Marcali Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Tel.: 85/501-000

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
45/2011. (XII. 16.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a temetőkről és a temetkezésről
szóló 20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Marcali Város Képviselőtestületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 15.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosul:
1. §
A Rendelet 6. § (3) bekezdés b) ponjában meghatározott sírbolt méretek kiegészülnek a
tizenkétszemélyes sírboltra vonatkozó méretekkel:
„(3)
[…]
b) sírbolt
[…]
sírgödör
tizenkétszemélyesig

270

hossza (cm)
keret
járda

-

2x15

összesen sírgödör

300

510

szélessége (cm)
keret
járda

-

2x15

mélysége (cm)
összesen

540

320”

2. §
A Rendelet 6. § (3) bekezdése kiegészül további c) és d) ponttal a temető XVII. és XVIII.
parcelláiban kialakítandó sírhelyek méreteivel:
„(3)
[…]
c.) sírhely
sírgödör
felnőtt egyes
sírhely
felnőtt kettes
sírhely
urnasírhely
kétszemélyes
urnasírhely
négyszemélyes
d.) sírbolt

hossza (cm)
keret és járda

összesen

sírgödör

szélessége (cm)
keret és járda
összesen

mélysége (cm)

210

2x20

250

90

2x30

150

200

210

2x20

250

190

2x30

250

200

95

2x30

155

55

2x30

115

100

95

2x30

155

55

2x30

115

100

terepszint
feletti méret
(felépítmény)

mélység (cm)

terepszint alatti méret
(alépítmény)
hossza (cm)

terepszint
feletti méret
(felépítmény)

terepszint alatti méret
(alépítmény)
szélessége (cm)
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kétszemélyesig
négyszemélyig
hatszemélyesig

urnasírbolt
kétszemélyes

220
220
220
sírgödör
95

hossza (cm)
keret és járda
2x30

300
300
300
összesen
155

sírgödör
55

100
250
180
250
300
250
szélessége (cm)
keret és járda
összesen
2x30
115

220
220
220
mélysége (cm)

„
3. §
A Rendelet 12. § (2) bekezdésé helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A köztemetőn belül az elhunyt hűtése, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító
járművön történő szállítása, a sírhelynyitás az üzemeltető szakszemélyzetének és
berendezésének igénybevételével történhet. A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető
által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjat e rendelet 3. melléklete
tartalmazza.”
4. §
A Rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott 2. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete
lép.
5. §
A Rendelet 12. § (2) bekezdésében meghatározott 3. melléklet helyébe e rendelet 2. melléklete
lép.
6. §
(1) A Rendelet 14. § (4) bekezdésében meghatározott 4. melléklet helyébe e rendelet 3.
melléklete lép.
7. §
Jelen rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és 2012. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző

100

-3-

1. melléklet a 45/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért fizetendő díjak

1. Sírhely megváltási díjak a Széchenyi utcai központi temetőben:
a) Felnőtt sírhely 25 évre

Egyes sírhely útmelletti szegély 1. sor
Egyes sírhely útmelletti szegély 2-3. sor
Egyes sírhely útmelletti szegély 4. sortól
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 1. sor
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 2-3. sor
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 4. sortól

11.890 Ft
10.210 Ft
8.390 Ft
20.520 Ft
17.170 Ft
13.520 Ft

b) A többes sírhely az egyes sírhely díjának annyiszorosa, ahány sírhely kerül megváltásra.
c) Gyermek sírhely 25 évre:

7.270 Ft

d) Sírbolt 60 évre
2 személyes kripta
4 személyes kripta
6 személyes kripta
12 személyes kripta

48.290 Ft
70.570 Ft
104.000 Ft
155.670 Ft

e) Urnafülke, urnasírhely 10 évre
Szabványos urnahely (urnafalban)
Urnahely földben útmelletti szegély 1. sor
Urnahely földben útmelletti szegély 2-3. sor
Urnahely földben útmelletti szegély 4. sortól
Szabványos urnahely (2011. május 20-án kihelyezett
urnafalban)

9.950 Ft
8.260 Ft
6.330 Ft
4.650 Ft
16.640 Ft

f) Urnasírbolt 20 évre
urnasírbolt 2 személyes
urnasírbolt 4 személyes

14.330 Ft
17.910 Ft

2. Sírhely megváltási díjak: Gomba, Bize, Boronka, Gyóta Horvátkút városrész
köztemetőiben
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a) Felnőtt sírhely 25 évre

Egyes síhely útmelletti szegély 1. sor
Egyes sírhely útmelletti szegély 2. sortól
Kettes sírhely útmelletti szegély 1. sor
Kettes sírhely útmelletti szegély 2. sortól

6.860 Ft
5.210 Ft
10.490 Ft
7.140 Ft

b) A többes sírhely díja az egyes sírhely díjának annyiszorosa, ahány sírhely kerül
megváltásra.

c) Gyermek sírhely 25 évre:

5.690 Ft

d) Sírbolt 60 évre

2 személyes kripta
4 személyes kripta
6 személyes kripta

48.290 Ft
70.570 Ft
104.000 Ft

e) Urnahely 10 évre

Földben útmelletti szegély 1. sor
Földben útmelletti szegély 2. sortól

4.640 Ft
2.980 Ft

f) Urnahely 10 évre
1 személyes urnafalban
2 személyes urnafalban

9.360 Ft
15.600 Ft

3. Lejárt, meg nem váltott és
újraértékesített temetkezési helyek
sírhelyelőkészítési díja
a.) a csontmaradványok mélyebbre helyezése
esetén

díjmentes

b.) a csontmaradványok egyéb módon
történő elhelyezése esetén
„

15.000 Ft
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2. melléklet a 45/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért fizetendő díjat

a.) A temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj:

36.480 Ft

b.) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak:

Hűtési díj (nap/fő)

4.390 Ft

Halott-szállítás a ravataltól a sírig gyászkocsival

14.550 Ft

Sírhelynyitás (sírásás, sírnyitás) normál

16.170 Ft

Sírhelynyitás (sírásás, sírnyitás) mélyített

17.290 Ft

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
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3. melléklet a 45/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

A temetési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen építési, felújítási
munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díjai

Széchenyi utcai köztemetőben:

Síremlék építés, felújítás esetén
Kripta építés, felújítás esetén
Urnahely építés, felújítás esetén

635 Ft
4.730 Ft
685 Ft

Gomba, Bize, Boronka, Gyóta, Horvátkút városrészek
köztemetőiben:
Síremlék építés, felújítás esetén
Kripta építés, felújítás esetén
Urnahely építés, felújítás esetén

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

355 Ft
3.715 Ft
405 Ft

Marcali Város Önkormányzatának
Polgármestere
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Tel.: 85/501-000
F ax: 85/501-055

Ügyiratszám: 21981/2011.
Ügyintéző: Nagyné Gelencsér Éva
Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének
a temetőkről és a temetkezésről szóló
20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
45/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének
INDOKOLÁSA
Tisztelt Képviselőtestület!
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 10. § (5) alapján a temetőben alkalmazott temetési helyek
szélességi, hosszúsági méretét és az egymástól való távolságát a szabályzatban kell előírni.
Marcali Város Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 15.)
önkormányzati rendeletében határozta meg a temetési helyek méretét.
Javaslom a tizenkétszemélyes sírboltra vonatkozó méretekkel a rendeletet kiegészíteni, mivel
XII. parcella D-Ny-i sarkán meglévő kripta mérete lehetővé teszi, és a családtagok részéről
van erre irányuló kérés. Szükséges a rendeletben meghatározni a megnyitni tervezett XVII. és
XVIII. parcellák vonatkozásában a temetési helyek méretét, a javaslat során figyelembe
vettük a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda által elkészített sírhelykiosztási és kertépítészeti
tervet.
Marcali Város Önkormányzatának tulajdonában lévő köztemetőket kegyeleti közszolgáltatási
szerződés alapján a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft üzemelteti. A társaság
kérelmet nyújtott be a temetkezési díjak 2012. évi emelésére vonatkozóan.
A temetők üzemeltetésének költségeire - a hatályos önkormányzati rendelet alapján - az
alábbi források nyújtanak fedezetet:
- A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért fizetendő díjak (sírhely megváltás,
illetőleg az újraváltás díja), mely visszamarad az üzemeltetőnél és köteles vele az
önkormányzat felé elszámolni.
- A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj.
- Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások (elhunyt hűtése, halott szállítás,
sírhelynyitás, visszahantolás) kötelező igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által
fizetendő díjak.
- A temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen építési,
felújítási munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja.
A Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft kérelmében a temetkezési helyek feletti
rendelkezési jogért fizetendő díjakat (2. melléklet) 4 %-al, a temetői létesítmények, illetve az
üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat (3. melléklet) 4
%-al, a temetési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen építési, felújítási
munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díjai a temetőkről és a
temetkezésről szóló törvénnyel összhangban került meghatározásra. Számításaik szerint az

-8alábbiakban javasolt díjtételek megfelelő fedezetet nyújtanak a közüzemi díjak, valamint a
dolgozók bérének részarányos emelkedésére.
A Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft az egyéb szolgáltatásaik díjait 4 %-al tervezi
emelni.

A Rendelet 11. §-ában meghatározott 2. mellékletben szereplő temetkezési helyek feletti
rendelkezési jogért fizetendő díj:

1. Sírhely megváltási díjak a Széchenyi utcai központi temetőben
2010- 2011. évre
elfogadott díj
a) felnőtt sírhely 25 évre
Egyes sírhely útmelletti szegély 1. sor
Egyes sírhely útmelletti szegély 2-3 sor
Egyes sírhely útmelletti szegély 4. sortól
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 1. sor
Kettes sírhely 2-es útmelleti szegély 2-3 sor
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 4. sortól
b)A többes sírhely díja az egyes sírhely
díjának annyiszorosa, ahány sírhely kerül
megváltásra.
c ) Gyermek sírhely 25 évre
d ) Sírbolt 60 évre
2 személyes kripta
4 személyes kripta
6 személyes kripta
12 személyes kripta
e ) Urnafülke, urnasírhely 10 évre
Szabványos urnahely (urnafalban)
Urnasírhely földben útmelletti szegély 1. sor
Urnasírhely földben útmelletti szegély 2-3 sor
Urnasírhely földben útmelletti szegély 4.
sortól
Szabványos urnahely (2011. május 20-án
kihelyezett urnafalban)
f) Urnasírbolt 20 évre
Amennyiben a meglévő urnasírboltba csak 2
urna helyezhető el, a megváltás díja a
megállapított díj 80%-a
urnasírbolt 2 személyes
urnasírbolt 4 személyes

2012. évre javasolt
díj

11.430 Ft
9.820 Ft
8.070 Ft
19.730 Ft
16.510 Ft
13.000 Ft

11.890 Ft
10.210 Ft
8.390 Ft
20. 520 Ft
17.170 Ft
13.520 Ft

6.990 Ft

7.270 Ft

46.430 Ft
67.860 Ft
100.000 Ft
149.680 Ft

48.290 Ft
70.570 Ft
104.000 Ft
155.670 Ft

9.570 Ft
7.940 Ft
6.090 Ft
4.470 Ft

9.950 Ft
8.260 Ft
6.330 Ft
4.650 Ft

16.000 Ft

16.640 Ft

17.220 Ft

80 % 13.776 Ft
14.328 Ft
17.910 Ft
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2. Sírhely megváltási dijak : Gomba, Bize, Boronka, Gyóta, Horvátkút városrész
köztemetőiben
2010- 2011. évre
elfogadott díj
a) felnőtt sírhely 25 évre
Egyes sírhely útmelletti szegély 1. sor
Egyes sírhely útmelletti szegély 2. sortól
Kettes sírhely útmelletti szegély 1. sor
Kettes sírhely útmelletti szegély 2. sortól
b) A többes sírhely díja az egyes sírhely
díjának annyiszorosa, ahány sírhely kerül
megváltásra.
c ) Gyermek sírhely 25 évre
d ) Sírbolt 60 évre
2 személyes kripta
4 személyes kripta
6 személyes kripta
e ) Urnahely 10 évre
Földben útmelleti szegély 1. sor
Földben útmelleti szegély 2. sortól
f ) Urnahely 10 évre
1 személyes urnafalban
2 személyes urnafalban

2012. évre javasolt
díj

6.600 Ft
5.010 Ft
10.090 Ft
6.870 Ft

6.860 Ft
5.210 Ft
10.490 Ft
7.140 Ft

5.470 Ft

5.690 Ft

46.430 Ft
67.860 Ft
100.000 Ft

48.290 Ft
70.570 Ft
104.000 Ft

4.460 Ft
2.870 Ft

4.640 Ft
2.980 Ft

9.000 Ft
15.000 Ft

9.360 Ft
15.600 Ft

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet (5) bekezdése alapján az „Újra betemetés során megtalált
csontmaradványokat az eltemettető kívánságának megfelelően
a) díjmentesen mélyebbre lehet tenni;
b) az újra betemetésre kijelölt temetési hely díjában való érvényesítése mellett,
csontkamrában el lehet helyezni; vagy el lehet hamvasztani és a hamvakat a temető arra
kijelölt területén szét lehet szórni, vagy urnában lehet elhelyezni.”
Ezen díjtételt rendeletünk eddig nem tartalmazta, javasoljuk megállapítását az alábbiak
szerint:
3. Lejárt, meg nem váltott és újraértékesített
temetkezési helyek sírhelyelőkészítési díja
a.) a csontmaradványok mélyebbre helyezése esetén
b.) a csontmaradványok egyéb módon történő
elhelyezése esetén

díjmentes
15.000 Ft

- 10 A Rendelet 12. § (2) bekezdése előírja, hogy a köztemetőn belül az elhunyt hűtése, a
temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállítása, a sírhelynyitás és
visszahantolás az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételével
történhet.
Ezen lehetőséget „A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § tette
lehetővé az önkormányzatok számára 2005. július 1-től. Marcali Város Képviselőtestülete
2/2006. (I. 27.) önkormányzati rendelétevel (hatállyos 2006. február 1-től) tette kötelezővé az
üzemeltető szakszemélyzetének igénybevételét, a temetőkről és a temetkezésről szóló
20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendeletének módosításával.
Az O-TESTAMENTUM TEMETKEZÉSI KFT. kérelmet terjesztett elő, melyben kérte, hogy
csak a temetői létesítményeket kelljen igénybevennie a temetések alkalmával. Indoklásként
előadta, hogy a temetkezési szolgáltatók szolgáltatási szinvonalában és a szertartás
lebonyolításában különbségek vannak, és véleménye szerint a hozzátartozók anyagi
megterhelése is csökkenne a versenyhelyzet következtében.
A törvény pontosítja a temetői díjak fogalomkörét. Három díjcsoport különböztethető meg: a
sírhelydíj, a temető-fenntartási hozzájárulás díja, a létesítmények igénybevételi díja.
A temető olyan speciális „üzem”, amelynek működtetéséért a fenntartó felel. A temetői
infrastruktúra működőképességét akkor lehet biztosítani, ha a folyamatos használat azonos
feltételek mellett történik. Ezért az önkormányzati temetőkben - önkormányzati rendelettel egyes üzemeltetői tevékenységek kötelező igénybevételét lehet előírni. A temetkezési hely első
alkalommal történő temetésre való előkészítése, azaz a sírhely kijelölése, a sírásás
üzemeltetői feladat. Az ezen túlmenő sírnyitás és visszahantolás már temetkezési szolgáltatói
feladat is lehet, azonban - egyebek mellett - ennek az üzemeltető részére történő kizárólagos
fenntartását önkormányzati rendelet kötelezővé teheti.
Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások, melyeket jelenleg kötelező igénybevenni:
- Hűtés
- Halott-szállítás a ravataltól a sírig gyászkocsival
- Sírhelynyitás
- Visszahantolás
Az O-TESTAMENTUM TEMETKEZÉSI KFT kérelmét megvizsgálva az alábbi javaslatot
terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé:

Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások, melyet továbbra is kötelező lenne
igénybevenni:
- Hűtés
- Halott-szállítás a ravataltól a sírig gyászkocsival (igény szerint)
- Sírhelynyitás
és kivennénk az üzemeltető által biztosított kötelezően igénybeveendő szolgáltatások közül a
visszahantolást, így bármely jogosultsággal rendelkező temetkezési szolgáltató a szertartástól
a temetést teljes egészében elláthatja.
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A Rendelet 12. § (2) bekezdésében meghatározott 3. számú mellékletben szereplő díjak:

A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért
fizetendő díj
2010- 2011. évre
elfogadott díj

2012. évre javasolt
díj

a.) A temetői létesítmények
igénybevételéért fizetendő díj
b.) Az üzemeltető által biztosított
szolgáltatások igénybevételéért fizetendő
díjak:
Hűtési díj (nap/fő)

35.080 Ft

36.480 Ft

4.220 Ft

4.390 Ft

Halott-szállítás a ravataltól a sírig
gyászkocsival
Sírhelynyitás (sírásás, sírnyitás) normál

13.990 Ft

14.550 Ft

15.550 Ft

16.170 Ft

Sírhelynyitás (sírásás, sírnyitás) mélyített

16.630 Ft

17.290 Ft

Visszahantolás normál

21.620 Ft

22.480 Ft

Visszahantolás mélyített

23.160 Ft

24.090 Ft

A Rendelet 14. § (4) bekezdésben meghatározott, a 4. számú mellékletben szereplő díjak:
A temetési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen építési, felújítási
munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díjai
2010- 2011. évre
elfogadott díj

2012. évre javasolt
díj

Széchenyi utcai temetőben:
Síremlék építés, felújítás esetén
Kripta építés,felújítás esetén
Urnahely építés esetén

610 Ft
4.550 Ft
450 Ft
2010- 2011. évre
elfogadott díj

Gomba, Bize, Boronka, Gyóta, Horvátkút
városrészek köztemetőiben:
Síremlék építés, felújítás esetén
Kripta építés, felújítás esetén
Urnahely építés esetén

340 Ft
3.570 Ft
390 Ft

635 Ft
4.730 Ft
485 Ft
2012. évre javasolt
díj

355 Ft
3.715 Ft
405 Ft
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Az egyes díjfajtákon belül, a temetőben vállalkozászerűen munkát végzők által fizetendő
temetőfenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított
megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának maximum 5%-a lehet.
A rendeletet 2012. január 1. napjával javasoljuk hatályba léptetni.

Marcali, 2011. december 2.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester

