
 PÁPA VÁROS  POLGÁRMESTERE                                                                                  
 8500 Pápa, Fő utca 12. 
 Tel.: 89/515-000 
 Fax.: 89/313-989 
 

148. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselőtestület 2010. november 12-i ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2010. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 

18/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Németh Tamás műszaki osztályvezető 



Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2010. (…) önkormányzati rendelet-tervezete 

a temetőkről és a temetkezésekről szóló 

18/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében és a 42. §-ban kapott felhatalmazás alapján 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1.§ 

 

A temetőkről és a temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 2., 3. és 4. mellékletei helyébe az 1., 2. és 3. melléklet lép. 

 

 

2.§ 

 

(1) E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Rendelet 1.§ (1) bekezdésében szereplő „1. 

sz. melléklet” szövegrész „1. melléklet” szövegrészre, az 1. § (2) bekezdésében szereplő 

„1. sz. mellékletben” szövegrész „1. mellékletben” szövegrészre a 2.§ (2) bekezdés l) 

pontjában szereplő „2. sz. melléklet” szövegrész „2. melléklet” szövegrészre, a 9. § (1) 

bekezdésében szereplő „3. sz. melléklet” szövegrész „3. melléklet” szövegrészre 

módosul. 

 

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Rendelet 1. sz. mellékletének megjelölése „1. 

melléklet a 18/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelethez” megjelölésre módosul. 

 

 

 

Pápa, 2010. november 5. 

 

 

 

 

Dr. Kovács Zoltán       Kanozsainé dr. Pék Mária 

   polgármester          jegyző 

 



 

 

INDOKOLÁS 

 

1. § 

A Kft. kérte a Képviselőtestületet, hogy a temetői szolgáltatás színvonalának további szinten 

tartása érdekében a rendelet-tervezet szerinti díjemeléshez járuljon hozzá. 

A szolgáltatással összefüggő fenntartási-üzemeltetési költségek fokozatosan emelkednek.  

A temetők rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglalt szolgáltatások színvonalának 

fenntartása érdekében indokolt a szolgáltatás díjainak üzemeltető kérése szerinti, rendelet-

tervezetben foglalt emelése, biztosítva ezzel a díjak reálértékének megtartását. 

A díjemelési javaslat készítése során a szolgáltató figyelembe vette a ténylegesen felmerülő 

költségeket. 

A szolgáltató már 2009-ben is kérte, hogy az urnafülke díját az új kolumbáriumok építése 

miatt felmerült tényleges költségeket (22.000 Ft/urnafülke) figyelembe véve állapítsa meg a 

képviselőtestület. A 2010. évi rendelet-tervezet tárgyalásakor a Képviselőtestület elfogadta az 

előterjesztett indítványt, melyben a tényleges költséget finanszírozó díjat a lakosság 

teherviselését figyelembe véve 2012. évre javasoltuk elérni.  

Jelen rendelet-tervezet a 129/2009. (XI. 26.) önkormányzati határozat figyelembe vételével 

készült, melyben a Képviselőtestület az urnafülke díját 2011-ben 17.500,- Ft-ban, 2012-ben  a 

mindenkori piaci bekerülési költéséggel megegyezően állapította meg. 

 

2. §  

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet meghatározza a jogszabály 

mellékletének megjelölésére vonatkozó szabályokat. Ennek megfelelően szükséges a rendelet-

tervezet szerint a mellékletek megjelölésének módosítása. 

 

 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

 

Pápa, 2010. november 5. 

 

 Dr. Kovács Zoltán sk. 

 polgármester 



1. melléklet a …/2010. (…) önkormányzati rendelethez 

 

      „2. melléklet a 18/2000. (IX.13.) önkormányzati 

rendelethez 

Temetői létesítmények használatáért a szolgáltatók által fizetendő díj 

 

- Alsóvárosi temető  33.000,- Ft/temetés 

- Egyéb temetők  27.600,- Ft/temetés. 

 

A díjak összegét a mindenkor hatályos ÁFA terheli.” 

 

2. melléklet a …/2010. (…) önkormányzati rendelethez 

 

„3. melléklet a 18/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelethez 

Temetési helyhasználati díjak 

 

 V.          Alsóvárosi temető                   Egyéb temetők                                                              
1.   Egyes sírhely 25 évre   23.000   6.000  

2.   Kettős sírhely 25 évre   32.500   8.200  

3.   Urnafülke 10 év   17.500   - 

4.   Urnasírhely 10 év   6.300   2.900  

5.   Sírbolt, urnasírbolt 100 év               *    * 

6.    Urnasírbolt 60 év   *   * 

7.   Gyermeksírhely 25 év   2.100   2.100  

8.   Előre megváltott egyes    

      sírhely 25 évre   32.500   8.300  

9.   Előre megváltott több szem. 

      sírhely 25 évre   47.000   12.000 

10. Hamuszóró hely   3.700   1.900  

 

* A díjakat a rendelet 4. §-ában foglaltak alapján kell megállapítani. 

 

A díjak összegét a mindenkor hatályos ÁFA terheli.” 

 

3. melléklet a …/2010. (…) önkormányzati rendelethez 

 

„4. melléklet a 18/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelethez 

 

A temetőkben vállalkozói tevékenységet végzők által fizetendő temető-fenntartási díjak: 

 

Díjköteles vállalkozói tevékenységek: 

a.) új sírkő, sírbolt, kripta építés 

b.) sírkő, sírbolt, kripta felújítás, rekonstrukció. 

 

Temetőben történő munkavégzés esetén a fent felsorolt vállalkozói tevékenységekre 

 Napidíj:      3.000,- Ft/megkezdett nap             

 

Új sírkövek, sírboltok, kripták készítése esetén szemledíj: 

 Sírbolt, kriptaépítés:      6.000,- Ft/sírbolt, vagy  kripta      

 Új sírkő állítás:    3.000,- Ft/sírkő                               

 

A díjak összegét a mindenkor hatályos ÁFA terheli.” 






