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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2018. (….) önkormányzati rendelete 

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló  

6/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésben, 40. § (1)-(3) bekezdésében, valamint 41. § (3) 
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:  
 

1. § 
  
A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet 1. számú 
melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.  
  

2. § 
 

E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  
 
 
 
 Bukodi Károly  dr. Molnár Csaba  
 polgármester  jegyző 
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1. számú melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez  
 

 

A temetési hely megváltásának, valamint újraváltásának díjai 

 

- egyes sírhely:  30.000,- Ft + ÁFA 

- kettes sírhely:  60.000,- Ft + ÁFA 

- kripta (sírbolt):   

 3 személyes 143.000,- Ft + ÁFA 

 4 személyes 165.000,- Ft + ÁFA 

 6 személyes 220.000,- Ft + ÁFA 

- urnasírhely:  15.000,- Ft + ÁFA 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a temetőkről és a temetkezés 
rendjéről szóló 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.), amelynek 
felülvizsgálata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: 
Törvény) 40.§ (3) bekezdése értelmében évente kötelező az alábbiak szerint: „(…) a köztemetőkre 
vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni.” 
E módosítás az éves felülvizsgálat eredményét tartalmazza.  
 

Az 1. §-hoz 
 
A temetési hely megváltásának, valamint újraváltásának felülvizsgált díjait tartalmazza.  
 

A 2. §-hoz 
 
A hatályba léptető rendelkezéseket, valamint e rendelet beépülését követően a hatályon kívül 
helyező rendelkezést tartalmazza.  
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat 
elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit.  
 
Hatásvizsgálati lap  
 
1. Társadalmi hatások  
A díjak emelése a lakosság számára plusz terhet jelent.  
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások  
Nincs  
 
3. Környezeti és egészségügyi következmények  
Nincs.  
 
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
Nem jellemző. 
  
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A Törvény 41. § (3) bekezdése ad felhatalmazást az önkormányzat képviselő-testülete részére 
rendeletalkotásra. „A települési önkormányzat, fővárosban a közgyűlés rendeletben állapítja meg - a köztemetőre 
vonatkozóan - különösen  
a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket;  
b) a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait;  
c) a temetési hely gazdálkodási szabályait;  
d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás szabályait;  
e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díját, a 
temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 
igénybevételének díját;  
f) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét.”  
A Törvény 40. § (2)-(6) bekezdésben foglaltak szerint az önkormányzat, mint tulajdonos 
rendeletben szabályozza az alábbiakat.  
„(2) A temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat a temető üzemeltetésével és fenntartásával 
kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg  
a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját,  
b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő 
temetőfenntartási hozzájárulás díját,  
c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési 
szolgáltatók által fizetendő díjat,  
d) a temetőbe való behajtás díját.  
(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat 
rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni.”  
 
- A fentiek értelmében a rendelet megalkotása kötelező az éves felülvizsgálati kötelezettség miatt.  
- A rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel.  
 
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek  
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 


