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A Képviselő-testület 2017. augusztus 30-i ülésére 
 
 
Tárgy: A temetőről és a temetkezésről szóló 6-2008. (I.24.) önkormányzati rendelet 
módosítása, az üzemeltető által biztosított szolgáltatási díjak rendeletbe foglalása 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
A temetőről és a temetkezésről szóló 6/2008. (I.24.) önkormányzati rendeletet (a 
továbbiakban: Önkormányzati rendelet) a 21/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a  
akként módosította, hogy annak 14. § (1a) bekezdése kötelezővé tette 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.  
 
Figyelemmel arra, hogy ezeket a szolgáltatásokat az Önkormányzati rendelet alapján 
kizárólag a Kistarcsai köztemetőt üzemeltető SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft-től lehet igénybe 
venni, indokolt az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjainak Önkormányzati 
rendeletben történő meghatározása.  
 
A jogalkotásra lehetőséget ad a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
(a továbbiakban: Törvény) 41. § (3) bekezdés e) pontja, mely alapján a települési 
önkormányzat rendeletben állapítja meg – a köztemetőre vonatkozóan – 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. 
 
A Kft-vel történt egyeztetésen a cégvezető elmondta, hogy a díjak a Kistarcsai Római 
Katolikus Egyházközség által fenntartott Kistarcsai Katolikus Temetőben történő temetkezés 
díjaival megegyező mértékűek, úgy lettek megállapítva, hogy a jövőben a Kistarcsai temető 
katolikus és köztemető  területein történő temetkezés esetében egységesen ezek a díjak 
kerüljenek felszámolásra. 
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A díjak a korábban alkalmazott díjakhoz képest kismértékben változtak, azonban a 
rendeletbe foglalás eredményeként a jövőben a díjak módosítására, esetleges emelésére 
kizárólag az Önkormányzati rendelet módosításával kerülhet sor. 
 
A SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft-vel folytatott el őzetes egyeztetések alapján 
meghatározásra került szolgáltatási díjak vonatkozásában a Törvény 40. § (5) 
bekezdésében foglalt kötelező előírás alapján kikértük az Fogyasztóvédelmi Egyesületek 
Országos Szövetségének (a továbbiakban: Szövetség) véleményét. A Szövetség 
megkeresésünket 2017. július 11-én átvette, a kért 2017. augusztus 14-i határidőig a 
díjakra vonatkozóan véleményt nem adott. 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint 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. 
Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy 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 fentiek alapján az Önkormányzati rendelet felülvizsgálatához kapcsolódó hatásvizsgálat 
eredményei a következők: 
aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

A fogyasztók az adott szolgáltatásokat az Önkormányzati rendelet által garantált díjért 
vehetik igénybe, azok alkalmazásától üzemeltető nem térhet el. A díjak módosítására, 
esetleges emelésére kizárólag az Önkormányzati rendelet módosításával kerülhet sor. 
Mindez a fogyasztói érdekeknek megfelelően garantálja a díjak kiszámíthatóságát, 
állandóságát.  

ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
 Nincsenek. 
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 Nincsenek. 
b) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjainak meghatározása az 
Önkormányzati rendelet 14. § (1a) bekezdésére figyelemmel indokolt. 

c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 Rendelkezésre állnak. 
 
A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testülettől az alábbi rendelet-tervezet elfogadását: 
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Rendeletalkotás! 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a temetőről és a 
temetkezésről szóló 6/2008. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/… 
(…) önkormányzati rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
 
 
Kistarcsa, 2017. augusztus 18. 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 


