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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2013. november 28-án tartandó ülésére. 
 

 A köztemetőkr ől és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása, kiegészítése  
 

Az előterjesztést készítette: dr. Makai Sándor jegyző 
 
lllll 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A tárgyban szereplő helyi rendeletünk módosítása és kiegészítése válik szükségessé, mivel 
törvénymódosítás történt és ez kötelezettséget ró az önkormányzatra. 
 
A rendeletünket ki kell egészíteni a szociális temetkezésekkel kapcsolatos pontokkal, illetve 
csak a temetkezés helyéül szolgáló parcellák megnevezésével. 
 
A köztemető Üzemeltetőjével történt egyeztetés során a díjakat tartalmazó mellékletet is ki 
kell egészíteni a törvényben szereplő szolgáltatásokkal, illetve egy tételt (az utolsót) 
pontosítani szükséges. A kiegészítések közül a ravatalozás és exhumálás feladatai új 
szabályozást jelentenek, míg a másik kettő a gyakorlatban már korábban is megtörtént, csak 
nem volt leírva. 
 
A díjtételek javaslatai a környékbeli áraknál kb. 20-25 %-kal alacsonyabban lettek a 
tervezetben rögzítve. 
 
Kérjük a Képviselő-testületet a tervezet elfogadására. 
 
Füzesgyarmat, 2013. november 21. 
 
 
 
 

Bere Károly 
polgármester 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőkr ől és a temetkezés rendjéről szóló 

14/2000. (VI. 15.) Kt. számú rendelet módosításáról 
(tervezet) 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a 
temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a következő rendeletet alkotja meg: 
 
1. § 
 
A képviselő-testület a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2000. (XI. 28.) Kt. 
számú rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbi 5/A. §-sal egészíti ki: 
 
„ 5/A. § 
(1) A köztemető Fenntartója a szociális temetkezések biztosítására az Üzemeltető útján 
szociális parcellát („K” szektor 9.-10. sora), illetve urnás temetkezés esetében a szociális 
temetkezési helyet („K” szektor 7.-8. sora) jelöl ki a Köztemetőkben. 
 
(2) Szociális temetés a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjánál (a 
továbbiakban: Hivatal) igényelhető a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény idevonatkozó szakaszai alapján előírt nyilatkozatban és szabályok szerint. A Hivatal a 
nyilatkozat másolatát átadja a temető Üzemeltetőjének, hogy a temetkezés rendben 
megvalósulhasson.” 
 
2. § 
 
A Temetői szolgáltatási díjakról szóló 1. sz. melléklet az alábbiakkal egészül ki: 
- Sírásás, temetőn belüli szállítás, sírba helyezés és hantolás szakszemélyzet igénybevételével   
23.000 Ft. + ÁFA 
- ravatalozás  15.000 Ft. + Áfa 
- exhumálással kapcsolatos szolgáltatások 23.000 Ft. + Áfa 
- urna elhelyezés falban 4.700 Ft. + Áfa 
- urnás sírásás 9.500 Ft. + Áfa 
 
3. § 
  
(1) Ezen rendelet 2013. november 29.-én lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1.-től kell 
alkalmazni. 
 
(2) E rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 
Füzesgyarmat, 2013. november 18. 
 
 
 
 Bere Károly         dr. Makai Sándor 
polgármester                  jegyző 


