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Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény 40. § (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. § 

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba. 

 

 

Fót, 2022. június 

 

 

 

dr. Vass György dr. Mihályi Zsolt Apor 

polgármester jegyző 
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1. melléklet 

„1. melléklet 

Temetkezési fenntartói és szolgáltatási díjak 

 A B C 

1 Számla tételek Nettó (Ft) Bruttó (Ft) 

2 Ravatalozó használat   

3 Elhunyt hűtése (Ft/nap) 2 486 3 157 

4 Létesítmény igénybevételének díja 

(Ft/alkalom) 

30 881 39 218 

5 Ravatalozás eszközeinek használati díja 

(Ft/alkalom) 

10 587 13 445 

6 Kegyeleti szakszolgáltatás ravatalozóban 

(Ft/alkalom) 

13 376 16 987 

7 Ravatalozás temetőn, temetkezési 

emlékhelyen belül (Ft/alkalom) 

13 376 16 987 

8 Ravatalozás temetőn, temetkezési 

emlékhelyen kívül (Ft/alkalom) 

13 376 16 987 

9 Szórókút működtetése   

10 Hamvak szórása temetőben (szórókút) 25 000 31 750 

11 Temetési hely megváltásának díja és 

újraváltásának díja 

  

12 Sírhely 25 év szimpla (Ft/sírhely) 31 442 39 932 

13 Sírhely 25 év kettős (Ft/sírhely) 44 818 56 919 

14 Gyermeksírhely 25 év (Ft/sírhely) 24 742 31 423 

15 Kolumbárium 1 fülkés 10 év (Ft/sírhely) 24 742 31 423 

16 Kolumbárium 2 fülkés 10 év (Ft/sírhely) 38 126 48 420 

17 Kripta szimpla 60 év (Ft/sírhely) 93 425 118 650 

18 Kripta dupla 60 év (Ft/sírhely) 186 850 237 300 

19 Kripta 4 személyes 60 év (Ft/sírhely) 373 700 474 599 

20 Urnakripta 20 év (Ft/sírhely) 62 283 79 100 

21 Keszon sírhely 10 év (Ft/sírhely) 36 125 45 879 

22 Temető-fenntartási hozzájárulás   

23 Temető-fenntartási hozzájárulás 

(temetőben munka végzés) (Ft/alkalom) 

4 581 5 818 

”
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Általános indokolás 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. januárjában alkotta meg a köztemetőkről és 

temetkezésről szóló új önkormányzati rendeletét. Az új szabályozás 2022. március 1. napján lépett 

hatályba.  

A koronavírus – világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érekében szükséges 

gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18). Korm.rendelet 1. §-a, majd a veszélyhelyzettel 

összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § alapján az önkormányzat 

által nyújtott szolgáltatásért felmerülő díj mértéke nem lehetett magasabb, mint ugyanazon díjnak az 

e rendelet hatályba lépést megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.   

Tekintettel arra, hogy a törvény rendelkezése alapján 2022. június 30 napjáig az Önkormányzat, 

illetve az általa működtetett költségvetései szerv új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új 

kötelezetti körre nem terjeszthet ki, ezért az új rendelet elfogadásakor a rendelet mellékletében 

szereplő díjtételek nem kerültek felülvizsgálatra. 

Figyelemmel arra, hogy az elmúlt két évben nem volt lehetőség a díjak felülvizsgálatára és 

módosítására, valamint figyelembe véve a megnövekedett egyéb szolgáltatói árakat a köztemetők 

üzemeltetését ellátó Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. körülbelül 40%-os díjemelést javasol. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A Tervezet a javasolt áremeléseket rögzíti, valamint a táblázatból kikerültek olyan tételek, melyek 

szabályozása okafogyottá vált az új rendelet elfogadásával életbe lépett feladat ellátás 

átalakításával. A kivezetett díjtételek a temetkezési szolgáltatási árakat határozták meg, melyek 

csak a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. által végzett temetkezési szolgáltatásra vonatkoztak. 

A 2. §-hoz  

A rendelet hatályba lépését rögzíti. 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet 

módosításához 

1. Társadalmi hatások 

A COVID-19 világjárvány számos olyan rendelkezést hozott magával, mely a gazdasági helyzet 

stabilitását hivatott biztosítani. Ilyen volt a 2020. december 18-án kihirdetett Kormányrendelet, mely 

rendelkezése alapján az Önkormányzat, illetve az általa működtetett költségvetései szerv új díjat nem 

állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki. Ez a rendelkezés érintette a 

temetőüzemeltetési és temetkezési szolgáltatási díjakat is. A jogszabályok a díjemelés korlátozásának 

határidejét 2022. június 30-i határnapban határozták meg. A köztemető működtetése kötelező 

önkormányzati feladat. Ahhoz, hogy ezt megfelelő hatékonysággal és színvonalon tudja működtetni 

az üzemeltető elengedhetetlen a jogszabályban meghatározott díjak emelése. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

Az áremelés célja, hogy a temetőüzemeltetési feladatok minél nagyobb mértékben fedezzék a 

beszedett díjakat, tehát a feladat ellátása ne legyen veszteséges. 

3. Környezeti hatások 

A Rendelet módosításának környezeti hatása nincsen. 

4. Egészségügyi hatások 

A Rendelet módosításának egészségügyi hatása nincsen. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet-tervezet elfogadásával az adminisztrációs terhek nem nőnek. 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következ-

ményei 

A jogszabályok a díjemelés korlátozásának határidejét 2022. június 30-i határnapban határozták meg. 

Az Önkormányzat a veszélyhelyzeti szabályozásnak megfelelően két éve nem emelte a 

temetőüzemeltetési és temetkezési szolgáltatási díjakat. Továbbá a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény is előírja, hogy a díjtételeket évente felül kell 

vizsgálni.    

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelke-

zésre állnak. 


