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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A temetőkről és temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdése szerint a köztemetőkre 

vonatkozó díjakat évente felül kell vizsgálni. A törvény és végrehajtási rendeleti az elmúlt években 

többször módosultak, de ezek mindeddig nem eredményezték az önkormányzati rendelet módosításának 

szükségességét.  

 

A törvény 40.§ (2) bekezdése szerint: 

(2) A temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat a temető üzemeltetésével és fenntartásával 

kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg 

a) a temetési hely, illetőleg az újra váltás díját, 

b) a temetkezési szolgáltatók kivéltével a temetőben vállalkozás-szerűen munkát végzők által fizetendő 

temetőfenntartási hozzájárulás díját, 

c) temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a 

temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat, 

d) a temetőbe való behajtási díját. 

 

A temetőkről és temetkezésről szóló 2/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletünk 2. sz. melléklete szerint 

jelenleg is hatályos díjak Szadán 2016.01.29.óta nem változtak. 

 

Megvizsgálva a környező települések temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendeleteit 

megállapítható, hogy ott, ahol 2022-ben már felülvizsgálták, ott már a szadai díjtételekhez viszonyítva 

több mint kétszeres a díjtételek összege. (Tájékoztató adatokat ld. az előterjesztés Függelékében!) 

Mindezek alapján javasoljuk, hogy 2023. január 1-től a rendelet melléklete szerinti díjtételeket 

egységesen 30%-kal emeljük meg.  

 

A díjak emelését 603/2020.(XII.18) Korm.rendelet átmenetileg tiltotta, majd meg is hosszabbította a 

helyi díjak mértékének rögzítésével kapcsolatos rendelkezésének hatályát, ami azt jelentette, hogy 2022. 

június 30-áig nem lehetett a díjakat emelni. 

Figyelemmel arra, hogy a díjemelésre vonatkozó tilalom mostanra megszűnt – s tekintettel a 

rezsiköltségek küszöbön álló rendkívüli mértékű emelkedésére is -, javasoljuk a 30%-os díjemelést. 

 

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre közzétettük a www.szada.hu oldalon, a beérkezett 

észrevételeket a bizottsági ülésen ismertetjük 

 

Az előterjesztésben foglaltak alapján, kérem a mellékelt rendelettervezet megtárgyalását és elfogadását. 

 

Szada, 2022. november 9. 

 

 

Melléklet: rendelet-tervezet indoklással és előzetes hatásvizsgálattal 

 

Függelék: Kimutatás a szomszédos települések aktuális temetkezési díjtételeiről 

 

 

 

 

 

 

 


