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5. sz. előterjesztés 

 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

…./2017. (…..….) önkormányzati  

 

R E N D E L E T E  

 

a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény  6. § (4) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 

 

 

 

1.  § 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete helyébe e rendelet 1. 

melléklete lép. 

 

 

 

2. § 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 
 

Dr. Sütő László  

polgármester 

Bödőné Dr. Molnár Irén  

címzetes főjegyző 

 

 

 



 

1. melléklet a …/2017. (…) rendelethez 

 

„2. melléklet a 20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez” 

 

A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért fizetendő díjak 

 

1. Sírhely megváltási díjak a Széchenyi utcai központi temetőben: 

 

a) Felnőtt sírhely 25 évre 

  

Egyes sírhely útmelletti szegély 1. sor 12.485 Ft 

Egyes sírhely útmelletti szegély 2-3. sor 10.720 Ft 

Egyes sírhely  útmelletti szegély 4. sortól 8.810 Ft 

Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 1. sor 21.540 Ft 

Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 2-3. sor 18.030 Ft 

Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 4. sortól 14.195 Ft 

 

b) A többes sírhely az egyes sírhely díjának annyiszorosa, ahány sírhely kerül megváltásra. 

  

c)  Gyermek sírhely 25 évre:               7.635 Ft 

 

d)  Sírbolt 60 évre 

 

2 személyes kripta 

 

50.705 Ft 

4 személyes kripta 74.090 Ft 

6 személyes kripta 109.200 Ft 

12 személyes kripta 163.455 Ft 

 

e)  Urnafülke, urnasírhely 10 évre  

 

Szabványos urnahely (urnafalban) 

 

10.450 Ft 

Urnahely földben útmelletti szegély 1. sor 8.675 Ft 

Urnahely földben útmelletti szegély 2-3. sor 6.645 Ft 

Urnahely földben útmelletti szegély 4. sortól 4.885 Ft 

Szabványos urnahely (2011. év után kihelyezett urnafalban) 17.470 Ft 

 

f) Urnasírbolt 20 évre  

 

 

 

urnasírbolt 2 személyes 15.045 Ft 

urnasírbolt 4 személyes* 18.805 Ft 

 

*Amennyiben a meglévő 4 személyes urnasírboltba csak 2 urna helyezhető el, a megváltás díja a 

megállapított díj 80%-a  

 

2. Sírhely megváltási díjak: Gomba, Bize, Boronka, Gyóta Horvátkút városrész köztemetőiben 

 

a) Felnőtt sírhely 25 évre 

   

Egyes síhely útmelletti szegély 1. sor 7.015 Ft 

Egyes sírhely útmelletti szegély 2. sortól 5.470 Ft 

Kettes sírhely útmelletti szegély 1. sor 11.015 Ft 

Kettes sírhely útmelletti szegély 2. sortól 7.495 Ft 

 

b) A többes sírhely díja az egyes sírhely díjának annyiszorosa, ahány sírhely kerül megváltásra. 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 

20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

…../2017. (..….) önkormányzati rendelet 

 

I N D O K O L Á S A  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) utoljára 2015. 

decemberében módosította. 

 

A Rendelet 2. mellékletében kerültek meghatározásra a temetkezési helyek feletti rendelkezési 

jogért fizetendő díjak, melynek 1. e) pontjának módosítását kezdeményezem, mivel a 2016. és 2017. 

évben létesített urnafal vonatkozásában nincs urnahely megváltás díj megállapítva. A javaslat 

díjemelést nem eredményez. 

 

Jelenleg hatályos rendelkezés szerint: 

 

1. Sírhely megváltási díjak a Széchenyi utcai központi temetőben: 

e)  Urnafülke, urnasírhely 10 évre  

Szabványos urnahely (2011.-2012. évben kihelyezett 

urnafalban) 

17.470 Ft 

  

Módosítási javaslat szerint: 

 
1. Sírhely megváltási díjak a Széchenyi utcai központi temetőben: 

e)  Urnafülke, urnasírhely 10 évre  

Szabványos urnahely (2011. év után kihelyezett urnafalban)              17.470 Ft 

  

 

 

A rendeletet a kihirdetés napját követő nappal javaslom hatályba léptetni. 

 

 

Marcali, 2017. december 7.       

         Dr. Sütő László  

          Polgármester 

 

 

 

 
 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

Rendelet-tervezet címe: 

 
Marcali Város Önkormányzatának …../2017. (..….) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti,  

egészségi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket  

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A rendelet célja, hogy megfelelően szabályozza 

Marcali Város Önkormányzatának temetkezéssel, 

sírhelymegváltással kapcsolatos rendelkezéseit. 
 

Gazdasági 

és költségvetési hatása 

kedvező 

Környezeti, egészségi 

következményei nincsenek. 

Olyan előírásokat  

tartalmaz, amelyek 

feltétlenül szükségesek, az 

adminisztrációs  

terhek nem növekednek. 

Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:   

 Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendeletet utoljára 2015. decemberében módosította. 

A Rendelet 2. mellékletében kerültek meghatározásra a temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért fizetendő díjak, melynek 1. e)  pontjának módosítása 

szükséges, mivel a 2016. és 2017. évben létesített urnafal vonatkozásában nincs urnahely megváltás díj megállapítva. A javaslat díjemelést nem eredményez. 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

A megépített urnahelyek megválthatósága miatt szükséges. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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