani, módosítani a rendelet mellékletét. 
 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
 
Kiszombor, 2015. december 10. 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző   
 


