
 

A rendelet-tervezet elfogadásához 

minősített többség, 

határozati javaslat elfogadásához  

egyszerű többség szükséges! 

3. előterjesztés  

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2019. december 5. napján 800 órakor tartandó ülésére 

 

Tárgy: Döntés a temetőkről és temetkezésről szóló 5/2014. (V.3.) önkormányzati rendeletben 

szabályozott díjtételek felülvizsgálatáról 
Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

        

 

 

 

Tekintettel a 2020. évi költségvetés tervezésének megkezdésére, indokolt a temetőkről és 

temetkezésről szóló 5/2014. (V.3.) önkormányzati rendeletben szabályozott díjtételek felülvizsgálata. 

A felülvizsgálat eredményeképpen a képviselő-testület dönthet díjtételek mértékének 

megváltoztatásáról, vagy kedvezmények biztosításáról. 

A rendelet az előterjesztés 1. számú mellékletét képező díjtételeket alkalmazza jelenleg. 

 

Amennyiben a Képviselő-testület a díjtételeken nem kíván változtatni, javaslom az alábbi határozati 

javaslat elfogadását. 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

…/2019. (XII.4.) önkormányzat határozat: 

A temetőkről és temetkezésről szóló 5/2014. (V.3.) önkormányzati 

rendeletben szabályozott díjtételek változatlanul hagyásáról 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és 

temetkezésről szóló 5/2014. (V.3.) önkormányzati rendeletben 

szabályozott díjtételeken nem kíván változtatni. 

 

Határidő: azonnal 

Határozatról értesül: Pénzügy 

      Irattár 

 

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület a temetőkről és temetkezésről szóló 5/2014. (V.3.) 

önkormányzati rendeletben szabályozott díjtételeken módosítani kíván, javaslom az alábbi rendelet-

tervezet elfogadását: 

 

Medina Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

..../2019. (XII.5.)  

rendelet-tervezete 

a temetőkről és temetkezésről szóló 5/2014. (V.3.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Medina, 2019. november 20. 

 

          Vén Attila sk. 

            polgármester 

 

 

 

 



 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS  

a temetőkről és temetkezésről szóló 5/2014. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló …/2019 (XII.5.) rendelet-tervezethez 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:  

 

A rendelet meghozatalára a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. 

§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kerül sor. 

A rendelet a temető működéséhez kapcsolódó díjtételeken változtat. 

. 

 

Részletes indokolás: 

 

1. §-hoz: A rendelet 1. melléklete a temető működéséhez kapcsolódó díjtételeken változtat.  

2.§-hoz: A paragrafus hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

a temetőkről és temetkezésről szóló 5/2014. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló …/2019 (XII.5.) rendelet-tervezethez 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezet költségvetési hatása, hogy 

növekednek a bevételek, amelyeket a temetők üzemeltetésére lehetne fordítani. 

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a képviselő-testület saját döntésén alapul. 

A jogalkotás elmaradásának következményei: nem releváns. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: rendelkezésre állnak. 

 

Medina, 2019. november 20. 

       dr. Herczig Hajnalka 

        jegyző 

 



 

R E N D E L E T  -  T E R V E Z E T 

 

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

......../2019. (XII.5.) önkormányzati rendelete 
a temetőkről és temetkezésről szóló 5/2014. (V.3.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a törvény végrehajtására 

kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet rendelkezéseire is figyelemmel – az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 

 

1.§ 

A temetőkről és temetkezésről szóló 5/2014. (V.3.) önkormányzati rendelet 2. számú 

melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

2.§ 

Jelen rendelet 2020. január 5. napján lép hatályba. 

 

 

Vén Attila     dr. Herczig Hajnalka 

polgármester     jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2019. december 5. 

 

   dr. Herczig Hajnalka 

      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. melléklet a 5/2014. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 szóló .../2019. (XII.5.) önkormányzati rendelethez                                                                                  

2. melléklet: 

A temető működtetéséhez kapcsolódó díjtételek 

1. Temetkezési helyek megvásárlásának díjtételei:  

1 személyes sírhely … Ft 

minden további személy esetében … Ft 

egyes urna sírhely … Ft 

 

2. Temetkezési helyek megváltásának díjtételei  

1 személyes sírhely … Ft 

minden további személy esetében  … Ft 

egyes urna sírhely … Ft 

 

3. A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási 

hozzájárulás mértéke: 

…….. Ft +Áfa/nap 

Amennyiben a vállalkozásszerűen végzett tevékenység csak betűvetésre terjed ki, a 

vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás mértéke: 

…….. Ft+Áfa/nap 

4. A temetőben a működtető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési 

szolgáltatók által fizetendő díjak 

Ravatalozó használata  

(A ravatalozáshoz szükséges kellékeket a 

temetkezési szolgáltatást végző biztosítja.)  

… Ft + Áfa / alkalom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. sz. melléklet 

 

Az eredeti díjszabás 

 

2. melléklet: 

A temető működtetéséhez kapcsolódó díjtételek 

1. Temetkezési helyek megvásárlásának díjtételei:  

1 személyes sírhely 10.000 Ft 

minden további személy esetében 5.000 Ft 

egyes urna sírhely 30.000 Ft 

 

2. Temetkezési helyek megváltásának díjtételei  

1 személyes sírhely 10.000 Ft 

minden további személy esetében  5.000 Ft 

egyes urna sírhely 30.000 Ft 

 

3. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási 

hozzájárulás mértéke (a Ttv-ben meghatározott maximális 658 Ft + Áfa / óradíj mértékére 

figyelemmel):  3000 Ft + Áfa / nap 

Amennyiben a vállalkozásszerűen végzett tevékenység csak betűvésésre terjed ki, a 

vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás 

mértéke (a Ttv-ben meghatározott maximális 658 Ft + Áfa / óradíj mértékére 

figyelemmel): 2000 Ft + Áfa / nap 

A temetőben a működtető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a 

temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak 

Ravatalozó használata  

(A ravatalozáshoz szükséges kellékeket a 

temetkezési szolgáltatást végző biztosítja.)  

3.000 Ft + Áfa / alkalom 

 

 


