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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP 
 
E-szám: 13/2020. 
 
Tárgy: A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2009. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata  
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Czeczéné dr. Szirmai Gabriella aljegyző 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
                                                                                               előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
                                                                                              pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés  
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
Nagykovácsi, 2020. február 12. 
 
 

jegyző 
 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2020. február 12. 
 
 
         polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 
40. § (3) bekezdése szerint a díjmértékeket évente felül kell vizsgálni.  
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a köztemetőről és a temető rendjéről 
szóló 6/2009. (II. 23.) önkormányzati rendeletének díjtételeket tartalmazó melléklete e 
felülvizsgálat keretében 2009. óta 2 alkalommal, 2015. és 2017. évben került 
módosításra. 
A köztemető üzemeltetője a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény. 
Intézményvezető asszony az éves felülvizsgálati kötelezettség alapján elkészítette a 
temetői díjtételekre vonatkozó javaslatát, ismételten összehasonlítva a környező 
települések temetői díjtételekre vonatkozó előírásait az alábbiak szerint:  

 
Az összehasonlító táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a települések egyes 
tételei magasabbak, egyes tételei viszont alacsonyabbak a Nagykovácsiban 
alkalmazott díjtételekhez képest. Intézményvezető asszony nem javasolja a 
díjtételek emelését.  
 
A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat 
megtárgyalására.  
A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 

Nagykovácsi, 2020. február 12. 

 

    Kiszelné Mohos Katalin 
        polgármester 
 

Nagykovácsi 
temetkezési 

helyek típusa 

Nagykovácsi 
díjtételek (Ft) 

2019 

Telki 
díjtételek (Ft) 

2019 

Üröm 
díjtételek (Ft) 

2019 

Csobánka 
díjtételek (Ft) 

2019 

egyes sírhely 32.000+ÁFA 25.000+ÁFA 35.433+ÁFA 30.000+ÁFA 

dupla sír 52.000+ÁFA 50.000+ÁFA 65.354+ÁFA 60.000+ ÁFA 

gyermeksír 20.000 +ÁFA ingyenes nincs 10.000+ ÁFA 

urnasírhely 14.000+ÁFA 25.000+ÁFA 15.927+ÁFA 20.000 +ÁFA 

urnafülke 12.000 +ÁFA 20.000+ÁFA 15.927+ÁFA 10.000+ÁFA 

kettős 
urnafülke 18.000+ÁFA nincs nincs nincs 

2 személyes 
sírbolthely 115.000+ÁFA nincs 204.724 + ÁFA 100.000+ÁFA 

6 személyes 
sírbolthely 189.000+ÁFA nincs nincs nincs 

4 férőhelyes 
urnakripta 36.000+ÁFA nincs nincs nincs 

4 személyes 
sírbolthely 161.000+ÁFA nincs nincs nincs 
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HATÁROZATI JAVASLAT   

 

Tárgy: A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2009. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata  
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2009. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott díjmértékeket nem kívánja megváltoztatni.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 


