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„Az előterjesztés törvényes”

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2017. február 15-én tartandó soros ülésére a temetők és a
temetkezés helyi szabályozásáról 3/2002. (III.26.) KT. sz. rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!
A Képviselő-testület a 127/2016. (XII.20.) KT. sz. határozatában döntött a ravatalozó
épületénél elhelyezett urnafalon található urnafülkék megváltási díjáról..Ebben a határozatban
döntött arról is, hogy a megállapított díjak a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
1993. évi XLIII. törvény 40.§. alapján kerüljön a helyi rendeletben is szabályozásra:
„(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 temetőfenntartási 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.”
Fülöp Község Önkormányzata a temetők és temetkezés helyi szabályozásáról szóló 3/2002.
(III.26.) KT. sz. rendeletében szabályozza ezen díjakat.
Fenti határozat végrehajtása érdekében kérem a mellékelt rendelet tervezetet elfogadni.
Előterjesztést készítette: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző
Fülöp, 2017. február 6.
/:Hutóczki Péter:/sk.
polgármester

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2017. (………..) önkormányzati rendelet-tervezete
a temetők és a temetkezés helyi szabályozásáról 3/2002. (III.26.) KT. sz. rendelet
módosításáról
Fülöp község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 2. pontja szerinti feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2009. (III. 20.) KT.sz. rendelet
melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

2.sz.

2.§.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és azt azt követő napon hatályát
veszti.

Hutóczki Péter
polgármester

Dr. Csősz Péter
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Fülöp, 2017. február …..

Dr. Csősz Péter
jegyző

1. sz. melléklet a …./2017.(II…..) önkormányzati rendelethez
„2. sz. melléklet a 3/2009. (III.20.) KT. sz. rendelethez”

Köztemető temetési hely megváltási díja:
1.) Gyermeksírhely
1500.-Ft/db
2.) Felnőtt egyes sírhely
3000.-Ft/db
3.) Felnőtt kettes sírhely
5000.-Ft/db
4.) Családi sírhely
7000.-Ft/db
5.) Sírbolt (alsó-felső építménnyel)
10000.-Ft/db
6.) Urna sírhely
2000.-Ft/db
7.) Urna fülke
a.) 1.– 24. sz. urnafülke (elhelyezkedése: felső 3 sor):
+ áfa
b.) 25.-48. sz. urnafülke (elhelyezkedése: alsó 3 sor):
+ áfa
8.) Díszsírhely

ingyenes

40.000.-Ft
30.000.-Ft

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Rendelet-tervezet
megnevezése

…./2017. (II…….) Önkormányzati rendelet tervezete a a
temetők és a temetkezés helyi szabályozásáról 3/2002.
(III.26.) KT. sz. rendelet módosításáról

Társadalmi hatás

Nincs

Gazdasági hatás

Nincs.

Költségvetési hatás

Az önkormányzat saját bevételeinek növekedésével járó döntés

Környezeti
következmények

Nincs.

Egészségi
következmények

Nincs.

Adminisztrációs terhek

Nincs

A rendelet
megalkotásának
szükségessége
A jogalkotás
elmaradásának várható
következményei

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1993. évi XLIII.
törvény 40.§. alapján „… köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét
az önkormányzat rendeletben állapítja meg.” Fenti jogszabályi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges a rendelet módosítás.
Jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget az önkormányzat
a hatályos magasabb szintű jogszabályokkal való összhang nem
valósítható meg.

A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- szervezeti feltételek

Rendelkezésre állnak

- tárgyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- pénzügyi feltelek

Rendelkezésre állnak

Indokolás
Általános indokolás
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2002. (III.26.) KT. sz. rendelete
szól a temetők és a temetkezés helyi szabályairól. A Képviselő-testület a 127/2016. (XII.20.)
KT. sz. határozatban döntött a rendelet módosításáról, urnafülke megváltási díjának
meghatározásáról. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1993. évi XLIII. törvény
40.§. alapján „… köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben
állapítja meg.” Ezen kötelezettség teljesítése érdekében készült a rendelet-tervezet.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A díjak megállapításáról történő rendelkezés.
A 2. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.
Fülöp, 2017. február 9.
Dr. Csősz Péter
jegyző megbízásából:
Kissné Terdik Erzsébet s. k.
aljegyző

