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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal a 2022. évi ellenőrzési munkaterve alapán 

vizsgálta a helyi önkormányzatok temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 

rendeleteit. A Kormányhivatal Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI. 28.) 

önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) kapcsolatban több 

hiányosságot is megállapított, és az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára szólította 

fel a képviselő-testületet. 

 

A Kormányhivatal a következő megállapításokat tette: 

1. A Rendelet nem tartalmazza a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. törvényben (a továbbiakban: Ttv.) foglalt kötelező tartalmi elemeket. 

2. A Ttv. alapján a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét évente felül kell 

vizsgálni, az önkormányzatnak a díjak megállapításakor ki kell kérnie a 

fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek véleményét. 

3. Jogszabályszerkesztési szempontból nem felel meg a jogszabályban 

meghatározott követelményeknek a bevezető rész, az alcímek jelölése, továbbá 

az önkormányzati rendelet szövegében nem használható a „tilos” kifejezés. 

 

2022. évben a képviselő-testület által jóváhagyott belső ellenőrzési terv alapján a 

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési egysége is ellenőrizte a 

köztemetők üzemeltetését. A belső ellenőrzés megállapításai és javaslatai alapján a 

Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője kezdeményezte a Rendelet 

felülvizsgálatát, valamint a Rendelet mellékleteiben megállapított díjak módosítását. 

 

Fentiekre tekintettel a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati 

rendelet felülvizsgálata és módosítása szükséges, a Rendeletet az alábbiak szerint 

javaslom módosítani: 

- A Tolna Vármegyei Kormányhivatal észrevételei alapján a Rendeletben a 

„tilos” szó helyett a tiltást más szóhasználattal kell rögzíteni. 

- A Rendelet alcímeit a jogszabályszerkesztési jogszabályoknak megfelelően 

sorszámozni kell. 

- A Rendelet bevezető részét a megfelelő felhatalmazó, és feladatkört 

meghatározó jogszabályra való hivatkozással módosítani kell. 

- A köztemetőkre vonatkozó díjakat javaslom egy mellékletben szabályozni, 

ezért a 2. és 3. melléklet hatályon kívül helyezését javaslom. 

- A Rendeletnek a köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és 

infrastrukturális feltételekre vonatkozó rendelkezését javaslom hatályon kívül 

helyezni, mivel az ott meghatározott infrastrukturális fejlesztések 

megvalósultak, továbbá a köztemetők kialakításának és fenntartásának 

szabályait a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet szabályozza. 

- Javaslom továbbá az ügyvezető úrnak a temető használatához kapcsolódó díjak 

emelésére vonatkozó javaslatát elfogadni és a díjakat a javasolt mértékben 

emelni: átlagos emelés 15%, a halotthűtők igénybevételi díja esetén 100%. 



 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 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.  

 

Ennek megfelelően az elvégzett előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak 

szerint ismertetem:  

 

Társadalmi hatás:  

A rendeletmódosításnak érdemi társadalmi hatása a díjemelés miatt jelentkezik. 

 

Gazdasági, költségvetési hatás:  

A rendeletmódosításnak van költségvetési hatása, a díjbevételek az üzemeltetőnél 

realizálódnak. 

 

Környezeti és egészségi következmények:  

A rendeletmódosítás végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre 

gyakorolt hatása.  

 

Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás:  

Az adminisztrációban változás nem történik. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következménye:  

A rendeletalkotás jogszabályban előírt kötelezettség, elmaradása 

jogszabálysértést jelent. 

 

A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek:  

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelet Képviselő-testülettől a rendeletmódosítás 

elfogadását.  

 
 

Pintér Szilárd 

           polgármester 
 



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

.../2023. (...) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI. 28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésben kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a fogyasztók területileg 

illetékes érdekképviseleti szerve, valamint Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi 

és Gazdasági Bizottsága véleményének figyelembevételével a következőket rendeli el: 

1. § 

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI. 28.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §. (3) bekezdésben kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a fogyasztók területileg 

illetékes érdekképviseleti szerveinek véleményének figyelembevételével a következőket 

rendeli el:” 

2. § 

A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Dombóvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) az (1) 

bekezdés szerinti két köztemető (a továbbiakban: köztemető vagy temető) közös 

üzemeltetőjét (a továbbiakban: üzemeltető) a képviselő-testület döntése szerint 

pályázat alapján választja ki, vagy az üzemeltetéssel kizárólagos önkormányzati 

tulajdonú céget bíz meg.” 

3. § 

A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5. § 

 

(1) A köztemető sírhelytáblákra (a továbbiakban: sírtábla vagy parcella), a sírtábla 

sorokra tagolódik.  

 

(2) A sírtáblákban a sorokat, a sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki. 

 



(3) Az üzemeltetőnek a köztemetőről térképet kell készíteni, amelyet a bejáratnál kell 

elhelyezni.” 

4. § 

A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A hantos és hant nélküli sírhelyeken kívül a Horvay utcai köztemetőben rétbe 

temetésre, a Hetényi utcai köztemetőben hamvak szétszórására is van lehetőség az erre 

kijelölt sírtáblában.” 

5. § 

(1) A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A sírgödröt nem szabad kifalazni.” 

(2) A Rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Hant nélküli sírhelyet felhantolni, a környezettől bármilyen módon elválasztani 

nem szabad. A fejfa, síremlékkő csak a fejrésznél helyezhető el és a sírhely max. 25 %-

át fedheti be. Az álló emlékkő max. magassága 120 cm, a fekvő emlékkő magassága 30 

cm lehet.” 

6. § 

 

A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb területet, magassága  

a) műkő, terméskő esetén legfeljebb 1,5 m 

b) kopjafa esetén legfeljebb 2,2 m  

lehet.” 

7. § 

(1) A Rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A hantolt sírokra növényzet ültethető, de a sírhely méretét túlnövő, kifejlett 

korukban nagyméretű fa, cserje, fenyőféle nem helyezhető el.” 

(2) A Rendelet 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6) A köztemető területén pad csak az üzemeltető hozzájárulásával helyezhető el.” 

8. § 

A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 



„18. § 

 

(1) A köztemetők üzemeltetésével járó kiadások fedezetét az önkormányzat a következő 

díjakból biztosítja, melyek beszedését az üzemeltető végzi, és a beszedett díjakból 

származó bevétel az üzemeltetőt illeti meg: 

a) a temetési hely megváltási és újraváltási díja, 

b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát 

végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja,  

c) a temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által 

fizetendő díj. 

 

(2) A díjtételek felülvizsgálatáról a tárgyév március 31-ig dönt a képviselő-testület.” 

9. § 

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

10. § 

A Rendelet 

 

1. „Általános rendelkezések” alcím címében az „Általános rendelkezések” 

szövegrész helyébe az „1. Általános rendelkezések” szöveg, 

2. „A köztemető rendeltetésszerű használathoz szükséges tárgyi és infrastrukturális 

feltételek” alcím címében az „A köztemető rendeltetésszerű használathoz 

szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételek” szövegrész helyébe a „2. A 

köztemető rendeltetésszerű használathoz szükséges tárgyi és infrastrukturális 

feltételek” szöveg, 

3. „A temetés, temetkezési helyek és azok igénybevételének szabályai” alcím 

címében az „A temetés, temetkezési helyek és azok igénybevételének szabályai” 

szövegrész helyébe a „3. A temetés, temetkezési helyek és azok igénybevételének 

szabályai” szöveg, 

4. „A temetkezési helyek feletti rendelkezési jog” alcím címében az „A temetkezési 

helyek feletti rendelkezési jog” szövegrész helyébe a „4. A temetkezési helyek 

feletti rendelkezési jog” szöveg, 

5. 6. § (1) bekezdésében az „A temetőben lévő sírhelyek (hantolt és hant nélküli 

megjelenésben), és azok méretei a következők:” szövegrész helyébe az „A 

köztemetőben a sírhelyek típusai és azok méretei a következők:” szöveg, 

6. 12. § (1) bekezdésében a „Hetényi úti temetőben” szövegrész helyébe a „Hetényi 

utcai köztemetőben” szöveg,  

7. 13. § (1) bekezdésében a „melléklete” szövegrész helyébe az „1. melléklete (a 

továbbiakban: melléklet)” szöveg, 

8. 13. § (2) bekezdésében a „(használati idő)” szövegrész helyébe az „(a 

továbbiakban: használati idő)” szöveg, 



9. 13. § (5) bekezdésében a „4.” szövegrész helyébe a „(4)” szöveg, 

10. 13. § (7) bekezdésében a „halott, illetőleg urnaáthelyezés,” szövegrész helyébe a 

„halott-, urnaáthelyezés” szöveg,  

11. „Sírhelygazdálkodás” alcím címében a „Sírhelygazdálkodás” szövegrész helyébe 

az „5. Sírhelygazdálkodás” szöveg, 

12. „Temetői munkák, sírgondozás” alcím címében a „Temetői munkák, sírgondozás” 

szövegrész helyébe a „6. Temetői munkák, sírgondozás” szöveg, 

13. „A temetők rendje” alcím címében az „A temetők rendje” szövegrész helyébe a „7. 

A temetők rendje” szöveg, 

14. 17. § (5) bekezdésében a „tilos” szövegrész helyébe a „nem szabad” szöveg, 

15. 17. § (6) bekezdésében az „a gépjárműforgalom tilos” szövegrész helyébe az „- a 

temetkezési szolgáltató kivételével - gépjárművel behajtani nem szabad” szöveg, 

16. 17. § (7) bekezdésében a „tilos” szövegrész helyébe a „nem szabad” szöveg, 

17. 20. § a) pontjában az „illetőleg” szövegrész helyébe a „valamint” szöveg, 

18.  „A köztemető üzemeltetése, a kegyeleti közszolgáltatás” alcím címében az „A 

köztemető üzemeltetése, a kegyeleti közszolgáltatás” szövegrész helyébe a „8. A 

köztemető üzemeltetése, a kegyeleti közszolgáltatás” szöveg, 

19.  „A temetkezési szolgáltatások feltételei” alcím címében az „A temetkezési 

szolgáltatások feltételei” szövegrész helyébe a „10. A temetkezési szolgáltatások 

feltételei” szöveg, 

20.  „Szabálysértési rendelkezések” alcím címében a „Szabálysértési rendelkezések” 

szövegrész helyébe a „11. Szabálysértési rendelkezések” szöveg, 

21. „Hatályba léptető rendelkezések” alcím címében a „Hatályba léptető 

rendelkezések” szövegrész helyébe a „12. Hatályba léptető rendelkezések” szöveg 

lép. 

11. § 

Hatályát veszti a Rendelet 

1. 3. §-a, 

2. 4. §-a,  

3. 9. § (7) bekezdésében a „(birtokosa)” szövegrész,  

4. 17. § (10) bekezdésében a „(Még virág, kegyeleti tárgyak árusítása és reklámozása 

is tilos.)” szövegrész, 

5. 20. § b) pontjában az „(urnaelhelyezés)” szövegrész, 

6. 20. § b) pontjában a „(sírásás)” szövegrész, 

7. 20. § c) pontjában az „(infrastruktúra)” szövegrész, 

8. 21. §-a, 

9. 2. melléklete, 

10. 3. melléklete. 



 

12. § 

Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba. 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

dr. Szabó Péter 

jegyző 

 

 

 

1. melléklet a .../2023. (…….) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 25/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 

A köztemetőkre vonatkozó díjak általános forgalmi adó nélkül 

1. Sírhely megváltási díjak 

 A B C D 

1 Sírhely megnevezése Használati idő 

(év) 

Első megváltás, 

díja, használati 

díj (Ft) 

Újra megváltás 

díja, használati 

díj (Ft) 

2 Felnőtt egyes , hantos 

sírhely 

25 13.490,- 17.417,- 

3 Felnőtt egyes, hant nélküli 

sírrhely 

25 11.011,- 13.909,- 

4 Felnőtt kettes, hantos 

sírhely 

25 25.585,- 34.765,- 

5 Felnőtt kettes, hant 

nélküli sírhely 

25 18.676,- 30.176,- 

6 Gyermek sírhely (10 éves 

korig) 

25 0,- 15.870,- 

7 Hant nélküli egyes urna 

sírhely 

10 12.396,- 23.247,- 

8 Hant nélküli kettes urna 

sírhely 

10 21.901,- 37.364,- 

9 Urnafülke 10 24.945,- 27.830,- 

10 Családi urnafal 4 főig 60 27.485,- 18.676,- 

11 Családi urnafal 6 főig 60 18.676,- 23.247,- 

12 Sírbolt hely 2 fős 60 59.754,- 69.679,- 

13 Sírbolt hely 4 fős 60 81.573,- 76.791,- 

14 Síbolt hely 5-10 fős 60 135.885,- 139.081,- 



15 Sírbolt hely 2 fős 100 102.166,- 139.081,- 

16 Sírbolt hely 4 fős 100 139.081,- 162.627,- 

17 Sírbolt hely 5-10 fős 100 232.300,- 279.019,- 

18 Sírkápolna hely 60 116.173,- 163.116,- 

19 Rétbe temetkezés, hant 

nélküli egyes sírhely 

25 11.523,- 23.247,- 

20 Rétbe temetkezés, hant 

nélküli kettes sírhely 

25 26.163,- 57.949,- 

21 Hamvak szétszórása - 23.247,- - 

2. A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által 

fizetendő díjak  

 A B 

1 Temetői létesítmény Díj (Ft) 

2 Ravatalozó és kellékeinek díja 

hagyományos földbe temetés esetén 

18.146,- 

3 Ravatalozó és kellékeinek díja 

hamvasztásos elhelyezés esetén 

13.440,- 

4 Halotthűtők igénybevételi díja 

személyenként az elhelyezéstől az 

elszállításig vagy az eltemetésig  

3.150,- Ft/nap 

5 Ravatal nélküli temetés díja 2.716,- 

6 Hétvégi többletdíj naponta a 2., a 3. és az 

5. sorban foglalt esetekben 

5.750,- 

3. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát 

végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja  

 A B 

1 Temetési helyen végzett építési, síremlék 

felállítási, felújítási, átépítési munkák 

esetén 

2.000,- Ft/nap 

4. A temetőbe való behajtás díja  

 A B 

1 A temetőbe való behajtás díja 0,- Ft 

” 



 

Részletes indokolás: 

 

Az 1-8. §-hoz: 

Szövegpontosító célzatú módosító rendelkezések a jogszabályszerkesztési 

követelményeknek való megfelelés érdekében. 

 

A 9. §-hoz: 

Az új díjtételeket tartalmazó melléklettel összefüggő rendelkezés. 

 

A 10.§-hoz: 

A szövegcserés rendelkezések. 

 

A 11. §-hoz: 

Hatályon kívül helyező rendelkezések. 

 

A 12. §-hoz: 

A rendeletmódosítás hatályba lépésének időpontját határozza meg. 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 

következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 

 


