
DEMECSER VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2013.(IV.16.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2009. (II.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. §. (2)-(5) bekezdésében kapott 
felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§. (1) 2. pontjában előírt feladatkörében eljárva a következőt 
rendeli el: 
 

1.§ 
 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép 
 

2.§ 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép 

 

3.§ 
 

Záró rendelkezések 

(1) E rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon 

hatályát veszíti.  

(2) Hatályát veszíti a Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2010.(II.12.) önkormányzati rendelete 

 

 
Kiss Gyula sk.       Barabás Jánosné dr. sk. 
polgármester         jegyző 

 
 

A rendeletet 2013. április 16. napján kihirdettem: 

         Barabás Jánosné dr. sk. 

jegyző 
 

 



  

1. melléklet 4/2013.(IV.16.) önkormányzati rendelethez  
 

 
A temetési helyek megváltási és újraváltási díjai: 
 

 
I. Sírhelyek 25 évre 
     Nettó ár:  Áfa  Bruttó ár: 

1. Egyes sírhely :   4.000.-Ft  1.080.-Ft   5.080.-Ft 
 

2. Kettős sírhely:    8.000.-Ft  2.160.-Ft 10.160 Ft 
 

 

 
II. Sírbolthely (kripta) 65 évre: 

 
     Nettó ár:  Áfa  Bruttó ár: 
 

1. Kétszemélyes sírbolthely: 21.780.-Ft  5.881.-Ft 27.661.-Ft 
 
2. 3-4 személyes sírbolthely: 36.300.-Ft  9.801.-Ft 46.101.-Ft 

 
3. 5-6 személyes sírbolthely: 42.350.-Ft          11.435.-Ft 53.785.-Ft 

 
4. 7-8 személyes sírbolthely: 48.400.-Ft          13.068.-Ft 61.468.-Ft 
 

5. 9-10 személyes sírbolthely: 60.500.-Ft          16.335.-Ft 76.835.-Ft 
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2. melléklet a 4/2013.(IV.16.) önkormányzati rendelethez  

 
I. 

Kegyeleti közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjak fajtái és mértéke, 
melyek az üzemeltetőre is irányadók temetkezési szolgáltatási tevékenysége 

körében: 
 

 Nettó ár Áfa Bruttó ár 

1. Ravatalozói halott-hűtő bérleti díja 
(máshol történő eltemetés esetén):  

595.-Ft 161.-Ft 756.-Ft/fő/nap 

2. Ravatalozó teljes körű használati 
díja: 

4.155.- Ft 1.122.-Ft 5.277.-Ft/temetés 

3. Sír ki- és visszahantolás, exhumálás 
(melyből a sír kiásása 11.875.-
Ft/alkalom) 

16.620.-Ft 4.487.-Ft 21.107.-Ft/ alkalom 

4. Belső halott szállítás:  3.565.-Ft 963.-Ft 4.528.-Ft/alkalom 

5. Köztemetés:  59.365.-Ft 16.029.-Ft 75.394.-Ft/temetés 

6. Temető üzemeltetési hozzájárulás 
(víz-, mosdó-használat, 
szemételhelyezés): 

7.125.-Ft 1.924.-Ft 9.049.-Ft/alkalom 

 

 
 

II. 
 Nettó ár Áfa Bruttó ár 

Temető fenntartási hozzájárulási díj:  

 

1.365.-Ft 369.-Ft 1.734.-Ft/temetés 

 

 
A díjak a mindenkori ÁFÁ-t nem tartalmazzák, annak felszámítására az 
üzemeltető a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerint jogosult. 

 
A temető fenntartási hozzájárulási díj temetésenként illetve sírhelyenként 

számítható fel. E díjat a vállalkozó az üzemeltetőnek köteles megfizetni. 
Amennyiben a temető üzemeltetője is végez temetkezési szolgáltatást, úgy a temető-
fenntartási hozzájárulási díjat saját részére is köteles felszámítani és az összeget 

számvitelében temetkezési szolgáltatási költségként, illetve a temető üzemeltetés 
bevételeként kell elszámolnia.   
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2009 (II.26.) önkormányzati rendelet 
módosításához 

 

 
I. Társadalmi hatások  

Társadalmi hatások nem állapíthatóak meg. 

 
II. Gazdasági hatások 

Gazdaságélénkítő, munkahely teremtő hatása nincs a rendelet 
módosításának.  

 

III. Költségvetési hatás 
A díjemelés következtében az Önkormányzat bevétele növekszik. 

 
IV. Környezeti hatások 

Környezeti hatása nincs 

 
V. Egészségi Következmények 

Nincs egészségi következménye a rendelet módosításának 

 
VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

Az adminisztratív terhek nem növekednek. 
 

VII.  Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 

elmaradásának várható.  
Az üzemeltető beszámolója szerint az üzemeltetésre fordított összeg, 

jelenleg meghaladja a bevételeiket. A többletráfordításokat az üzemeltető 
egyéb tevékenységeinek eredménye terhére finanszírozza. Az üzemeltető 
álláspontja alapján a további működtetés szükséges feltétele, hogy a díjak 

kövessék a szolgáltatási árak, energiaárak emelkedését. Elmaradása 
esetén az üzemeltető feladatellátása veszélybe kerülne. 

 

VIII. A jogszabály alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételei 

A jogszabály alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételei biztosítottak, a végrehajtása megoldott. 
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A temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2009 (II.26.) önkormányzati rendelet 

módosításának indokolása 
 
 

Demecser Város Önkormányzaténak Képviselő-testülete jogosult a kegyeleti 
közszolgáltatás díját megállapítani. 
 

2005. június 01-től 2015. május 31-ig terjedő határozott ideig Demecser Városában 
a temetés szolgáltatási és temető üzemeltetési feladatokat a Kegyeleti 

Közszolgáltatási Szerződés értelmében a Részvét Plusz Kegyelet Temetkezési 
Szolgáltató Kft. látja el. 
 

A díjak emelése a bekövetkezett infláció és szolgáltatási díjak emelkedése miatt vált 
szükségessé. 

 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (2) bekezdése 
szerint köztemető esetén az önkormányzat a temető üzemeltetésével és 

fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján 
állapítja meg. 
 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§. (5) bekezdése 
szerint a fogyasztók területig illetékes érdekképviseleti szerv véleményét megkértük. 
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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
JEGYZŐJE 

4516.Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz. 
 

Száma: 1420-3/2013.   Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése 
Melléklet: 3  db. 

 
 
SEGÍTŐ KEZEK EGYESÜLETE 

SZIVÁRVÁNY KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET 
SPORTEGYESÜLET 

 
DEMECSER 
 

 
Tisztelt Elnök Úr/Asszony! 
 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.13.) Ör 2. melléklete alapján 2011. július 1. 

napjától a civil szervezetnek véleményezési joga van az önkormányzati rendelet-
tervezetek tekintetében. 
 

Mellékelten megküldöm  
 

1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2009.(II.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról,  
 

2. A gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjairól szóló önkormányzati 
rendelet elfogadásáról és a 

 

3. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló önkormányzati 
rendelet elfogadásáról szóló  

 
előterjesztéseket és rendelet-tervezeteket véleményezés céljából. 
 

A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2013. április 15. napján tárgyalja.  
 
Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2013. április 15. napján (hétfő) 10 óráig 

megküldeni.  
 

 
Demecser, 2013. április 9. 
 

      Tisztelettel: 
         Barabás Jánosné dr.sk. 

          jegyző 
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