
 

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet-tervezete 

az önkormányzati tulajdonban lévő temető fenntartásáról, a temetkezési tevékenység 

szabályozásáról szóló 2/1996.(IV.5.)Kt.sz. rendelet módosításáról 

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikkének (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében, valamint a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 16. §-a alapján az önkormányzati 

tulajdonban lévő temető fenntartásáról, a temetkezési tevékenység szabályozásáról szóló 

2/1996.(IV.5.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.) módosítva, a következőket 

rendeli el: 

1.§ 

Az Ör. 10.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (3) A sírhelyek és urnahelyek árát, továbbá a sírásás díját a 2.sz. melléklet tartalmazza. 

{ 10.§(3) A sírhelyek árát a rendelet  2. számú  melléklete  tartalmazza. } 

2.§ 

Az Ör. 2. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki:  

 „ Sírásási tevékenység díjai: 

 Gyermek sír ásása:     max.  10.000,- Ft 
 Normál felnőtt sír ásása:    max.  26.000,- Ft 
 Mélyített sír ásása:      max. 30.000,- Ft 
 Urna sír ásása:       max.   9.000,- Ft 

 A feltüntetett árak az áfá-t tartalmazzák!” 

3.§ 

Jelen rendelet 2016. január 1-én lép hatályba. A rendelet a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

Kunfehértó, 2015. december 16. 

 

  (: Huszár Zoltán :) (: Csupity Zoltán :) 

  polgármester címzetes főjegyző  

Jelen rendelet 2015. december 17-én kihirdetésre került. 

(: Csupity Zoltán :) 

címzetes főjegyző 



I n d o k o l á s  

az önkormányzati tulajdonban lévő temető fenntartásáról, a temetkezési tevékenység 

szabályozásáról szóló 2/1996.(IV.5.)Kt.sz. rendelet módosításáról szóló 15/2015. 

(XII.17.) önkormányzati rendelet-tervezethez 

 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala az Önkormányzatnál, mint 
a köztemető fenntartójánál a köztemető helyszíni ellenőrzését végezte el 2015. december 
8-án. 

A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a sírásás díját az Önkormányzat, mint 
üzemeltető nem állapította meg.  

Fentiek alapján az önkormányzati rendelet kiegészítése szükséges. 

 

Kunfehértó, 2015. december 11. 

 

 

Csupity Zoltán 

c. főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HATÁSVIZSGÁLAT 

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt: 

˗ Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás 

˗ Környezet- és egészségügyi hatása 

˗ Adminisztratív terheket befolyásoló hatás 

˗ Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következménye 

˗ Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

Tekintettel arra, hogy a sírhelyek ásásának a javaslat elkészültéig is volt a javaslattal megegyező díja, 

így annak rendeletbe foglalása az érintett hozzátartozókra különösebb hatása nem lesz. A település 

lakossága a díj alkalmazásával a fentiekből következően egyet fog érteni. 

 Környezet- és egészségügyi hatása: 

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

A rendeletben foglaltak végrehajtása nem befolyásolja az adminisztratív terheket. 

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: 

A temetőkről és a temetkezésről 1999. évi XLIII. törvény 16.§-a alapján a temető üzemeltetését e 
törvényben, kormányrendeletben, temetőszabályzatban, továbbá köztemető esetén önkormányzati 

rendeletben, és a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott rendelkezések szerint kell 

ellátni. Az üzemeltető 

a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási 
tevékenységek ellátásának temetői rendjét; 

b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést 

megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást. 
 

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak. 

 

Kunfehértó, 2015. december 11. 

 

 

Csupity Zoltán 

c. főjegyző 

 

 


