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4. előterjesztés
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019. (.)
önkormányzati rendelete
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 (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete
helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. §
A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
3. §
A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
4. §
Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

1. melléklet a …./2019. (.) 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
Egyes sírhely útmelletti szegély 2-3. sor
Egyes sírhely útmelletti szegély 4. sortól
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 1. sor
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 2-3. sor
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 4. sortól

13.735 Ft
11.790 Ft
9.690 Ft
23.695 Ft
19.835 Ft
15.615 Ft

b) A többes sírhely az egyes sírhely díjának annyiszorosa, ahány sírhely kerül megváltásra.
c) Gyermek sírhely 25 évre:

8.400 Ft

d) Sírbolt 60 évre
2 személyes kripta
4 személyes kripta
6 személyes kripta
12 személyes kripta

55.775 Ft
81.500 Ft
120.120 Ft
179.800 Ft

e) Urnafülke, urnasírhely 10 évre
Szabványos urnahely (2011. előtt kihelyezett
urnafalban)
Urnahely földben útmelletti szegély 1. sor
Urnahely földben útmelletti szegély 2-3. sor
Urnahely földben útmelletti szegély 4. sortól
Szabványos urnahely (2011. év után kihelyezett
urnafalban)

11.495 Ft
9.545 Ft
7.310 Ft
5.375 Ft
22.550 Ft

f) Urnasírbolt 20 évre
urnasírbolt 2 személyes
urnasírbolt 4 személyes*

16.550 Ft
20.685 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
Egyes sírhely útmelletti szegély 2. sortól
Kettes sírhely útmelletti szegély 1. sor
Kettes sírhely útmelletti szegély 2. sortól

7.715 Ft
6.015 Ft
12.115 Ft
8.245 Ft

b) A többes sírhely díja az egyes sírhely díjának annyiszorosa, ahány sírhely kerül
megváltásra.
c) Gyermek sírhely 25 évre:

6.575 Ft

d) Sírbolt 60 évre
2 személyes kripta
4 személyes kripta
6 személyes kripta

55.775 Ft
81.510 Ft
120.120 Ft

e) Urnahely 10 évre
Földben útmelletti szegély 1. sor
Földben útmelletti szegély 2. sortól

5.355 Ft
3.445 Ft

f) Urnahely 10 évre
1 személyes urnafalban
2 személyes urnafalban

10.815 Ft
18.020 Ft

3. Lejárt, meg nem váltott és újraértékesített temetkezési helyek sírhelyelőkészítési díja
a.) a csontmaradványok mélyebbre helyezése
esetén

díjmentes

b.) a csontmaradványok egyéb módon
történő elhelyezése esetén

17.325 Ft

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”

2. melléklet a …/2019. (.) rendelethez
„3. melléklet a 20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért fizetendő díjak
a.) A temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj:

42.135 Ft

b.) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak:
Hűtési díj (nap/fő)
Ravatalozás
Halott-szállítás a ravataltól a sírig gyászkocsival
Urnaelhelyezés
Sírásás normál (koporsós temetés esetén)
Sírásás mélyített (koporsós temetés esetén)
Gyermeksírhely ásása
Sírhelynyitás normál (koporsós temetés esetén)
Sírhelynyitás mélyített (koporsós temetés esetén)
Sírhelynyitás gyermeksír esetén
Sírhelynyitás Kripta esetén
Sírhelynyitás Urnakripta esetén
Urnasírhelynyitás normál
Urnasírhelynyitás sírban
Sírbahelyezés
Visszahantolás normál (koporsós temetés esetén)
Visszahantolás mélyített (koporsós temetés esetén)
Gyermeksírhely visszahantolása
Újratemetés
Exhumálás
* megrendelő igénye szerint, a jelen táblázatban szereplő tételek összege
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”

5.070 Ft
7.810 Ft
16.810 Ft
3.410 Ft
18.680 Ft
19.970 Ft
4.840 Ft
18.680 Ft
19.970 Ft
4.840 Ft
6.600 Ft
3.300 Ft
3.300 Ft
6.225 Ft
2.200 Ft
24.640 Ft
26.400 Ft
2.200 Ft
*
8.800 Ft

3. melléklet a …/2019. (.) rendelethez
„4. melléklet a 20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
A temetési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen építési, felújítási
munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díjai

Széchenyi utcai köztemetőben:
Síremlék építés, felújítás esetén
Kripta építés, felújítás esetén
Urnahely építés, felújítás esetén

734 Ft
5.465 Ft
668 Ft

Gomba, Bize, Boronka, Gyóta, Horvátkút városrészek
köztemetőiben:
Síremlék építés, felújítás esetén
Kripta építés, felújítás esetén
Urnahely építés, felújítás esetén

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”

407 Ft
4.290 Ft
470 Ft

Marcali Város Önkormányzatának
Polgármestere
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Tel.: 85/501-000
F ax: 85/501-055

Ügyiratszám: 16483-4/2019.
Ügyintéző: Horváth Rita

3/b. sz. előterjesztés

Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének
A temetőkről és a temetkezésről szóló
20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
…/2019. (.) önkormányzati rendelet
INDOKOLÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló 20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) utoljára 2018.
decemberében módosította.
Marcali Város Önkormányzatának tulajdonában lévő köztemetőket kegyeleti közszolgáltatási
szerződés alapján a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaság)
üzemelteti. A Társaság kérelmet nyújtott be a temetkezési díjak 2020. évi emelésére
vonatkozóan.
A temetők üzemeltetésének költségeire - a hatályos önkormányzati rendelet alapján - az
alábbi források nyújtanak fedezetet:
- A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért fizetendő díjak (sírhely megváltás,
illetőleg az újraváltás díja), mely visszamarad az üzemeltetőnél és köteles vele az
önkormányzat felé elszámolni.
- A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj.
- Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások (elhunyt hűtése, halott szállítás,
sírhelynyitás) kötelező igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak.
- A temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen építési,
felújítási munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja.
A Társaság kérelmében a temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért fizetendő díjakat (2.
melléklet), a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért fizetendő díjakat (3. melléklet) és a temetési szolgáltatók kivételével a
köztemetőben vállalkozásszerűen építési, felújítási munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díjait (4. melléklet) 10 %-al javasolja emelni.
A Társaság az elmúlt 5 évben nem módosította a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető
által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat és a temetési szolgáltatók
kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen építési, felújítási munkát végzők által
fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díjait. Egyedül a temetkezési helyek feletti
rendelkezési jogért fizetendő díjakat közül 2019. január 1-től az önkormányzattal egyeztetve a
szabványos urnahely díját 17.470 Ft.-ról 20.500 Ft.-ra javasolta módosítani, mert a 2017. és
2018. évben a Széchenyi utcai központi temetőben elkészült 1-1 db 16 férőhelyes urnafal
beruházás költsége az elmúlt évekhez képest duplájára emelkedett és a korábban megállapított
sírhely megváltási díjak a beruházási költségek felét sem tették ki.

A díjemelés elengedhetetlen, hiszen a becsatolt beszámolóból látható, hogy a 2019. évi I-III
negyedévi számadatok alapján a közszolgáltatónak a temetőüzemeltetésen 26 ezer Ft
vesztesége képződött. Somogy megyében már több település hasonló nagyságrenddel emelte
meg a díjakat.
A Rendelet 11. §-ában meghatározott 2. mellékletében szereplő temetkezési helyek feletti
rendelkezési jogért fizetendő díjak:
1. Sírhely megváltási díjak a Széchenyi utcai központi temetőben:
Jelenlegi ár
a.) Felnőtt sírhely 25 évre
Egyes sírhely útmelletti szegély 1. sor
Egyes sírhely útmelletti szegély 2-3. sor
Egyes sírhely útmelletti szegély 4. sortól
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 1. sor
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 2-3. sor
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 4. sortól

12.485 Ft
10.720 Ft
8.810 Ft
21.540 Ft
18.030 Ft
14.195 Ft

2020. évre
javasolt ár
13.735 Ft
11.790 Ft
9.690 Ft
23.695 Ft
19.835 Ft
15.615 Ft

b.) A többes sírhely az egyes sírhely díjának annyiszorosa, ahány sírhely kerül megváltásra.
c.) Gyermek sírhely 25 évre
d.) Sírbolt 60 évre
2 személyes kripta
4 személyes kripta
6 személyes kripta
12 személyes kripta
e.) Urnafülke, urnasírhely 10 évre
Szabványos urnahely (2011. előtt kihelyezett umafalban)
Urnahely földben útmelletti szegély 1. sor
Urnahely földben útmelletti szegély 2-3. sor
Urnahely földben útmelletti szegély 4. sortól
Szabványos urnahely
(2011. után kihelyezett urnafalakban)

7.635 Ft

8.400 Ft

50.705 Ft
74.090 Ft
109.200 Ft
163.455 Ft

55.775 Ft
81.500 Ft
120.120 Ft
179.800 Ft

10.450 Ft
8.675 Ft
6.645 Ft
4.885 Ft

11.495 Ft
9.545 Ft
7.310 Ft
5.375 Ft

20.500 Ft

22.550 Ft

15.045 Ft
18.805 Ft

16.550 Ft
20.685 Ft

f) Urnasírbolt 20 évre
Urnasírbolt 2 személyes
Urnasírbolt 4 személyes *

* Amennyiben a meglévő 4 személyes umasírboltba csak 2 urna helyezhető el, a megváltás
díja a megállapított díj 80%-a.
2. Sírhely megváltási díjak: Gomba, Bize, Boronka, Gyóta, Horvátkút városrész
köztemetőiben
Jelenlegi ár
a.) Felnőtt sírhely 25 évre
Egyes sírhely útmelletti szegély 1. sor
Egyes sírhely útmelletti szegély 2. sortól
Kettes sírhely útmelletti szegély 1. sor
Kettes sírhely útmelletti szegély 2. sortól

2020. évre
javasolt ár

7.015 Ft
5.470 Ft
11.015 Ft
7.495 Ft

7.715 Ft
6.015 Ft
12.115 Ft
8.245 Ft

b.) A többes sírhely díja az egyes sírhely díjának annyiszorosa, ahány sírhely kerül
megváltásra.
c.) Gyermek sírhely 25 évre
d.) Sírbolt 60 évre
2 személyes kripta
4 személyes kripta
6 személyes kripta
e.) Urnahely 10 évre
Földben útmelletti szegély 1. sor
Földben útmelletti szegély 2. sortól
f.) Urnahely 10 évre
1 személyes umafalban
2 személyes urnafalban

5.975 Ft

6.575 Ft

50.705 Ft
74.100 Ft
109.200 Ft

55.775 Ft
81.510 Ft
120.120 Ft

4.870 Ft
3.130 Ft

5.355 Ft
3.445 Ft

9.830 Ft
16.380 Ft

10.815 Ft
18.020 Ft

A díjak az áfát nem tartalmazzák.
3. Lejárt, meg nem
sírhelyelőkészítési díja

váltott

és

újraértékesített

temetkezési

Jelenlegi ár

helyek

2020. évre
javasolt ár

a.) a csontmaradványok mélyebbre helyezése esetén

díjmentes

díjmentes

b.) a csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése esetén

15.750 Ft

17.325 Ft

A Rendelet 12. § (2) bekezdésében meghatározott 3. melléklet temetői
létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért
fizetendő díjak:
Jelenlegi ár
a.) A temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj:

38.305 Ft

b.) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevétéért fizetendő díjak:
4.610 Ft
Hűtési díj (Ft/nap/fő)
7.100 Ft
Ravatalozás
15.280 Ft
Halottszállítás a ravataltól a sírig gyászkocsival
3.100 Ft
Umaelhelyezés
16.980 Ft
Sírásás normál (koporsós temetés esetén)
18.155 Ft
Sírásás mélyített (koporsós temetés esetén)
4.400 Ft
Gyermeksírhely ásása
16.980 Ft
Sírhelynyitás normál (koporsós temetés esetén)
18.155 Ft
Sírhelynyitás mélyített (koporsós temetés esetén)
4.400 Ft
Sírhelynyitás gyermeksír esetén
6.000 Ft
Sírhelynyitás kripta esetén
Sírhelynyitás umakripta esetén
3.000 Ft
Umasírhelynyitás normál
3.000 Ft
Umasírhelynyitás sírban
5.660 Ft
Sírbahelyezés
2.000 Ft
Visszahantolás normál (koporsós temetés esetén)
22.400 Ft
Visszahantolás mélyített (koporsós temetés esetén)
24.000 Ft
Gyermeksírhely visszahantolása
2.000 Ft
Újratemetés
*
Exhumálás
8.000 Ft

2020. évre
javasolt ár
42.135 Ft

5.070 Ft
7.810 Ft
16.810 Ft
3.410 Ft
18.680 Ft
19.970 Ft
4.840 Ft
18.680 Ft
19.970 Ft
4.840 Ft
6.600 Ft
3.300 Ft
3.300 Ft
6.225 Ft
2.200 Ft
24.640 Ft
26.400 Ft
2.200 Ft
*
8.800 Ft

* A megrendelő igénye szerint a fenti táblázatban szereplő tételek összege alapján.
A díjak az áfát nem tartalmazzák.
A Rendelet 14. § (4) bekezdésében meghatározott 4. melléklet temetési szolgáltatók
kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen építési, felújítási munkát végzők által
fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díjai:
Széchenyi utcai köztemetőben:
Jelenglegi ár
Síremléképítés, -felújítás esetén
Kriptaépítés, -felújítás esetén
Urnahely építés, felújítás esetén

665 Ft
4.965 Ft
585 Ft

2020. évre
javasolt ár
734 Ft
5.465 Ft
668 Ft

Gomba, Bize, Boronka, Gvóta, Horvátkút városrészek köztemetőiben:
Jelenglegi ár
Síremléképítés, -felújítás esetén
Kriptaépítés, -felújítás esetén
Urnahely építés, felújítás esetén

370 Ft
3.900 Ft
425 Ft

A díjak az áfát nem tartalmazzák.
A rendeletet 2020. január 1.jén javaslom hatályba léptetni.

Marcali, 2019. december 9.

Dr. Sütő László
polgármester

2020. évre
javasolt ár
407 Ft
4.290 Ft
470 Ft

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
Rendelet-tervezet címe:

Marcali Város Önkormányzatának …/2019. (.) 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:

A rendelet célja, hogy megfelelően szabályozza Gazdasági
Marcali Város Önkormányzatának temetkezéssel, és költségvetési hatása
sírhelymegváltással kapcsolatos rendelkezéseit.
kedvező.

Környezeti,
egészségi
következmények:
Nincs

Adminisztratív
terheket
befolyásoló hatás:
Nincs.

Egyéb hatás:

Nincs.

A rendelet megalkotása szükséges, mert:
A Rendelet 2., 3. és 4. mellékletében megállapításra került díjak emelése szükséges, mivel a 2018. és 2019. évben is a közszolgáltatónak a

temetőüzemeltetésen vesztesége képződött.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
Törvényi szabályozás előírja, hogy a temetőüzemeltetés bevételeinek fedezniük kell a kiadásokat, melyek 2018. évben és 2019. I-III. negyedévben részben
voltak biztosítottak. A díjak emelésével a törvényi szabályozásnak eleget lehet tenni.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:
Szervezeti:

Tárgyi:

Pénzügyi:

Rendelkezésre állnak.

Rendelkezésre állnak.

Rendelkezésre állnak.

Rendelkezésre állnak.

