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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére

Tárgy:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012. (...)
önkormányzati rendelet-tervezete a temetőkről és a temetkezésekről szóló
18/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Molnár István városfejlesztési osztályvezető

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
…/2012. (…) 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 Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1.§

A temetőkről és a temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet 2., 3. és 4.
melléklete helyébe a rendelet 1., 2. és 3. melléklete lép.

2.§

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Pápa, 2012. november 19.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

(* A normál betűvel szedett szövegrész a rendelet hatályos szövegét, a dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt
módosítást tartalmazza.)

1. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 18/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Temetői létesítmények használatáért a szolgáltatók által fizetendő díj
- Alsóvárosi temető
- Egyéb temetők

36.400,- Ft/temetés
30.400,- Ft/temetés

A díjak összegét a mindenkor hatályos ÁFA terheli.”

2. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 18/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Temetési helyhasználati díjak
V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Egyes sírhely 25 évre
Kettős sírhely 25 évre
Urnafülke 10 év
Urnasírhely 10 év
Sírbolt, urnasírbolt 100 év
Urnasírbolt 60 év
Gyermeksírhely 25 év
Előre megváltott egyes
sírhely 25 évre
9. Előre megváltott több szem.
sírhely 25 évre
10. Hamuszóró hely

Alsóvárosi temető

Egyéb temetők

25.300
35.800
22.000
6.900
*
*
2.200

6.600
9.000

35.800

9.100

51.800
4.000

13.200
2.100

*A díjakat a rendelet 4.§-ában foglaltak alapján kell megállapítani.
A díjak összegét a mindenkor hatályos ÁFA terheli.”

3.200
*
*
2.200

3.melléklet a …/2012. (…) 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 tevékenységek
Napidíj:

3.500 Ft/megkezdett nap

Új sírkövek, sírboltok, kripták készítése esetén szemledíj:
Sírbolt, kriptaépítés: 6.600,- Ft/sírbolt, vagy kripta
Új sírkő állítás:
3.500,- Ft/sírkő
A díjak összegét a mindenkor hatályos ÁFA terheli.”

INDOKOLÁS
1. §
A Kft. kérte a Képviselőtestületet, hogy a temetői szolgáltatás színvonalának további szinten
tartása érdekében a rendelet-tervezet szerinti díjemeléshez járuljon hozzá.
A jelenleg alkalmazott temetői díjak (létesítmények használati díja, temetési használati díjak,
vállalkozói tevékenységet végzők által fizetendő temetői fenntartási díjak) 2012. január 1jétől hatályosak.
A temetői díjak 2012-ben sem fedezték a fenntartás, üzemeltetés költségeit, ezeket a Kft-nek a
temetési szolgáltatás bevételéből kellett kiegészítenie. A temető fenntartási, üzemeltetési
költségek - gáz, elektromos áram, víz, szemétszállítás és elhelyezés - az év folyamán
emelkedtek és várhatóan 2013. évben is emelkedni fognak. A temetőkben lévő épületek, utak,
vízellátó rendszerek műszaki állapotának fenntartása, felújítása jelentős terhet ró a Kft-re.
Az urnafülke díja tekintetében Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009-ben
döntést hozott, mely szerint a díjat 2013-ben a mindenkori piaci bekerülési költséggel
megegyezően – 22.000,-Ft/urnafülke – kell megállapítani.
Az önkormányzati rendeletben foglalt szolgáltatások színvonalának fenntartása érdekében
indokolt a szolgáltatás díjainak üzemeltető kérése szerinti, rendelet-tervezetben foglalt
emelése.
A díjemelési javaslat készítése során a szolgáltató figyelembe vette a ténylegesen felmerülő
költségeket.
2. §
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése
során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi
jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A díjak az infláció mértékének megfelelően emelkednek, így társadalmi, gazdasági,
költségvetési hatásai nincsenek.
Környezeti és egészségügyi következményei:
A szabályozásnak fenti körbe tartozó következményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Díjemelés elmaradása esetén a Kft. nem tudja a jelenlegi szinten a temetők üzemeltetését és
fenntartását megoldani.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
Molnár István városfejlesztési osztályvezető

Pápa, 2012. november 19.
Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester

