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Tisztelt Képviselő-testület!

Az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi
és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése, valamint a temető- és temetkezési kultúra fejlesz-
tése érdekében a temetkezési tevékenységet országos szinten a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.)
kormányrendelet szabályozza. A kötelező helyi közszolgáltatások körében a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdés alapján az önkormányzat köte-
lezően ellátandó feladata a köztemető fenntartása, üzemeltetése.

A Képviselő-testület 2007. szeptemberi ülésen elfogadta a 25/2007. (IX. 14.) sz. önkormány-
zati rendeletet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről, valamint 2007. október 1. napján
hatályba lépett a Dózsa György úti temető köztemetőként történő fenntartásáról és üzemelte-
téséről szóló megállapodás.

A rendelet életbe lépésétől számított több mint egy éves időszak alatt gyűjtöttük a tapasztala-
tokat, észrevételeket. A temető tulajdonosaival, üzemeltetőjével feldolgoztuk azokat, és rész-
ben ez alapján, javaslatot teszek a rendelet módosítására, alkalmazhatóbbá tételére. Javasla-
tom nem érdemi változtatást, hanem a hatályos rendelet mellékletének pontosítását, finomítá-
sát jelenti.

A regisztrációs díj és a sírnyitás díja egy összegként szerepelt a rendeletben, most javaslom a
regisztrációs költséget külön választani, és a sírnyitás kifejezést a precízebb sírásásra változ-
tatni:

- Regisztrációs díj: 7.000 Ft + ÁFA
- Sírásás díja:

Koporsós temetés esetén: 10.000 Ft + ÁFA
Urna sírhelyes temetés esetén: 7.000 Ft + ÁFA

Urnás temetés esetén előlappal: 7.000 Ft + ÁFA
Javaslom, hogy a „Temető fenntartási hozzájárulás díja” meghatározást nevezzük át a lénye-
get jobban kifejező „Temetkezési szolgáltatók által fizetendő temető fenntartási hozzájárulási
díj” meghatározásra, amely változatlanul 15.000 Ft, de nem sírhely megváltásonként, hanem
temetésenként fizetendő.

A költségek növekedése és a köztemető funkció ellátásának biztonsága érdekében javaslom a
következő díjtételek megemelését átlagosan 8%-al:

- Kolumbárium egyes fülke: 5.500 Ft + ÁFA-ról 6.000 Ft + ÁFA
- Kolumbárium kettes fülke: 11.000 Ft + ÁFA-ról 12.000 Ft + ÁFA

- Ravatalozó használata: 11.670 Ft + ÁFA-ról 12.500 Ft + ÁFA
- Boncoló helyiség használata: 5.000 Ft/alkalom-ról 5.400 Ft/alkalom

- Halott hűtő hűtési alapdíja (3 napra): 5.000 Ft + ÁFA-ról 5.400 Ft + ÁFA
- Halott hűtés minden további megkezdett nap: 1.250 Ft + ÁFA-ról 1.350 Ft + ÁFA
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A rendelet további díjtételeinek változtatására nem teszek javaslatot. Mivel a díjak a rendelet
1. számú mellékletében vannak meghatározva, csak ennek a mellékletnek a módosítása szük-
séges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a fentiek alapján vitassák meg a temetőkről és a temetkezési tevékenységről
szóló önkormányzati rendelet módosítási javaslatát, és az abban foglaltakat fogadják el.

Gödöllő, 2008. december „   3   ”

Dr. Gémesi György
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…../2008. ( …. )sz. önkormányzati rendelet

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2007. (IX. 14.) sz. rendelet módosí-
tásáról

1. §

A 25/2007. (IX. 14.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz.
melléklete lép.

2. §

E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.

Gödöllő, 2008. december „    ”

Dr. Gémesi György sk. Dr. Nánási Éva sk.
polgármester jegyző
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1. számú melléklet

A köztemetőben alkalmazandó díjak

Díjtételek Díjak

1. Egyes sírhely: tulajdonos állapítja meg
2. Kettes sírhely: tulajdonos állapítja meg
3. Sírbolt: tulajdonos állapítja meg
4. Kolumbárium egyes fülke: 6.000 Ft + ÁFA
5. Kolumbárium kettes fülke: 12.000 Ft + ÁFA
6. Urnasírhely: tulajdonos állapítja meg
7. Ravatalozó használata: 12.500 Ft/alkalom + ÁFA
8. Boncoló helyiség használata: 5.400 Ft/alkalom + ÁFA
9. Halott hűtő hűtési alapdíja (3 napra): 5.400 Ft +ÁFA
10. Hullahűtés minden további megkezdett nap: 1.350 Ft + ÁFA
11. Regisztrációs díj: 7.000 Ft + ÁFA
12. Sírásás díja

a) Koporsós temetés esetén: 10.000 Ft/db + ÁFA
b) Urna sírhelyes temetés esetén: 7.000 Ft/db + ÁFA
c) Urnás temetés esetén (előlappal): 7.000 Ft/db + ÁFA

13. Exhumálás esetén fizetendő regisztrációs díj: 7000 Ft/db + ÁFA
14. Sírköves tevékenység:

a) Új sírkő építés előtti szemledíj: 2.000 Ft/db + ÁFA
b) Sírkő felújítás, szétszedés, javítás: 3.000 Ft/db + ÁFA
c) Új síremlék I-es sír: 7.000 Ft/db + ÁFA
d) Új síremlék II-es sír: 10.000 Ft/db + ÁFA
e) Kriptára síremlék: 15.000 Ft/db + ÁFA
f) Kripta földalatti létesítmény: 15.000 Ft/db + ÁFA

15. Egyéb munkák (öntözés, sírápolás, stb.): 10.000 Ft/hó + ÁFA
16. Éjszakai halottszállítás: 4.000 Ft/alkalom + ÁFA
17. Temetkezési szolgáltatók által fizetendő

temető fenntartási hozzájárulási díj: 15.000 Ft/temetésenként + ÁFA
18. Behajtási díjak:

a) Behajtási díj 2,5 t-ig összsúlyú gépjárművel: 600 Ft/alkalom
b) Behajtási díj 2,5 és 3,5 t közötti össz-

súlyú gépjárművel: 800 Ft/alkalom
c) Behajtási díj személygépkocsival: 200 Ft/alkalom


