
BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
        KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

../2016. (XII…..) 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  
a temetők rendjéről és a temetkezési tevékenység végzéséről szóló 7/2006.(IV.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében és a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el: 

1. § 

A temetők rendjéről és a temetkezési tevékenység végzésről szóló 7/2006. (IV.25.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. melléklete helyébe 1. melléklete lép. 

2. § 

Jelen rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. 

Balatonújlak, 2016. december … 

Tüske Gáborné                Nagy Gáborné  
polgármester jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. december …. 

Nagy Gáborné 
jegyző 



1. melléklet a ../2016.(XII….) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 7/2006.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Az egyes temetkezési helyek megváltásának, illetve újraváltásának díjairól: 

a) Sírhelyek:
aa) gyermeksírhely 2000 Ft 
ab) felnőtt egyes sírhely 4000 Ft 
ac) felnőtt kettes sírhely 5000 Ft 
ad) felnőtt hármas sírhely 6000 Ft 

b) Urnahelyek- urnafülke urnafalban:
ba) balatonújlaki állandó lakos elhunyt esetén          12000 Ft 
bb) nem balatonújlaki állandó lakos elhunyt esetén          25000 Ft 

c) Lejárt, meg nem váltott és újramegváltott temetkezési helyek
sírhely előkészítési díja a csontmaradványok egyéb módon történő
elhelyezése mellett           4000 Ft 

d) Sírbolt 60 évre:         60000 Ft 



Balatonújlak Község Önkormányzatának 
P o l g á r m e s t e r e 
8712 Balatonújlak, Templom u. 3. 
Tel.: 85/539-036. 
______________________________________________________________________ 

Ügyiratszám: 2133/1/2016. 4. számú előterjesztés

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a temetők rendjéről és a temetkezési tevékenység végzésről szóló 7/2006. (IV.25.) 

önkormányzati rendelet módosítása indokolása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A temetők rendjéről és a temetkezési tevékenység végzéséről szóló rendelet, és ehhez 
kapcsolódóan a közszolgáltatás ellátása és biztosítása 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: kormányrendelet) 
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 temető fenntartási 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 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, 
e) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezésiszolgáltatók 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  



haladhatjameg. 

(5) A települési önkormányzat képviselő-testülete a díj megállapításakor kikéri a fogyasztók 
területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek véleményét.  

(6) A temető üzemeltetője a szabályzatban megállapított díjakon felül más díjat  nem 
állapíthat meg. Nem szedhető díj a temető látogatásért, a temetői utak használatáért és  a 
temetési  hely  gondozásához  igénybe vet vízért. 

A rendelet-tervezet 1. melléklete a hatályos  díjak  emelésére tartalmaz javaslatot.  
A díjtételek a rendelet hatályba lépése óta egy izben kerültek módosításra, a 21/2007.(XII.10.) 
Önkormányzati rendelettel, 2008. január 1. hatályba lépéssel. A díjtételek azóta változatlanok. 

2016. évben felülvizsgálatra kerültek a lejárt temetői sírhelyek. A hozzátartozók felhívásra 
kerültek az újraváltásra, melynek eredményeként újabb 100 sírhely került megváltásra, a 
befolyt bevétel 2016. november 30-ig 376  e Ft volt. Nyilvántartásunk szerint 41 sírhely 
újraváltása nem történt meg, melyre ismételt felhívást teszünk közzé. 

A rendelet-tervezet 2016. december 5-én megküldésre kerüt a fogyasztók területileg 
illetékes érdek-képviseleti szervezetének (Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Somogy 
Megyei Szervezete Kaposvár) véleményezésre a törvény 40.§ (5) bekezdésének 
megfelelően. Az érdek-képviseleti szerv a rendelet-tervezettel egyetértett, véleményük az 
előterjesztéshez csatolva. 

Balatonújlak, 2016. december 8. 

Tüske Gáborné 
polgármester 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

Rendelet-tervezet címe: a temetők rendjéről és a temetkezési tevékenység végzéséről szóló 7/2006.(IV.25.) önkormányzati rendelet 
módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági 
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti,  
egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás

Egyéb 
hatás: 

A rendelet-tervezet a hozzátartozóknak 
többletkiadást jelent a díjtételek emelkedése 
kapcsán. 

A rendelet többletbevételt 
eredményez, mivel díjemelést 
tartalmaz.  

Nincs A temetői díjak 
befizetésének folyamatos  
átvezetése a vonatkozó 
nyilvántartáson. 

Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a díjtételek 10 éve változatlanok, a temetőfenntartáshoz szükséges költségek egy részének 
finanszírozásához szükség van a többletbevételre.  

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: bevételkiesés. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 
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Feladó:  Dr. Novák Ferenc [novak.ferenc4@t-online.hu]
Küldve:  2016. december 5. 17:09
Címzett:  nagy.gaborne@kethely.hu
Tárgy:  Véleményezés

Nagy Gáborné jegyző
Kéthely

Tiszelt Jegyző Asszony!

A balatonújlaki temetői szolgáltatási díjakról  szóló rendelettervezettel
szemben kifogással nem élünk, azt  javasoljuk elfogadni,

Kaposvár. 2016. dec.5.

Tisztelettel:

Dr. Novák Ferenc elnök
Orsz. Fogy. védelmi Egyesület

Somogy megyei Szevezete
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