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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 temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 18. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik a temetési hely feletti 
rendelkezési jog időtartamáról: 
„18. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) nem lehet 
kevesebb, mint 
a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év; 
b) sírbolt esetén 60 év; 
c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év; 
d) urnasírbolt esetén 20 év. 
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel, az (1) 
bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható (újraváltható). A 
temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama az (1) 
bekezdésben meghatározott használati időnél lehet rövidebb, de legalább az (1) bekezdés a) 
és d) pontja esetében 10 év, az (1) bekezdés b) pontja esetében 30 év, az (1) bekezdés c) 
pontja esetében 5 év. Ha az újraváltás időtartama a megváltási időnél rövidebb, akkor az 
újraváltás díja nem lehet magasabb a megváltási díj időarányosan csökkentett részénél.” 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 26.) KKÖT rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 4. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a temetési hely feletti rendelkezési jog 
időtartama: 
- egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év, 
- kettős sírhely esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év, 
- sírbolt esetén 60 év, 
- urnafülke, urnasírhely esetén 10 év, 
- urnasírbolt esetén 20 év. 
 
A temetési hely feletti rendelkezési jog, a meghatározott idő lejártával meghosszabbítható  
(újraváltható). 
A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az (5) bekezdésben foglaltak az irányadók. 



Temetkezési hely előzetes megváltása esetén egyszeres temetőhasználati díjat kell fizetni. 
 
A jelenlegi szabályozás szerint tehát a temetkezési hely előzetes megváltása esetén csak 
egyszeres temetőhasználati díjat kell fizetni (6.000.-Ft.).  
 
A módosítás szerint azonban a temetkezési hely előzetes megváltása esetén a sírhelyek árát 
kell megfizetni, a beletemetéskor pedig a betemetéstől számított 25 (koporsós temetés), illetve 
10 év (urnás temetés) figyelembevételével az időarányos részét kell megfizetni a sírhely 
árának.  
 
Ez azt jelenti, ha valaki 2017-ben a főút melletti 1-2 sorban egyes sírhelyet vált, melynek díja 
9.600,- Ft 25 évre (2042-ig) és 15 év múlva (2032-ban) történik a beletemetés, akkor a 25 év 
időarányos részére (15 év) eső díjat kell kifizetni, ami 5.760.- Ft. 
 
A Rendelet 3. melléklet 4. pontja szerinti temetőhasználati, ravatalozó használati díjat - 
6.000,- Ft/alkalom – csak abban az esetben fizették meg a hozzátartozók, amikor az elhunyt 
ravatalozása az épületen belül történt. Az egyszeri díj megfizetésére nem került sor amikor a 
ravatalozás épületen kívül történt, annak ellenére, hogy a temetéshez használt kellékeket 
(terítők, díszítő eszközök, hangosítás stb.) ilyenkor is rendelkezésre bocsátottuk a temetéshez. 
 
A Rendelet 22. § (4) bekezdésében szereplő szövegrészt - „az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálatnak a temető fekvése szerint illetékes városi, fővárosi kerületi intézete” - 
a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítása miatt az alábbiak szerint szükséges 
módosítani: 
„a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatala”. 
 
A nettó díjmértékeket évek óta nem emelte a T. Képviselő-testület, az emelést 2018. évre 
vonatkozóan sem javaslom. 
 
Fentiekre tekintettel javaslom pontosítani, módosítani a rendeletet és a hivatkozott 
mellékletét.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a díjmértékek 
felülvizsgálata tárgyában dönteni, egyúttal a módosító rendeletet megalkotni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2017. november 22. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
          polgármester 



TERVEZET 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
___/2017. (_______) 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 (a továbbiakban: R.) 
4. § (5) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A temetkezési hely előzetes megváltása esetén a sírhelyek árát kell megfizetni, a 
beletemetéskor pedig a betemetéstől számított 25 (koporsós temetés), illetve 10 év (urnás 
temetés) figyelembevételével az időarányos részét kell megfizetni a sírhely árának.” 
 

2. § 
 

Az R. 22. § (4) bekezdésében szereplő az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálatnak a temető fekvése szerint illetékes városi, fővárosi kerületi intézete” szövegrész 
helyébe a következő az „a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi 
feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala” szöveg lép. 
 

3. § 
 
Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

4. §  
 
Ez a rendelet 2018. január 1-jén 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 

 
Temetkezéssel kapcsolatos nettó díjtételek 

(a díjak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t) 
 
 
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. 
 
 
 
 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a temetőkr ől és a temetkezésről szóló 

20/2000. (IX. 26.) KKÖT rendelet módosításáról szóló 
____ /2017. ( ______ ) önkormányzati rendeletéhez  

 
Társadalmi hatás: a díjtételek a rátemetés időarányos számítása miatt változnak. 
 
Gazdasági hatás: nincs.  
 
Költségvetési hatás: díjtételek változása temetkezési hely előzetes megváltása és 
temetőhasználati díj esetén. 
 
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: az adminisztratív terhek számottevő változása 
nem várható. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: 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, a 41. § (3) bekezdése megadja a rendeletalkotásra 
a felhatalmazást. 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 18. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik a temetési hely feletti 
rendelkezési jog időtartamáról. 
A temetkezési hely előzetes megváltása esetén a sírhelyek árát kell megfizetni, a 
beletemetéskor pedig a betemetéstől számított 25 (koporsós temetés), illetve 10 év (urnás 
temetés) figyelembevételével az időarányos részét kell megfizetni a sírhely árának. 
A jelenlegi szabályozás szerint a temetkezési hely előzetes megváltása esetén egyszeres 
temetőhasználati díjat kell fizetni, ez fentiek szerint változni fog. 
 
Temetőhasználati díj - a ravatalozó használati díj, valamint a temetéshez használt kellékek és 
berendezési tárgyak díja - 6.000,- Ft/alkalom. 
A jelenlegi szabályozás szerint temetőhasználati, ravatalozó használati díjat csak abban az 
esetben fizették meg a hozzátartozók, amikor az elhunyt ravatalozása az épületen belül 
történt, ez fentiek szerint változni fog. 
 
A 3. mellékletben rögzített egyéb díjak nem kerülnek módosításra. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállnak. 
 
Kiszombor, 2017. november 22. 
 
 

Dr. Kárpáti Tibor 
jegyző 

 



INDOKOLÁS 
a temetőkr ől és a temetkezésről szóló 

20/2000. (IX. 26.) KKÖT rendelet módosításáról szóló  
______/2017. (______) önkormányzati rendeletéhez 

 
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, a 
41. § (3) bekezdése megadja a rendeletalkotásra a felhatalmazást. 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 18. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik a temetési hely feletti 
rendelkezési jog időtartamáról. 
 
A temetkezési hely előzetes megváltása esetén a sírhelyek árát kell megfizetni, a 
beletemetéskor pedig a betemetéstől számított 25 (koporsós temetés), illetve 10 év (urnás 
temetés) figyelembevételével az időarányos részét kell megfizetni a sírhely árának. 
 
A jelenlegi szabályozás szerint a temetkezési hely előzetes megváltása esetén egyszeres 
temetőhasználati díjat kell fizetni, ezért szükséges a rendelet módosítása. 
 
Temetőhasználati díj - a ravatalozó használati díj, valamint a temetéshez használt kellékek és 
berendezési tárgyak díja - 6.000,- Ft/alkalom. 
 
A jelenlegi szabályozás szerint temetőhasználati, ravatalozó használati díjat csak abban az 
esetben fizették meg a hozzátartozók, amikor az elhunyt ravatalozása az épületen belül 
történt, ezért van szükség a 3. mellékletben szereplő temetőhasználati díj pontos 
meghatározására. 
 
A 3. mellékletben rögzített egyéb díjak nem kerülnek módosításra. 
 
A rendelettervezet 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, 2017. november 22. 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző   
 


