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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2021. (X.26.) Kt. határozatával 

döntött arról, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendeletet felül kívánja 

vizsgálni. Felkérte a jegyzőt, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendeletet és az 

ahhoz kapcsolódó önkormányzati rendeleteket vizsgálatát kezdje meg, és azok módosítását 

folyamatosan terjessze a képviselő-testület elé. 

 

A Képviselő-testület fenti határozatának végrehajtása során felülvizsgálatra került 

meghatározott szempont rendszer szerint a temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2013. 

(IX.26.) önkormányzati rendelet. Az Adó-és Pénzügyi Osztály jelezte továbbá, hogy az 

önkormányzati rendelet módosítása vált indokolttá, hiszen a sírhelymegváltás/újraváltás díja 

nem tartozik az ÁFA hatálya alá. A módosítást követően a megváltási és újraváltási díjak 

változatlanok maradnak. 

 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (2) bekezdése alapján 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 újraváltás díját, 

b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők 

által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját, 

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

igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat, 

d) *  a temetőbe való behajtás díját. 

 

A Temető törvény 40. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon 

belül a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A 

díjmértékeket évente felül kell vizsgálni. 

 

A módosítás érdekében a Temető tv. 40. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzat 

képviselő-testülete, fővárosban a közgyűlés a díj megállapításakor kikéri a fogyasztók 

területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek véleményét. A véleménykérés igazolható 

módon megtörtént, azonban vélemény az előterjesztés kiküldéséig nem érkezett.  

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

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

 

Társadalmi hatása: Nincs. 

Gazdasági, költségvetési hatása: Nincs, a megváltási és újraváltási díjak változatlanok 

maradnak. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következményei: A magasabb szintű jogszabályoknak történő megfelelés biztosítása. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900043.tv#lbj113id8404


A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

a rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket, azok 

adottak. 

 

Kérem, hogy az önkormányzati rendelet megalkotásáról vagy elfogadásáról döntést hozni 

szíveskedjenek. 

 

 

Jánossomorja, 2022. augusztus 31. 

 

dr. Péntek Tímea s.k. 

                                                                                                                             jegyző 


