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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület a  köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló szabályokat  a 8/2014. (III. 

28.) önkormányzati rendeletében határozta meg, mely az eltelt idő alatt több alkalommal módosításra 

került.  

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 132. § (2) és (3) bekezdésében biztosított törvényességi felügyelet körében 

eljárva, a Miniszterelnökség által meghatározott munkatervi feladatnak megfelelően megvizsgálta a 

fenti tárgyú önkormányzati rendeletet, melyre vonatkozóan három megállapítást tett.  

 

A temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 41/A. § f) pontjában foglaltak szerint szükséges a rendeletben 

meghatározni a temetési helyek nyilvántartására vonatkozó üzemeltetőt érintő szabályokat. A 

szabályozás a rendelet 2/A. §-ába került beépítésre.  

 

A Ttv. 40. § (2) bekezdés c) pontja tartalmazza a kötelező szolgáltatásokat, melyek díjait az 

önkormányzati rendeletben meg kell határozni. Tekintettel arra, hogy a rendelet 4. § (2) bekezdése 

kötelező szolgáltatásként említi a sírba helyezést, így annak a díját is meg kell határozni. A 

szolgáltatási díjakat a rendelet 3. melléklete tartalmazza, melynek 9-11. pontjai módosultak csak a 

tevékenységi kör megnevezését érintően. 

 

Törölni szükséges a rendelet 3. melléklet 2. pontjában meghatározott „ravatalozás előkészítés” 

szolgáltatást, mivel a Ttv. alapján ilyen  tevékenység külön nem határozható meg. Ennek alapján 

módosult a melléklet harmadik sorában feltüntetett ravatalozás díja, mely összevontan tartalmazza a 

korábbi két szolgáltatás díját. A törlés értelmében a táblázat sorszámozása is változik. 

 

A rendelet-tervezetben szereplő módosítások az üzemeltetést végző Korpusz 93’ Kft. ügyvezetőjével 

egyeztetésre kerültek.  

 

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására.  

 

Polgár, 2022. november 16.  

 

           

Tóth József 

          polgármester 

  



Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 .../2022. (...) önkormányzati rendelete 

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

módosításáról 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, a temetőkről és a temetkezésekről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 

temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 16. §-ában, 

40. § (1)-(3) bekezdéseiben, 41. § (3) bekezdésében meghatározott felhatalmazása alapján, 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 és Pénzügyi és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

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

következő 2/A. §-sal egészül ki: 

„2/A. § 

A temető Üzemeltetője pontos nyilvántartást vezet az elhunytak eltemetési módjáról, az eltemetés 

időpontjáról, az eltemetés helyéről, annak mélységéről, a megfizetett sírhely, megváltási díj 

mértékéről és annak időpontjáról” 

2. § 

A köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 8/2014.(III.28.) önkormányzati rendelet 3. 

melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba. 

 

 

Polgár, 2022. november 24. 

 

 

 

  Tóth József     dr. Sivák Anita 

  polgármester         jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént:  

 

Polgár, 2022. november ……….-én 

 

 

       dr. Sivák Anita 

             jegyző  



1. melléklet a ……./2022. (……) önkormányzati rendelethez 

„3. melléklet 

A szolgáltatások ára nettó árként került feltüntetésre 

 A. 

Szolgáltatás, tevékenység megnevezése 

B. 

Díja (Forint) 

1. a temetői létesítmények igénybevételének díja 33 000 

 Üzemeltető által biztosított szolgáltatások 

2. ravatalozás 21 120 

3. temetőben járművön történő szállítás 5 410 

4. elhunyt hűtése (5 napon belül) 11 880 

5. elhunyt hűtése (5 napon túl) 1 580 Forint/nap 

6. urnaelhelyezés falba 11 220 

7. urnaelhelyezés sírboltba 14 520 

8. egyes sírhelynyitás, sírhelybe helyezés, visszahantolás, 

sírásás 

42 240 

9. egyes mélyített sírhelynyitás, sírhelybe helyezés, 

visszahantolás, sírásás 

49 500 

10. sírbolt nyitása, sírboltba helyezés, zárása 28 980 

11. fedlap levétele, visszahelyezése 5 280 

12. újratemetés 42 240 

13. exhumálás 72 600 

14. gyermek exhumálás 56 760 

15. temető-fenntartási hozzájárulás sírjel építése, felújítása, 

karbantartása esetén 

2 760 Ft/nap 

16. gépjárművel történő behajtás alkalmanként díjtalan 

17. újszülött csecsemő temetése egységesen 33 000 

” 


