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Előterjesztés  
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 

2017. december 11-i ülésére 
a temetői díjtételek felülvizsgálatához 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (2)-(4) 
bekezdései kimondják: 
„(2) 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 temető-fenntartási hozzájárulás díját, 
  c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások    
      igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók 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 temető-fenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes   
     sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5%-át  
     nem haladhatja meg.” 
 

A temetőről és a temetkezésről szóló 7/2006.(IV.25.) önkormányzati rendelet 2006. május 1. napján 
lépett hatályba, megalkotása óta hat ízben került módosításra;  

• 12/2007.(V.29.), - a temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által 
fizetendő díj megállapítása; 

• 21/2007.(XII.10.), az egyes temetkezési helyek megváltásának, illetve újra váltásának díjtételei 
módosítása 

• 10/2009.(VIII.31.), - EK irányelv záradék feltűntetése 
• 8/2012.(V.30.), szabálysértési rendelkezés törlése  
• 13/2016.(XII.11.), új díjtételeket tartalmazó 1. melléklet megállapítása 

 
Javasolom a testületnek, hogy felülvizsgálati kötelezettsége teljesítése mellett, változatlanul alkalmazza 
a jelenlegi díjtételeket, melyek az alábbiak: 
 
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 újra megváltott temetkezési helyek 
sírhely előkészítési díja a csontmaradványok egyéb módon történő 
elhelyezése mellett                4000 Ft 
 

d) Sírbolt 60 évre:              60000 Ft 
 
A temet ői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szol gáltatók által fizetend ő díj:  
 
A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj: 
15.000 Ft/temetés 
 
A községi köztemet őben – a temetkezési szolgáltatók kivételével – váll alkozási 
tevékenységet végz ők által fizetend ő temető-fenntartási hozzájárulás díja:  
 
A községi köztemetőben - a temetkezési szolgáltatók kivételével – vállalkozási tevékenységet 
végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja: 600,- Ft/munka 
 

 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Balatonújlak, 2017. december 8. 
     
                                                              Tüske Gáborné 

                polgármester 
 


