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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 88/2019. (III. 28.) Kt. határozattal döntött arról, hogy a 
Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött, 2017. január 1-jétől hatályos 
kegyeleti közszolgáltatási szerződést 2019. április 1-jétől a hatályos szerződéssel 
azonos tartalommal 12 hónappal, 2020. március 31-ig meghosszabbítja. A képviselő-
testület a fenti határozatban felkért a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 
25/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet díjtételeinek felülvizsgálatára, és a rendelet 
módosítására irányuló javaslat Képviselő-testület elé terjesztésére. 
 
A javaslatomat az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
 
A meghosszabbított kegyeleti közszolgáltatási szerződés értelmében az üzemeltető a 
tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles tételesen elszámolni az 
önkormányzatnak az értékesített és újra megváltott sírhelyek mennyiségéről, a 
fenntartási és igénybevételi díjakról, valamint a fenntartási és üzemeltetési 
költségekről. Az Nkft. elkészítette és megküldte a beszámolót, amely az előterjesztés 
mellékletét képezi. 
 
A Dombóváron alkalmazott 2018. évi jelenlegi díjszabás és a 2019. évre javasolt árak: 
 

Sírhely megváltási díjak 
 

Sírhelyek 
megnevezése 

Használati idő 
év 

Jelenlegi díjszabás Javasolt díjszabás 
Használati díj 

 (Ft +áfa) 
Használati díj 

 (Ft +áfa) 
Felnőtt egyes 25   
hantos 10.020 11.730 
hant nélküli 9.575 9.575 
Felnőtt kettes 25   
hantos 19.005 22.248 
hant nélküli 16.240 16.240 
Gyermek sírhely 
(10 éves korig) 

25 ingyenes ingyenes 

Urna sírhely hant 
nélküli 

10   

egyes 10.045 10.779 
kettes 16.270 19.044 
Urnafülke díja  10 20.215 21.691 
Családi urnafal 60   
4 főig 12.250 23.900 
6 főig 16.240 16.240 
Sírbolt hely 60   
2 fős 44.385 51.960 
4 fős 60.590 70.933 



5-10 fős 100.930 118.161 
Sírbolt hely 100   
2 fős 88.840 88.840 
4 fős 120.940 120.940 
5-10 fős 202.000 202.000 
Sírkápolna hely 60 101.020 101.020 
Rétbe temetkezés 25   
hant nélküli egyes 10.020 10.020 
hant nélküli kettes 22.750 22.750 
Hamvak 
szétszórása 

--- 20.215 20.215 

 
A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által 

fizetendő díjak: 
 

Ravatalozó és kellékeinek díja: 
Hagyományos földbe temetés esetén: 

 
14.345,- Ft + áfa 

 
15.779,- Ft + áfa 

Hamvasztásos elhelyezések esetén: 10.625,- Ft + áfa 11.687,- Ft + áfa 

Halotthűtők igénybevételi díja: 1.060,- Ft/nap+áfa 1.574,- Ft/nap+áfa 
Ravatal nélküli temetések díja:              2.362,- Ft + áfa 2.362,- Ft + áfa 
Egyszeri hulladékszállítási díj 

(temetésenként): 
- 5.000,- Ft + áfa 

Hétvégi felár naponta: 5.000,- Ft + áfa (az 
1. és 3. pontban foglaltak esetében 
alkalmazandó) 

- 5.000,- Ft + áfa 

 
A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási 

hozzájárulás: 
 

Sírbolt építése esetén: 435,- Ft + áfa 1.575,- Ft + áfa/nap 
Sírkő bontás, állítás, átdolgozás, tisztítás 

esetén vállalkozók és kőfaragó 
kisiparosok részére naponként: 

435,- Ft + áfa  
1.575,- Ft + áfa/nap 

 
Betűvésés síremlékre (név, évszám) 435,- Ft + áfa 1.575,- Ft + áfa/nap 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a 
jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  
 
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi 
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett 
előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem: 
 
 



Az önkormányzati rendelet módosításának előzetes hatásvizsgálata:  
 
1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, 
költségvetési hatásai: 
 
A rendeletmódosítás elfogadása növeli a köztemetők üzemeltetéséből származó 
bevételeket, amelyet az üzemeltető a köztemetők állapotának javítására fordíthat. 
 
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:  

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt, illetve egészségügyi 
hatásai nincsenek. 
 
3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló 
hatása: 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.  
 
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.  
 
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 

A rendelet biztosítja a köztemetők fenntartásának anyagi fedezetét. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat és a rendeletmódosítás 
elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
a köztemetők 2018. évi üzemeltetéséről és a 2019. évi tervezett feladatokról 

szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatóját a köztemetők 2018. évi 
üzemeltetéséről és a 2019. évi tervezett feladatokról. 
 
 
 
 

Szabó Loránd 
polgármester 

  



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2019. (…....) önkormányzati rendelete 

a temetőkr ől és a temetkezés rendjéről szóló 
25/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés e) pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés 
rendjéről szóló 25/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 
1. melléklete helyébe az 1. melléklete lép. 
 

2. § 
 
A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 

3. § 
 

A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3.melléklet lép. 
 

4. § 
 
Ez a rendelet 2019. május 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 Szabó Loránd dr. Szabó Péter 
 polgármester jegyző 
  



 

1. melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez 
 

„1. melléklet a 25/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 
 

Sírhely megváltási díjak 
 

Sírhelyek 
megnevezése 

Használati idő 
év 

Első megváltás Újra megváltás 
Használati díj 

 (Ft +áfa) 
Használati díj 

 (Ft +áfa) 
Felnőtt egyes 25   
hantos 11.730 15.145 
hant nélküli 9.575 12.095 
Felnőtt kettes 25   
hantos 22.248 30.230 
hant nélküli 16.240 26.240 
Gyermek sírhely 
(10 éves korig) 

25 ingyenes 13.800 

Urna sírhely hant 
nélküli 

10   

egyes 10.779 20.215 
kettes 19.044 32.490 
Urnafülke díja 10 21.691 24.200 
Családi urnafal 60   
4 főig 23.900 16.240 
6 főig 16.240 20.215 
Sírbolt hely 60   
2 fős 51.960 60.590 
4 fős 70.933 66.775 
5-10 fős 118.161 120.940 
Sírbolt hely 100   
2 fős 88.840 120.940 
4 fős 120.940 141.415 
5-10 fős 202.000 242.625 
Sírkápolna hely 60 101.020 141.840 
Rétbe temetkezés 25   
hant nélküli egyes 10.020 20.215 
hant nélküli kettes 22.750 50.390 
Hamvak szétszórása --- 20.215  

„ 
 

 
  



2. melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez 
 

„2. melléklet a 25/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 
 

A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő 
díjak 

 
1. Ravatalozó és kellékeinek díja:  
1.1. Hagyományos földbe temetés esetén:   15.779,- Ft + áfa.  
1.2. Hamvasztásos elhelyezések esetén:   11.687,- Ft + áfa.  
 
2. Halotthűtők igénybevételi díja:    1.574,- Ft/nap+áfa.  
(elhelyezéstől elszállításig, ill. eltemetésig személyenként) 
 
3. Ravatal nélküli temetések díja:                  2.362,- Ft + áfa 
 
4. Egyszeri hulladékszállítási díj (temetésenként):   5.000,- Ft + áfa.  
 
5. Hétvégi felár naponta:        5.000,- Ft + áfa 
(az 1. és 3. pontban foglaltak esetében alkalmazandó) „  



3. melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez 
 

„3. melléklet a 25/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 
 

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási 
hozzájárulás 

 
Temetési helyen végzett építési, síremlék felállítási, felújítási, átépítési munkák esetén  
1.575,- Ft + áfa/nap.” 


