Nyergesújfalu Város Önkormányzatának …./2010 (…….) számú rendelete a temetőkről és a
temetkezések rendjéről szóló 27/2007(XII.10.) számú rendeletének (továbbiakban: Rendelet)
módosításáról
(TERVEZET )
Nyergesújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16.§ (1.) bekezdésében, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. tv. 41.§ (3.) bekezdésében foglalt felhatalmazások alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§ A Rendelet 6.§-a az alábbi (11.) bekezdéssel egészül ki:
„A régi (Öreg) köztemetőben az üzemeltető jogosult az elhunyt hűtésével kapcsolatos
feladatok ellátására. Az e feladatok ellátásáért kapcsolatos szolgáltatási díj összege 2.000,Ft/nap, melyet az üzemeltető köteles az üzemeltetési feladatok elvégzésére fordítani és az
egyéb üzemeltetési bevételek között nyilvántartani. A szolgáltatási díj összege az ÁFÁ-t nem
tartalmazza.”
2.§ A Rendelet 6.§-a az alábbi (12.) bekezdéssel egészül ki:
„ A régi ( Öreg ) köztemetőben az üzemeltető jogosult a sírhelynyitással és visszahantolással
kapcsolatos feladatok ellátására. Az e feladatok ellátásáért kapcsolatos szolgáltatási díj
összegei az alábbiak:
Sírnyitás ( koporsós normál )
18.000,-Ft
Sírhantolás ( koporsós normál )
10.000,-Ft
Sírnyitás ( koporsós mélyített )
20.000,-Ft
Sírhantolás ( koporsós mélyített )
12.000,-Ft
Sírnyitás + hantolás ( urna )
15.000,-Ft.
A fenti összegeket az üzemeltető köteles az üzemeltetési feladatok elvégzésére fordítani és az
egyéb üzemeltetési bevételek között nyilvántartani. A szolgáltatási díj összege az ÁFÁ-t nem
tartalmazza.
3.§ A Rendelet 13§ (2.) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ A megváltott, de fel nem használt temetési helyekről érvényesen csak a köztemetők
tulajdonosánál üzemeltetőjénél tett nyilatkozattal lehet lemondani, mely lemondásokról az
üzemeltető a tulajdonos részére havonta írásban tájékoztatást ad.”
4.§ E rendelet 2010. február 1-jén lép hatályba.
Miskolczi József
polgármester

Adolf Józsefné
jegyző

Indokolás
A régi ( Öreg ) köztemető üzemeltetésére meghirdetett versenyfelhívásra érkezett kettő
pályázó közül a köztemető üzemeltetési feladatait a Léthé Temetkezési Kft. nyerte el.
Nevezett Kft. a köztemetőnk üzemeltetését 300.000,-Ft /ÁFA/év összegért vállalta, melyet az
üzemeltető részére az Önkormányzat fizet meg. A Kft. ajánlatában emellett a temető
üzemeltetésre fordított egyéb üzemeltetési bevételeket is megjelölt, melyeket részben a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§ (2.) bekezdése alapján a
fenti „temető” rendeletünk tartalmaz. Ilyen: a temetőfenntartási hozzájárulás díja és a
temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj. Másrészben a „temető” törvény 40.§ (1.)
bekezdése alapján az Önkormányzat rendeleti úton kötelezővé teheti az üzemeltető által
végzett szolgáltatásokat. Ilyen az ajánlat szerint az üzemeltető berendezésének
igénybevételével végzett hűtési szolgáltatás, valamint az üzemeltető szakszemélyzetének
igénybevételével végzett sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok
elvégzése.
2009. december 31-éig településünkön nem volt jellemző a hűtési szolgáltatásért díjat
felszámolni, de a környező településeken ez szinte mindenhol elfogadott és a temetkezési
szolgáltatást végző bevételét képezte. A sírhelynyitás és visszahantolás szolgáltatásért eddig is
a díj felszámolása megtörtént, mely szabadáras volt és szintén a temetkezési szolgáltatást
végző bevételét képezte.
E kettő tétel bevezetésével e szolgáltatásokért végzett díjak a régi köztemetőben 2010. február
1-jétől az üzemeltetéssel járó feladatokra fordítódnak.
A jelenlegi rendelet módosítás 1. és 2.§-a a régi ( Öreg ) temetőre vonatkozóan tartalmaz
szabályozást, mert a törvény alapján e szolgáltatásokat csak azon üzemeltető tudja ellátni, aki
e szolgáltatásokhoz a megfelelő berendezésekkel, szakszemélyzettel és feltételekkel
rendelkezik.
Nyergesújfalu, 2010. január 19.
dr. Molnár Lívia
aljegyző

