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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A KORPUSZ ’93 Kft. 2018. évben támogatási igényt nyújtott be a Hortobágyi LEADER 

Közhasznú Egyesület által „Induló és működő mikrovállalkozások támogatás a Hortobágyi 

LEADER illetékességi területén” című, VP-19.2.1-45.-17 kódszámú pályázatra urnafal építése 

céljából.  

 

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, így a beruházás megvalósult, melynek során 48 db 

belső, illetve 48 db külső urna került kialakításra.  

A beruházás teljes bruttó összköltsége 8.986. 849 Ft volt, melyen belül a támogatás 60 %-os 

mértékű volt, az önerő összege 3.594.740 Ft.  

 

Az elkészült urnafal értékesítéséhez kapcsolódóan a Kft. az előterjesztés mellékletét képező 

levelében bemutatta többek között a teljes költség figyelembe vételével számított urnafal 

díjakat, valamint a Kft. javaslatát, miszerint az amortizáció és az önerő összegének figyelembe 

vételével mely díjtételek alkalmazását tartja indokoltnak. Az urnafal megváltási időtartamaként 

50 évet javasolt.  

 

A módosítás érinti a rendelet 2. sz. mellékletét, mely a megváltási-, és újraváltási díjtételeket 

tartalmazza, valamint a 3. § (2) bekezdését, mely a temetési hely megváltására vonatkozó 

időtartamot szabályozza.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, észrevételeivel, 

javaslataival való kiegészítésére és a rendelet-tervezet elfogadására. 

 

Polgár, 2020. június 17.  

 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 

 

  



Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (…...) önkormányzati rendelet-tervezete 

a köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 8/2014. (III. 28.) önkormányzati  

rendelet módosításáról 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében és a 42. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  13. § (1) bekezdés 

2. pontjában, a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) 

bekezdésben, a 16.§-ban, a 40. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, 

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok 

és ügyrendi bizottsága valamint Pénzügyi és gazdasági  bizottsága véleményének kikérésével 

az alábbiakat rendeli el: 

1.§ 

 

A köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 8/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„3. §  

(2) A temetési hely megváltása esetén a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama sírbolt 

esetén 60 év, urnafülke 50 év, sírhely, urnasírhely, urnasírbolthely esetén 30 év.  

 

2. § 

A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

3.§ 

 

Ez a rendelet 2020. július 10-én lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

Polgár, 2020. június 25. 

 

 

 

 Tóth József      dr. Sivák Anita 

            polgármester          jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

 

Polgár, 2020. június …..-án 

  dr. Sivák Anita 

          jegyző 

 

 

 



1. melléklet a …../2020. (…...) önkormányzati rendelethez 

 

A megváltási-, és újraváltási árak nettó árként kerültek feltüntetésre. 

 

 A. 

temetési hely fajtája 

B. 

megváltási díj (Forint) 

C. 

újraváltási díj (Forint) 

1. sírbolt 1 személyes 150 000 150 000 

2. sírbolt 2 személyes 150 000 150 000 

3. egyes sírhely 15 000 15 000 

4. egyes mélyített sírhely 15 000 15 000 

5. kettes sírhely 30 000 30 000 

6. kettes mélyített sírhely 30 000 30 000 

7. urnasírbolt 15 000 15 000 

8. urnasírhely 10 000 10 000 

 

9. 

urnafülke belső oldal 

- felső sor 

 

- középső sor 

 

- alsó sor 

 

55.000 

 

55.000 

45.000 45.000 

35.000 35.000 

 

10. 

urnafülke külső oldal 

- felső sor 

 

- középső sor 

 

- alsó sor 

40.000 40.000 

35.000 35.000 

30.000 30.000 

11. szociális temetési hely - 15 000 

12. szociális urnasírhely - 10 000 

 


