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Tisztelt Képviselő-testület! 

 A köztemető használatának rendjéről és a temetkezésről szóló 7/2001. (II.28.) önkormányzati 

rendelet az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások miatt felülvizsgálatra szorul. 

A témakört a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: 

törvény), illetve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X.l.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korm. rendelet) szabályozza. 

 
A törvény 41. § (3) bekezdése ad felhatalmazást az önkormányzatnak rendeletalkotásra: “A települési 

önkormányzat, fővárosban a közgyűlés 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 hivatkozott központi jogszabályok meghatározzák a temető tulajdonosa, fenntartója, 

üzemeltetője, valamint a temetkezési szolgáltató által ellátandó feladatokat. 

Gyöngyössolymoson a köztemető tulajdonosa, fenntartója és üzemeltetője az önkormányzat. 

 
A törvény 40. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat a temető 

üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg 

a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját, 

b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő 

temetőfenntartási hozzájárulás díját, 

c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési 

szolgáltatók által fizetendő díjat, 

d) a  temetőbe való behajtás díját. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat 

rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni. 

 

(4) Az egyes díjfajtákon belül a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási 

hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű 

számtani átlagának 5%-át nem haladhatja meg. 

 

(5) A települési önkormányzat képviselő-testülete a díj megállapításakor kikéri a fogyasztók területileg illetékes 

érdek - képviseleti szerveinek véleményét. A rendelettervezet véleményezésre megküldésre került. 

 

(6) A temető üzemeltetője a szabályzatban megállapított díjakon felül más díjat nem állapíthat meg. Nem szedhető 

díj a temetőlátogatásért, a temetői utak használatáért és a temetési hely gondozásához igénybe vett vízért. 

 

A fenti rendelkezéseken túl az Önkormányzat a 46/2019.(IV.30.) számú határozatában 

szabályozta az urnafal helyeinek értékesítési díját, viszont azt a hatályos rendeletén nem 

vezette át. Ezt az új rendeletben pótlásra kerül.  

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala által 2021. évben a temető 

fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátására vonatkozó ellenőrzési 

megállapítások és javaslatok alapján a temetővel és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatos 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára került sor. A felülvizsgálat során megállapításra 
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került, hogy a hatályos rendelet módosítása helyett új, egységes szerkezetű rendelet 

megalkotása a célszerűbb. 

 

A döntés célja, pénzügyi hatása  

A döntés célja : A temető üzemeltetése során előforduló gyakorlati problémák 

tekintetében új szabályokat állapít meg, mely a temető rendezett és szabályozott használatát 

szolgálja. A rendelet alapvetően megtartja jelenlegi temetkezési rendet. 

Pénzügyi hatása: A használati díjak minimális emelésével az önkormányzat növeli saját 

bevételeit.  

 

A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény    

(továbbiakban: Mötv.)  42. §  1. pontja szerint A képviselő-testület hatásköréből nem 

ruházható át: 

… 

1. a rendeletalkotás;… 

 

47. §… 
(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő 

önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati 

képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati 

képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni. 

 

50. §  Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. pontjában foglalt, továbbá a 

törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az 

önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 

megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) 

bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

 

A Képviselő-testület hatásköre az 42. § 1. pontján, a minősített szavazattöbbség az Mötv. 50. 

§-án alapul. 

 

Minősített többség: A megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4 képviselő) 

egybehangzó szavazata a minősített többség. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet 

megalkotni szíveskedjen.  

 

Kelt:  Gyöngyössolymos, 2022. március 21. 

 

 

         Asztalos Miklós 

            Polgármester         

Az előterjesztés törvényes! 

 

dr. Behan Anett Éva 

             jegyző 


