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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 temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 26.) KKÖT rendelet 3. melléklete rögzíti 
a díjakat az alábbiak szerint:  
 
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. Temetőhasználati díj: 
Ravatalozó használati díj, valamint a temetéshez 
használt kellékek és berendezési tárgyak díja    6.000,- Ft/alkalom 
 
5. Rátemetés díja:  
Rátemetéskor a sírhelyek árának időarányos részét kell megfizetni a koporsós temetés esetén 
a rátemetéstől számított 25, urnás temetés esetén a rátemetéstől számított 10 év 
figyelembevételével. 
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A nettó díjmértékeket évek óta nem emelte a T. Képviselő-testület, az emelést 2019. évre 
vonatkozóan sem javaslom. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a díjmértékek 
felülvizsgálata tárgyában dönteni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2018. november 22. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
          polgármester 
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___/2018. (XI. 27.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a temetői 
díjmértékek felülvizsgálata tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdése alapján felülvizsgálta a 
köztemetőre vonatkozó díjak mértékét és akként határoz, hogy a díjak mértékén 2019. évben 
nem változtat. 
 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester  
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
 


