
Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2013. (XII. 19.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szabályozási háttér:  
1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 40. § (1) 

bekezdése alapján a temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat rendelete kötelezővé 
teheti a temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a célra 
rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló 
berendezéssel történő szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, 
visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető 
szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét (a továbbiakban: az üzemeltető által 
biztosított szolgáltatás). 

 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről és a temetkezés 
rendjéről szóló 36/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) 
bekezdése a törvényben megjelölt, az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybe vételét 
kötelezővé teszi, azzal, hogy a hamvak szórása a rendeletben nem kerül meghatározásra, 
tekintettel arra, hogy a hajdúsámsoni köztemetőben erre hely nem került kialakításra.  

Tekintettel továbbá arra, hogy az elhunyt ravatalozásával kapcsolatban – a törvényi felhatalmazás 
alapján – a rendelet az üzemeltető kötelező igénybe vételét előírhatja, a képviselő-testületnek 
lehetősége van a rendelet 6. § (1) bekezdésének kiegészítésére és módosítására.  

2. Amennyiben a képviselő-testület a rendelet 6. § (1) bekezdésének az 1. pontban megjelölt 
kiegészítéséről dönt (ravatalozás), szükséges és indokolt a rendelet 1. mellékletének a kiegészítése 
is a ravatalozáshoz kapcsolódó (nettó) díjtétel meghatározása érdekében (Derecske, Nyíradony, 
Nyírábrány, Vámospércs, mint környező települések önkormányzati rendeletei a teljes körű 
ravatalozás díját nettó 23 000 Ft összegben határozzák meg).  

 
A temető egyes létesítményeinek a vállalkozók (temetőszolgáltatók) részéről történő igénybevételi 
díján belül a sírkövesek által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás a munkavégzés napjára 
jelenleg nettó 438 Ft összegben van meghatározva.  
A törvény 40. § (4) bekezdése alapján az egyes díjfajtákon belül a temetőben vállalkozásszerűen 
munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes 
sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5%-át nem haladhatja 
meg.  
A jelenleg hatályos rendelet szerinti, a sírhelyekre megállapított díjtételek (sírhely- és sírbolt díjak) 
egyszerű számtani átlagának 5 %-a szerint a megjelölt díjtétel legfeljebb nettó 1 740 Ft lehet.  

 
Fentiekre tekintettel javasolt a rendelet 1. mellékletének felülvizsgálata, kiegészítése és a díjtételek 
képviselő-testület általi meghatározása.  
 

3. Továbbá mivel a temető üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2018. január 15. 
napján lejár, szükségessé válik a rendelet 2. mellékletének felülvizsgálata és módosítása, tekintettel 
arra, hogy a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és 
infrastrukturális feltételek az üzemeltető által vállalt fejlesztésekre tekintettel módosultak, bővültek.  

 
 
Fentiekre tekintettel indokolt Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről 
és a temetkezés rendjéről szóló 36/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata, módosítása.  
 
Az önkormányzati rendelet főbb tartalmi elemeit a jogszabály-tervezet részletes indokolása tartalmazza.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §, 18. §, 19. §-ai alapján a közterület-használat helyi 
szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának előzetes hatásvizsgálata: 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek az előzetes 
hatásvizsgálat elvégzéséről, mely során a következőket kell vizsgálni: 
 
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:  
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a) társadalmi hatás: nincs mérhető hatása. 
b) gazdasági hatás: nincs mérhető hatása.  
c) költségvetési hatás: nem változik. 

II. Környezeti és egészségügyi következmények: nem jelentősek. 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendelet módosítása az önkormányzati 

adminisztratív terheket nem befolyásolja.  
IV. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: a rendelet-módosítás célja, hogy a helyi rendelet igazodjon a magasabb szintű 
jogszabályokhoz. Annak elmaradása esetén az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet. 

V. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
valamennyi feltétel rendelkezésre áll. 

 
 
Indokolás: 
 

Általános indokolás: 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény rendelkezéseivel összhangban és azokra 
tekintettel lehetősége van a képviselő-testületnek a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 
36/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, módosítására, továbbá a rendelet 
mellékleteinek pontosítása, felülvizsgálata szükséges a jogszabályi összhang biztosítása érdekében.  
 

Részletes indokolás 
 

Az 1. §-hoz  
 
Módosító rendelkezést tartalmaz a ravatalozással kapcsolatos feladat (szolgáltatás) meghatározása 
érdekében.  

 
A 2. §-hoz 

 
Módosító rendelkezést tartalmaz a rendelet 1. melléklete vonatkozásában.  
 

A 3. §-hoz 
 

Módosító rendelkezést tartalmaz a rendelet 2. melléklete vonatkozásában. 
 

A 4. §-hoz 
 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati rendelet-tervezetet megtárgyalni, 
módosítani és elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Hajdúsámson, 2018. január 12.  
 
        Dr. Danku József  
                jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ***A rendelet-módosítás elfogadásához minősített többség szükséges.*** 

Az előterjesztést készítette: dr. Danku József  

Városfejlesztési és Műszaki Osztály: Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető  

Pénzügyi és Gazdasági Osztály: Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető  

Jegyző: Dr. Danku József  
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Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

__/2018. (__.__.)  
önkormányzati rendelete  

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2013. (XII. 19.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. törvény 40. § (1)-(3) bekezdéseiben és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 

 

1. § 

Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 
szóló 36/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„6. § (1) A köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító 
járművön történő szállításával, ravatalozásával, továbbá sírásással, sírnyitással, sírba helyezéssel és 
visszahantolással, urnakiadással, urnaelhelyezéssel, exhumálásával és újratemetéssel kapcsolatos 
feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező.” 
 

2. § 

A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  

3. § 

A rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.  

 
4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Hajdúsámson, 2018. január 16. 

 
 

Dr. Danku József        Antal Szabolcs 
          jegyző          polgármester 
 

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Hajdúsámson, 2018. január 16.  

 

Dr. Danku József 
              jegyző 
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1. melléklet 

 

 
Díjak (Ft) 

Felnőtt normál sírásás, sírnyitás, újratemetés 
(210X90X160) 

14 012 

visszahantolás 4 208 

Felnőtt mélyített sírásás, sírnyitás, újratemetés 
(210X90X260) 

16 824 

visszahantolás 7 012 

Gyermek normál (110X60X160) sírásás, sírnyitás, 
újratemetés 

5 608 

visszahantolás 1 404 

Urna sírásás (60X80X110) 5 608 

visszahantolás 1 404 

urna sírba helyezése 1 400 

Koporsó sírba helyezése 6 500 

Halott hűtés nem számoljuk az elhalálozás és a 
temetés napját 

4 208 

Ravatalozás  

Exhumálás 
 

Felnőtt sír exhumálása, földvisszatöltéssel 42 000 

Felnőtt csont felszedése 6 éven belül 14 000 

Felnőtt csont felszedése 6-12 év között 9 500 

Felnőtt csont felszedése 12 éven túl 5 000 

Exhumaláda sírba helyezése 5 000 

Gyermek sír exhumálása maradványfelszedéssel, 
földvisszatöltéssel 

17 000 

Urna feltárása/exhumálása 7 000 

Urna felszedése 2 000 

A temető egyes létesítményeinek a vállalkozó 
(temetőszolgáltatók) részéről történő igénybevételi 

díja 
 

Ravatalozó igénybevételi díja 50 000 

Temető fenntartási hozzájárulás 

  

Sírkövesek által fizetendő temető fenntartási 
hozzájárulás a munkavégzés napjára  

Sírgondozók, fotósok, videósok által fizetendő temető 
fenntartási hozzájárulás a munkavégzés napjára 

404 

Sírhely díjak 25 évre 

  
I. a tábla – urna sírhely /használati idő 10 év/ 3 500 

  II. tábla első két sora díszsírhely - 

II. tábla (kettes sírhely) 24 680 

III.-XII. tábla /felnőtt egyes sírhely/ 2 500 

III.-XII. tábla /felnőtt kettes sírhely/ 5 000 

 Az újraváltási díjak azonosak az első használati díj összegével 

Urnafülke használati díj 10 évre /első alkalommal/ 2 500 

Az újraváltási díj azonos az első használati díj összegével 
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XVI-XIX-XV/b. tábla /felnőtt egyes sírhely/ 2 500 

  
XVIII-XX. tábla / felnőtt kettes sírhely/ 5 000 

XXII/a urnafülke 2 500 

Sírbolt díjak 60 évre 

Kétszemélyes sírbolt helyének díja 120 000 

Négyszemélyes sírbolt helyének díja 180 000 

  Temetőn belüli gyászautó (szállítás) 5 000 

 
 

2. melléklet 

 

A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek: 

 

egyéb helyi, tárgyi és 
infrastrukturális feltétel 

terület (m2)/hossz (m)/szám 
(db) 

Ravatalozó 54 m2 

Hűtőkamrák 4 db 

Boncterem 22 m2 

Közlekedők 9x1,30, 4x3,20 

Felvevő iroda 29 m2 

Vizesblokkok alapterülete, fakkok 6 m2, 3 db 

Térburkolatok 110 m2 

Aszfaltozott út 1050 m2 

Járdák 36 fm 

Vízvételi lehetőségek 7 db 

Ivókút 1 db 

Fúrott kút, hidrofor 1 db 

4 beállású parkoló 1 db 

Térfigyelő kamera 16 db 

Felvevő 1 db 

Közművesítettség (víz, villany) víz: 400 fm, villany: 170 fm 

Kerítés 1540 fm 

Kapuk 3 db 

Padok 17 db 

Közparkok 5 db, 6 m átmérőjű, 390 m2 

 Harang, harangláb (fa) 1-1 db 

belső mobil és stabil berendezési 
tárgyak (boncasztal, ravatalozóasztal, 

ülőpad,) 

ülőpad: 1 db, 

boncasztal: 1 db 

ravatalozóasztal: 1 db 

Sírhelyek 4755 db 

Sírtáblák 20 db 

Urnahelyek 144 db 

urnasírhelyek 450 db 

 

 

 

 

 

 


