
Marcali Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
Tel.: 85/501-000 

 
 
  

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  
 

38/2012. (XII. 21.)  
 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E  
 

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

 
 

Marcali Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói 
hatáskörében, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 41. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Tv. 5. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 11. § 
(1) bekezdésében meghatározott 2. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 
2. § 

 

A Rendelet 12. § (2) bekezdésében meghatározott 3. melléklet helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
 

3. § 
 

A Rendelet 14. § (4) bekezdésében meghatározott 4. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

 
4. § 

 

E rendelet 2013. január 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
 

Dr. Sütő László s.k. 
polgármester 

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
jegyző 
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1. melléklet a 38/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez 

 
„2. melléklet a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 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.-2012. évben 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 
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b) A többes sírhely díja az egyes sírhely díjának annyiszorosa, ahány sírhely kerül megváltásra. 
  
c)  Gyermek sírhely 25 évre: 5.975 Ft 
  
d) Sírbolt 60 évre 
  
2 személyes kripta 50.705 Ft 
4 személyes kripta 74.100 Ft 
6 személyes kripta 109.200 Ft 
 
e) Urnahely 10 évre 
  
Földben útmelletti szegély 1. sor 4.870 Ft 
Földben útmelletti szegély 2. sortól 3.130 Ft 
 
 
f)  Urnahely 10 évre 
 
1 személyes urnafalban 

 
9.830 Ft 

2 személyes urnafalban 16.380 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 

15.750 Ft 

 
„ 
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2. melléklet a 38/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez 

 
„3. melléklet a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez 
 

 
A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő 

díjai 

 

 

a.) A temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj:  

  

 38.305 Ft 

 

b.) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak: 

 

  

Hűtési díj (nap/fő)   4.610 Ft 

Halott-szállítás a ravataltól a sírig gyászkocsival   15.280 Ft 

Sírhelynyitás normál (koporsós temetés esetén) 16.980 Ft 

Sírhelynyitás mélyített (koporsós temetés esetén) 18.155 Ft 

Sírhelynyitás Kripta esetén 6.000 Ft 

Sírhelynyitás Urnakripta esetén 3.000 Ft 

Urnasírhelynyitás normál   3.000 Ft 

Urnasírhelynyitás sírban 5.660 Ft 

 

 

 
 
 
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 
” 
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3. melléklet a 38/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez 

 
„4. melléklet a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 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 665 Ft 
  
Kripta építés, felújítás esetén 4.965 Ft 
  
Urnahely építés, felújítás esetén    585 Ft 

 
Gomba, Bize, Boronka, Gyóta, Horvátkút városrészek  
köztemetőiben:                                                                
  
Síremlék építés, felújítás esetén      370 Ft 
  
Kripta építés, felújítás esetén 3.900 Ft 
  
Urnahely építés, felújítás esetén      425 Ft 

 
 

 
 
 
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 
„ 
 
 
 



Marcali Város Önkormányzatának 
Polgármestere 

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

 
Ügyiratszám: 7610/4/2012. 
Ügyintéző: Nagyné Gelencsér Éva 
 
 

Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 
a temetőkről és a temetkezésről szóló 

20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
38/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének 

 
I N D O K O L Á S A  

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 10. § (5) alapján a temetőben alkalmazott temetési helyek 
szélességi, hosszúsági méretét és az egymástól való távolságát a szabályzatban kell előírni. 

Marcali Város Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 15.) 
számú rendeletében határozta meg a temetési helyek méretét. 
 
Marcali Város Önkormányzatának tulajdonában lévő köztemetőket kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés alapján a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft üzemelteti. A társaság 
kérelmet nyújtott be a temetkezési díjak 2013. 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 Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft kérelmében a temetkezési helyek feletti 
rendelkezési jogért fizetendő díjakat (2. számú melléklet) 5 %-al, a temetői létesítmények, 
illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat (3. 
számú melléklet) 5 %-al, a temetési szolgáltatók kivételével a köztemetőben 
vállalkozásszerűen építési, felújítási munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási 
hozzájárulás díjait (4. számú melléklet) szintén 5 %-al javasolja emelni. A díjemelés 
elengedhetetlen, hiszen a becsatolt beszámolóból látható, hogy a 2012. évi I-III negyedévi 
számadatok alapján a közszolgáltatónak  a temetőüzemeltetésen 2.121 ezer Ft vesztesége 
képződött.  
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A Rendelet 11. §-ában meghatározott 2. számú mellékletben szereplő temetkezési helyek 
feletti rendelkezési jogért fizetendő díj:  
 
 

1. Sírhely megváltási díjak a Széchenyi utcai központi temetőben       
                                                                                                                                                  

 2012. évre elfogadott 
díj 

2013. évre javasolt 
díj 

 
a) felnőtt sírhely 25 évre   
Egyes  sírhely útmelletti szegély  1. sor                              11.890 Ft 12.485 Ft 
Egyes  sírhely  útmelletti szegély 2-3 sor 10.210 Ft 10.720 Ft 
Egyes  sírhely útmelletti szegély 4. sortól 8.390 Ft 8.810 Ft 
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 1. sor 20. 520 Ft 21.545 Ft 
Kettes  sírhely 2-es útmelleti szegély 2-3 sor   17.170 Ft 18.030 Ft 
Kettes  sírhely 2-es útmelletti szegély 4. sortól    13.520 Ft 14.195 Ft 
b)A többes sírhely díja az egyes sírhely 
díjának annyiszorosa, ahány sírhely kerül 
megváltásra. 

  

 
c ) Gyermek  sírhely  25 évre             

 
7.270 Ft 

 
7.635 Ft 

 
d )  Sírbolt 60 évre 

  

2 személyes  kripta 48.290 Ft 50.705 Ft 
4 személyes  kripta 70.570 Ft 74.090 Ft 
6 személyes  kripta                                                104.000 Ft 109.200 Ft 
12 személyes kripta 155.670 Ft 163.455 Ft 
e )  Urnafülke, urnasírhely 10 évre   
Szabványos  urnahely  (urnafalban)                                            9.950 Ft 10.450 Ft 
Urnasírhely földben útmelletti szegély 1. sor          8.260 Ft 8.675 Ft 
Urnasírhely földben útmelletti szegély 2-3 sor             6.330 Ft 6.645 Ft 
Urnasírhely földben útmelletti szegély 4. 
sortól                                                                         

4.650 Ft 4.885 Ft 

Szabványos urnahely (2011. és 2012. évben 
kihelyezett urnafalban) 

16.640 Ft 17.470 Ft 

f) Urnasírbolt 20 évre    
urnasírbolt 2 személyes  14.328 Ft  15.045 Ft 
urnasírbolt 4 személyes* 17.910 Ft 18.805 Ft 
*Amennyiben a meglévő 4 személyes urnasírboltba csak 2 urna helyezhető el, a megváltás 
díja a megállapított díj 80%-a  
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2. Sírhely megváltási dijak : Gomba, Bize, Boronka, Gyóta, Horvátkút városrész  
köztemetőiben 
 
                                                                                                                                                                                        
                                                   

2012. évre elfogadott 
díj 

2013. évre javasolt 
díj 

 
 a) felnőtt sírhely 25 évre   
Egyes sírhely útmelletti szegély  1. sor                      6.860 Ft 7.015 Ft 
Egyes sírhely  útmelletti szegély  2. sortól 5.210 Ft 5.470 Ft 
Kettes  sírhely  útmelletti szegély  1. sor                     10.490 Ft 11.015 Ft 
Kettes sírhely útmelletti szegély 2. sortól                    7.140 Ft 7.495 Ft 
b) A többes sírhely díja az egyes sírhely 
díjának annyiszorosa, ahány sírhely kerül 
megváltásra. 

  

c )  Gyermek sírhely  25 évre                                   5.690 Ft 5.975 Ft 
 
d ) Sírbolt   60 évre                                                     

  

2 személyes  kripta                                                  48.290 Ft 50.705 Ft 
4 személyes  kripta                                                   70.570 Ft 74.100 Ft 
6 személyes  kripta                                                   104.000 Ft 109.200 Ft 
 
e ) Urnahely  10 évre 

  

Földben útmelleti szegély 1. sor 4.640 Ft 4.870 Ft 
Földben  útmelleti szegély  2. sortól                               2.980 Ft 3.130 Ft 
 
f )  Urnahely 10 évre 

  

1 személyes urnafalban                                              9.360 Ft 9.830 Ft 
2 személyes urnafalban                                                    15.600 Ft 16.380 Ft 

 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 
145/1999. (X. 1.) számú Kormányrendelet (5) bekezdése alapján az „Újra betemetés során 
megtalált csontmaradványokat az eltemettető kívánságának megfelelően 

a) díjmentesen mélyebbre lehet tenni; 
b) az újra betemetésre kijelölt temetési hely díjában való érvényesítése mellett, 

csontkamrában el lehet helyezni; vagy el lehet hamvasztani és a hamvakat a temető arra 
kijelölt területén szét lehet szórni, vagy urnában lehet elhelyezni.” 
 
 
3.  Lejárt, meg nem váltott és 

újraértékesített temetkezési helyek 
sírhelyelőkészítési díja  

2012. évre elfogadott 
díj 

2013. évre javasolt 
díj 

 
a.) a csontmaradványok mélyebbre helyezése 

esetén 
díjmentes díjmentes 

b.) a csontmaradványok egyéb módon történő 
elhelyezése esetén 

15.000 Ft 15.750 Ft 
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A Rendelet 12. § (2) bekezdése előírja, hogy a  köztemetőn belül az elhunyt hűtése, a 
temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállítása, a sírhelynyitás az 
üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételével történhet.  
 
Az O-TESTAMENTUM TEMETKEZÉSI Kft. kérelmet terjesztett elő, melyben kérte, 
hogy a díjtételekben tegyünk különbséget a sírnyitás során a koporsós temetéseknél 
szükséges sírnyitás díja, illetve az urna elhelyezéséhez szükséges sírnyitás díja között. 
Véleménye szerint az urnás temetésnél felszámolt normál sírnyitási díj irreálisan magas 
összeg. 
 
 
Az O-TESTAMENTUM TEMETKEZÉSI KFT kérelmét megvizsgálva az alábbi javaslatot 
terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
 
A Rendelet 12. § (2) bekezdésében meghatározott 3. számú mellékletben szereplő díjak: 
 
 
A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért 
fizetendő díj   
                                                     
 2012. évre elfogadott 

díj 
2013. évre javasolt 

díj 
 

a.) A temetői létesítmények 
igénybevételéért fizetendő díj 

36.480 Ft 38.305 Ft 

b.) Az üzemeltető által biztosított 
szolgáltatások igénybevételéért fizetendő 
díjak: 

  

Hűtési díj (nap/fő)   4.390 Ft   4.610 Ft 

Halott-szállítás a ravataltól a sírig 
gyászkocsival 

  14.550 Ft   15.280 Ft 

Sírhelynyitás normál (koporsós temetés 
esetén) 

16.170 Ft 16.980 Ft 

Sírhelynyitás mélyített (koporsós temetés 
esetén) 

17.290 Ft 18.155 Ft 

Sírhelynyitás Kripta esetén  6.000 Ft 

Sírhelynyitás Urnakripta esetén  3.000 Ft 

Urnasírhelynyitás normál  3.000 Ft 

Urnasírhelynyitás sírban  5.660 Ft 
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A Rendelet 14. § (4) bekezdésben meghatározott, a 4. számú mellékletben szereplő díjak: 
 
A temetési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen építési, felújítási 
munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díjai 
 
 2012. évre elfogadott 

díj 
2013. évre javasolt 

díj 
 

Széchenyi utcai temetőben:  
 

  

Síremlék építés, felújítás esetén 635 Ft 665 Ft 
Kripta építés,felújítás esetén 4.730 Ft 4.965 Ft 
Urnahely építés esetén    560 Ft    585 Ft 
   
 2012. évre elfogadott 

díj 
2013. évre javasolt 

díj 
 

Gomba, Bize, Boronka, Gyóta, Horvátkút 
városrészek köztemetőiben: 

  

Síremlék építés, felújítás esetén 355 Ft 370 Ft 
Kripta építés, felújítás esetén 3.715 Ft 3.900 Ft 
Urnahely építés esetén      405 Ft      425 Ft 
 
 
Az egyes díjfajtákon belül, a temetőben vállalkozászerűen munkát végzők által fizetendő 
temetőfenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított 
megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának maximum 5%-a lehet.  
 
 
 
 

A  rendeletet 2013. január 1. napjával javasoljuk hatályba léptetni. 
 
 
 
Marcali, 2012. december 4. 
 
        
         Dr. Sütő László s.k. 
              polgármester 
 
 


