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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 
A Képviselő-testület érdemben a 2015. novemberi ülésén módosította a temetőről és a 
temetkezésről szóló 19/2013. (XII.18.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.). Ekkor 
határozta meg a jelenleg is érvényes díjakat.  Azóta módosításra nem került sor. 
A rendelet felülvizsgálata egyrészt jogszabályi kötelezettség, miután a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 40. §. (3) bekezdése úgy 
rendelkezik, hogy a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét (temetési hely díja, temető-
fenntartási hozzájárulás, temetői létesítmények díja) évente felül kell vizsgálni.  
A felülvizsgálat másik indoka az, hogy a temető üzemeltetése során felmerült néhány 
módosítási igény a rendelet szövegének aktualizálására. Az előterjesztés ezeket a 
módosításokat tartalmazza.  
2018. szeptemberében a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatala 
ellenőrizte a Gyulakeszi településen található temető fenntartását és üzemeltetését. A vizsgálat 
megállapított néhány olyan hiányosságot, amelyek a rendelet módosítását igénylik. Néhány 
megállapítás esetén viszont nincs szükség a rendelet módosítására. Ilyen például a nyilvántartó 
könyv rovatainak a jogszabályokhoz történő igazítása, a temető rendjét és a nyitvatartást 
tartalmazó tájékoztató tábla kihelyezése a bejárathoz.  
A rendeletünk 4. § (3) bekezdése lehetővé teszi az eltemettetésre köteles számára a sírásást, a 
temetőgondnok közreműködésével. Erre a feladatra Önkormányzatunk nincs felkészülve. A 
sírgödör kiásása gyakorlatot igényel, miután a közel 2 méteres gödör esetében nagy a 
balesetveszély. Javaslom ezt törölni a rendeletünkből. 
A temető területén és a kerítésén célszerű szabályozni a reklám és hirdetés elhelyezését.   
A rendelet 9. Síremlékek, sírboltok című fejezet címét és a teljes 17 §-t javaslom új tartalommal 
megtölteni.  
Az új fejezetben részletesebben szabályoznánk a síremlékek, sírboltok létesítésének szabályait, 
illetve a temetőben végzett vállalkozói tevékenység előírásait.  
A hatályos rendeletünk a sírhelyek díjait nem egységes szerkezetben tartalmazza, ennek 
módosítása indokolt.  



A módosítást követően valamennyi parcellában egységes sírhely díjakat javaslok megállapítani. 
A megállapítandó díjak mindössze a II. és III. parcella esetében jelentenek díjemelést, míg a 
többi esetében összességében kismértékű csökkentés lesz. A temetőfenntartási díj a sírhely 
díjának 5 %-át nem haladhatja meg, így ezek a tételek is esetenként változnak. Ott, ahol ennek 
számított összege a 200.- Ft-ot sem éri el a díj mértékét 0.- Ft-ban javaslom megállapítani, 
hiszen a díj beszedésének költségei meghaladják a befizetendő összeget.   
A használat időtartama a sírboltok kivételével nem változik, marad a 25 év, míg a sirboltok 
esetében ezt javaslom 60 évre csökkenteni azzal a megjegyzéssel, hogy a már megváltott 
sírboltok használati időtartama nem változik.  
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és 
a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 

        HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
19/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 
__/2018. (XI.__) számon önkormányzati rendeletei 
közé iktatja. 

 
 

 
 
Tapolca, 2018. november 21. 
                     Szennyainé Kovács Veronika 
          polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GYULAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
_/2018 (_._.) rendelete 

 
a temetőről és a temetkezésről szóló 19/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 
(tervezet) 

 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény a 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1.§ 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről 
szóló 19/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 4. § (3) bekezdése 
hatályát veszti. 
 

2.§ 
 

Az Ör. 6. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:  
„(5) A temető területén és kerítésén reklámot, hirdetést elhelyezni tilos.”  

3. § 
 

Az Ör. 9. fejezetének a címe az alábbira változik  
 

„9. Síremlékek, sírboltok létesítésének és a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenység 
végzésének szabályai”  
  

4. §  
 

Az Ör. 17. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) A síremlék felállításához, felújításához, a síremlék elemeinek, sírkeret építéséhez szükséges 

építőanyag gépjárművel történő helyszínre szállításához, továbbá a síremlék tisztításához 
hozzájárulást kell kérni. A hozzájárulást az Általános Igazgatási Csoportnál 
formanyomtatványon kell előterjeszteni. Hozzájárulás hiányában a munkálatok nem 
végezhetőek.  

(2) Síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet. A síremlék alapjának 
elkészítésekor a talaj legalacsonyabb pontjához kell igazodni. Az elkészült síremlék alapja 
nem akadályozhatja a sírok közötti szabad közlekedést és nem keletkeztethet 
szintkülönbséget. 

(3) A síremlék és tartozékai, továbbá az emlékoszlop tervét (vázrajzát) az Általános Igazgatási 
Csoportnak az elhelyezés előtt be kell mutatni.  

(4) A temetőben a síremlék állítása, felújítása, javítása, tisztítása vagy bármely, a sírhely 
felújításával, állagmegóvásával kapcsolatos munkálat a temetőgondnokkal való előzetes 
időpont egyeztetést követően végezhető.  

(5) A temetőben a síremlék felújítása, javítása, tisztítása vagy bármely, a sírhely felújításával, 
állagmegóvásával kapcsolatos munkát végző vállalkozó a munkavégzés céljából történő 



feltételek biztosítására (villamos energia, víz, tárolás) 1.000.- Ft+Áfa/nap díjat köteles 
fizetni. 

(6) A köztemetők területére csak kész síremlék, valamint sírbolt és a sírkeret építéséhez 
szükséges építőanyagot szabad bevinni. Építőanyag a temető nyitvatartási idején kívül a 
temető területén nem tárolható.  

(7) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott 
síremléket elhelyezni tilos. E tilalmat a meglévő síremlékek felújításánál is alkalmazni kell.  

(8) A síremléket szilárd alapra kell elhelyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél 
nagyobb területet, kegyelet és közízlést nem sérthet és csak az Önkormányzat engedélyével 
létesíthető. 

(9) Síremléket előregyártott elemből is lehet létesíteni. Amennyiben a síremlék, sírszegély, 
fedlap elkészítésére a helyszínen kerül sor, a hozzátartozó köteles a területet eredeti 
állapotába visszaállítani. A síremlékek, sírszegélyek alá betongerenda elhelyezése 
kötelező. 

(10) A síremléken minden esetben fel kell tüntetni az elhunyt nevét, születésének és halálának 
évszámát. Amennyiben a síremlék felirata „ÉDESANYÁNK”, „SZÜLEINK”, a síremlék 
hátoldalán fel kell tüntetni a fenti adatokat. 

(11) A felállított síremléket csak az Önkormányzat engedélyével lehet eltávolítani. Síremlék 
megsemmisítése tilos. 

(12) Sírbolt csak az Önkormányzat hozzájárulásával építhető. 
 

5. § 
Az Ör. 15. § (5) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

(1) A temetési helyek használatáért díjat kell fizetni. A díjat minden esetben a temetés 
megkezdése előtt készpénz-átutalási megbízáson kell befizetni Gyulakeszi Község 
Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára. A sírhelyek megváltási és újra 
váltási díjait a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A díjak az ÁFA összegét nem 
tartalmazzák.” 

  
6. § 

Az Ör. 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép.  
 

 
7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Gyulakeszi, 2018. november 27. 
 
 

Szennyainé Kovács Veronika   dr. Németh Mária Anita  
 polgármester                  jegyző 

 
 
Kihirdetve: 2018. november ….. 
                         dr. Németh Mária Anita 
                             jegyző 



1. melléklet a _/2018. (_._.) önkormányzati rendelethez 
 

sírhelyek díjai 
 
   A B C D 

1. Sírhely fajtája Alapdíj 

Temetőfenntartási 
hozzájárulás díja 

sírhely építése 
esetén 

Használati 
időtartam 

2. 1 személyes sírhely 4.000.- Ft 450,- Ft 25 év 

3. 2 személyes sírhely 8.000,- Ft 750,- Ft 25 év 

4. családi sírhely 15.000,- Ft 750.- Ft 25 év 

5. gyermeksírhely 2.000,- Ft     0,- Ft 25 év 

6. 1 személyes urnasír 1.500.- Ft     0,- Ft 25 év 

7. 2 személyes urnasír 3.000.- Ft     0,- Ft 25 év 

8. 2 személyes sírbolt 
(egymás fölé temetéssel) 30.000,- Ft 1.800,- Ft 60 év 

9. 2 személyes sírbolt 
(egymás mellé temetéssel) 40.000,- Ft 2.000,- Ft 60 év 

10. 4 személyes sírbolt 60.000,- Ft 3.000,- Ft 60 év 

11. 6 személyes sírbolt 90.000,- Ft 4.500,- Ft 60 év 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
 
17. § (1) 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. [...] 
 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”. 
 
A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet tervezetében (a továbbiakban: 
Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – 
az alábbiak szerint összegezhetők: 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezet elfogadásának társadalmi hatása, hogy a módosítás a temető használatát egységesíti. 
A tervezett módosítás többlet költséget nem okoz. A sírhelyek megemelt alapdíja kis mértékű 
bevétel emelkedést jelent, amely a temető fenntartási költségeihez kerül felhasználásra.    
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti következményei nincsenek.  
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet elfogadása adminisztratív többletterhet nem okoz.     
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A Rendelet megalkotásának elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a rendelet jelenlegi 
szövege a Ttv. előírásaival nem kerül összhangba.   
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel. 
 


