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…… sz. előterjesztés 
Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. október 25-i testületi ülésére 
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2019. (II.28.) számú rendelet módosítása  

 

 

 

A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a Kormány a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendeletében arról 
döntött, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-
testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. 
 

A Bácsalmás város tulajdonában lévő köztemető üzemeltetője, a Jusifa Fafaragó Kft. (6430 

Bácsalmás, Gróf Széchenyi u. 79.) ezen előterjesztés melléklete szerint a köztemetőkről és a 

temetkezés rendjéről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. 

mellékletében lévő temetői díjtételek emelésére nyújtott be kérelmet önkormányzatunkhoz. 

A Képviselő-testület 2022. év március havi munkatervében szerepelt a Köztemetői díjmértékek 

felülvizsgálata című napirendi pont, azonban az akkor érvényben lévő jogszabályok alapján 2022.  

június 30. napjáig nem volt lehetséges a köztemetői díjak emelése. 

A Kft. a beadványában a díjtételek emelését a megnövekedett munkabér, üzemanyag, alkatrész, új 

gép és közüzemi számlák növekedése miatt tartja indokoltnak, továbbá az utoljára beállított árak óta 

minden tétel minimálisan 30%-kal nőtt, és vannak tételek, amelyek véleményük szerint ennél is 

nagyobb mértékben nőttek.  

 

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a rendelet-tervezetet minősített többséggel {Mötv. 47.§ (2) bek. 
alapján} elfogadni szíveskedjen! 
 
       

Bácsalmás, 2022. október 12. 

 

  Németh Balázs 

  polgármester 

 
 

 
 
 
 

 

 



 
 

HATÁSVIZSGÁLAT 
Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló  
3/2019. (II.28.) számú rendelet módosítása tárgyában 

 
 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 

 

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén 

a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 

 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket”. 

 

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2019. (II.28.) számú rendelet 

módosításában foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások 

tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A tervezet elfogadásának nincs mérvadó társadalmi hatása, mindemellett az önkormányzati 

tulajdonú temetőben a temető üzemeltető által végzett beruházás alapján a temetői díjak 

módosítása vált szükségessé.  

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A jogszabály módosításának környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A rendelet módosítása adminisztratív többletterhet nem keletkeztet. 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 
A jogszabály módosítása a temetési díjtételek emelkedése miatt vált szükségessé. 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 
A rendelet módosításának alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, 

tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 

 
 
 
 
 
 



 

JELENLEG HATÁLYOS DÍJAK 

1. melléklet a 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez 

 
DÍJMÉRTÉKEK 

 
I. Temetési hely és újraváltási díjak 

 
1. Sírbolthely (kripta) és újraváltási díja (60 évre) 

a) 2 személyes  30 000 Ft 
b) 4 személyes  40 000 Ft 
c) 6 személyes  60 000 Ft 
d) 8 személyes  80 000 Ft 

 
2. Sírhelyek és újraváltási díjak (25 évre) 

a) I. osztályú sírhely 13.000 Ft/férőhely 
b) II. osztályú sírhely    7500 Ft/férőhely 
c) III. osztályú sírhely  ingyenes 
 

3. Gyermek sírhely és újraváltási díjak (25 évre) 
a) út menti sorokban    2000 Ft/férőhely 
b) minden más helyen     1500 Ft/férőhely 

 
4. Urnafülke, urnasírhely megváltási díja (20 évre) 
a) Urnafülke (2 férőhely) 70 000 Ft/urnafülke (fedlappal együtt) 
b) Urnasírhely    4000 Ft/férőhely 

 
5. Urnafülke, urnasírhely újraváltási díja (20 évre) 
a) Urnafülke 20 000 Ft/urnafülke 
b) Urnasírhely    4000 Ft/férőhely 
 
6. Családi urnafülke megváltási díja (20 évre) 
Urnafülke (6 férőhely)            120 000 Ft/urnafülke (fedlappal együtt) 
 
7. Családi urnafülke újraváltási díja (20 évre) 
Urnafülke  30 000 Ft/urnafülke 

     
8. Egyéb díjak 
A megállapított sírhelydíjon felül 50 % pótdíjat köteles fizetni az, aki 
a) mélyített felnőtt sírhelybe tisztiorvosi engedély alapján még egy koporsót kíván temetni, 
b) mélyített felnőtt sírhelybe tisztiorvosi engedély alapján urnát kíván elhelyezni. 
 
II. Temető-fenntartási hozzájárulás díja 

A temető-fenntartási hozzájárulás díja  300 Ft/nap  
(Például: sírköves tevékenysége) 
 
III. Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak 

 
1. A temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj, vagyis temető és kellékhasználat: 

 22.000 Ft/eset 
 
2. Az üzemeltető által biztosított szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjak: 
a) Alapszolgáltatás (sírkitűzés, felügyelet, nyilvántartás stb.)  6.000 Ft 
b) Hűtőhasználat 1.000 Ft/nap 
c) Szabványméretű sírgödör kiásása  18.000 Ft 
d) Urnahely nyitása (sírhely esetén)      10.000 Ft 
e) Kriptanyitás  12.000 Ft 
 

A díjak ÁFA-t nem tartalmaznak.” 

 



(TERVEZET) 
 

Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 

 
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében és 42. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a Bácsalmás Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2.h) 
pontjában, 2.b) pontjában és 3.1.k) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Humánpolitikai Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 
 
Ez a rendelet 2022. október 27-én lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 
 Németh Balázs Patocskai Ibolya 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
Záradék: 
 
Megalkotta Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. október 25-én 
tartott ülésén. 
 
Kihirdetve: Bácsalmás, 2022. október 26-án. 
 
 
 
 
 
 Patocskai Ibolya 
 jegyző 
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1. melléklet a 16/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelethez 

 
„[1. melléklet a 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez] 

 
DÍJMÉRTÉKEK 

 
I. Temetési hely és újraváltási díjak 

 
1. Sírbolthely (kripta) és újraváltási díja (20 évre) 

a) 2 személyes  30 000 Ft 
b) 4 személyes  40 000 Ft 
c) 6 személyes  60 000 Ft 
d) 8 személyes  80 000 Ft 

 
2. Sírhelyek és újraváltási díjak (25 évre) 

a) I. osztályú sírhely 15.000 Ft/férőhely 
b) II. osztályú sírhely  ingyenes 

 
3. Urnafülke megváltási díja (20 évre):  
Urnafülke (2 férőhely)               95 000 Ft/urnafülke (fedlappal együtt) 

 
4. Urnafülke újraváltási díja (20 évre):  
Urnafülke                                 25 000 Ft/urnafülke 

 
5. Családi urnafülke megváltási díja (20 évre) 
Urnafülke (6 férőhely)            120 000 Ft/urnafülke (fedlappal együtt) 
 
6. Családi urnafülke újraváltási díja (20 évre) 
Urnafülke  40 000 Ft/urnafülke 

     
7. Egyéb díjak 
A megállapított sírhelydíjon felül 50 % pótdíjat köteles fizetni az, aki 
a) mélyített felnőtt sírhelybe tisztiorvosi engedély alapján még egy koporsót kíván temetni, 
b) mélyített felnőtt sírhelybe tisztiorvosi engedély alapján urnát kíván elhelyezni. 
 
II. Temető-fenntartási hozzájárulás díja 
a) kis munkákra (sírmosás): 2 000 Ft/alkalom 
b) nagyobb munkákra (kripta építés/felújítás, sírhely építés/helyreállítás): 5 000–10 000 

Ft/alkalom 
 

III. Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak 
 
1. A temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj, vagyis temető és kellékhasználat: 

 29 000 Ft/eset 
 
2. Az üzemeltető által biztosított szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjak: 
a) Alapszolgáltatás (sírkitűzés, felügyelet, nyilvántartás stb.)   8 000 Ft 
b) Hűtőhasználat 2 000 Ft/nap 
c) Szabványméretű sírgödör kiásása  24 000 Ft 
d) Urnahely nyitása (sírhely esetén)      16 000 Ft 
e) Kriptanyitás  20 000 Ft 
 

A díjak ÁFA-t nem tartalmaznak.” 
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Általános indokolás 

 
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2019. (II.28.) számú helyi rendelet 
módosítására a temetői díjtételek változása miatt volt szükség. 
 

Részletes indokolás 
 

Az 1. §-hoz  
 
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete módosításra kerül, mivel több temetkezési díjtétel is megváltozott, ezért 
egyszerűbb volt az egész melléklet cseréje. 
 

A 2. §-hoz  
 
A hatálybalépésről rendelkezik. 






