
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 06. 15.

Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet
módosítására

El  őadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő: Somfai Tamás ügyintéző
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető

Meghívott: Palkovics Katalin, a Dunaújvárosi Kegyelet Bt. ügyvezetője

Véleményez  ő bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017. 06.13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 06.13.
városüzemeltetési, környzetvédelmi és turisztikai bizottság 2017. 06.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 06.13.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: A  temetőkről  és  a  temetkezés  rendjéről  szóló  rendeletben  foglalt
feladatokat az 1. mellékletében szereplő díjtételekkel összhangban kell alkalmazni, ezért a rendelettervezet
maradéktalan teljesítése érdekében a rendeletben pontosítást igénylő kiegészítések váltak szükségessé. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 8801-2/2017.

Ügyintéző neve: Somfai Tamás Ügyintéző telefonszáma: 25/544-111
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat
a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet

módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Általános indokolás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közfeladat-ellátási szerződést kötött a Kegyelet Bt.-vel a
dunaújvárosi  köztemető  üzemeltetésére.  A temetőkről  és  a  temetkezés  rendjéről  szóló  4/2013.  (I.25.)
önkormányzati  rendeletben foglalt  feladatokat  az 1.  mellékletben szereplő díjtételekkel összhangban kell
alkalmazni, ezért a rendelettervez maradéktalan teljesítése érdekében a pontosítást igénylő kiegészítések
váltak szükségessé. 

II. Részletes indokolás

Az 1. §-hoz: A 4.§ (2) bekezdésében a temetési hely feletti rendelkezési jog díját az 1. mellékletben foglalt
táblázat  1-18.  sorai  határozzák  meg.  A 4.§  (3)  bekezdésében  a  temetési  hely  feletti  rendelkezési  jog
újraváltásának díját pedig az 1. mellékletben foglalt táblázat 19-51. sorai határozzák meg. 

A 2.  §-hoz:  Az  5.  §  (4)  bekezdésében  a  mélyített  felnőtt  sírhelybe a  járási  népegészségügyi  intézet
engedélye alapján elvégezhető még egy koporsós temetés, amelynek díját az 1. mellékletben foglalt táblázat
3., 5., 27. soraiban rögízettük. 

A 3. §-hoz: A 6. § (7) bekezdése szerint amennyiben az eltemettető a csontmaradványok mélyebbre ásását
választja, vagy a maradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett dönt, úgy az erre vonatkozó díjat a
rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat 76. sora határozza meg. 

A 4.§-hoz: A rendelet 10.§ (4) bekezdésében szereplő behajtási díjakat az 1. mellékletben foglalt táblázat 78-
80 sorai határozzák meg. 

Az  5.§-hoz:  A  rendelet  12.§  (3)  bekezdésében  szereplő  sírgondozás  és  sírok  növénnyel  történő
beültetésének díjtételeit az 1. mellékletben foglalt táblázat 53-58 sorai határozzák meg. 

A 6.§-hoz: A rendelet 13.§ (4) bekezdésében szereplő engedéllyel és regisztrált temetkezési szolgáltatók
díját az 1. mellékletben foglalt táblázat 59-77. sorai alapján kell megállapítani. 

A 7 §.-hoz: A módosítás a kihirdetést követő napon lép hatályba és technikai dereguláció eredményeként az
azt követő napon hatályát veszti, mivel a módosító rendelet rendelkezései beépülnek az alaprendeletbe. 

Az előterjesztést 2017. június 13-i rendkívüli ülésén a pénzügyi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési
bizottság,  a városüzemeltetési,  környezetvédelmi, és turisztikai  bizottság,  az ügyrendi,  igazgatási  és jogi
bizottság tárgyalja. A bizottságok véleménye a Közgyűlésen szóban kerül ismertetésre.

Fentiek alapján a mellékelt rendelettervezetet terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

Dunaújváros, 2017. június 15.

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

Cserni Béla s.k.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és

turisztikai bizottság
elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság

elnöke



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
……./2017. (VI.16) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdése, a 40. § és a 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontban
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban:
temető rendelet) 4. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog díjának mértékét az 1. mellékletben foglalt táblázat 1-18 sora
alapján kell megállapítani.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbításának (újraváltásának) díját az 1. melléklet 19-51.
sora alapján kell megállapítani.”

2. § A temető rendelet 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Mélyített felnőtt sírhelybe (230 cm) járási népegészségügyi intézet engedély alapján még egy koporsós
temetés végezhető a rendelet 1. mellékletének 3., 5., 27. sorában meghatározott díj megfizetése ellenében.
Koporsós felnőtt  sírhely rá és mellétemetés esetén a sírhely használati  ideje meghosszabbodik, ezért  a
használati díj időarányos részét meg kell fizetni.”

3. § A temető rendelet 6. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7)  Amennyiben  az  eltemettető  a  csontmaradványok mélyebbre  ásását  választja,  vagy  a  maradványok
egyéb módon történő elhelyezése mellett dönt, úgy a temettetőnek a sírhelydíjat, a szolgáltatónak a rendelet
1. melléklete 76. sorában meghatározott díjat kell előzetesen az üzemeltetőnek megfizetnie.”

4.  § A temető rendelet  10.  § (4)  bekezdésének b)  pontjában a „40-42.”  szövegrész helyébe a „78-80.”
szövegrész lép.

5. § A temető rendelet 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben a sírgondozást, sírok növénnyel történő beültetését vállalkozó végzi, abban az esetben a
vállalkozónak  az  1.  melléklet  53-58.  sorában  meghatározott  díjat  kell  előzetesen  az  üzemeltetőnek
megfizetnie.”

6. § A temető rendelet 13. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) Az engedéllyel rendelkező és regisztrált temetkezési szolgáltatók díját ezen rendelet 1. mellékletében
foglalt táblázat 59-77. sora alapján kell megállapítani.

7. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

       Cserna Gábor                                   Dr. Sürü Renáta
                                             polgármester                                           jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2017. június 16-án kihirdetésre került.

                                                                                        Dr. Sürü Renáta
                                                                                                    jegyző


