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Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati 

rendelete 

a Köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében, a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján eljárva – figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény 6. § (4) bekezdésében, 40. § (1) és (3) bekezdésében, 42. §-ában, valamint a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 

4. § (1) bekezdésében foglaltakra – a következőket rendeli el: 

1. § 

A Köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

Komló, 2022.december 14. 

 

 

 

 

  dr. Vaskó Ernő        Polics József 

címzetes főjegyző         polgármester 
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1. melléklet a 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez 

1. A Köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében foglalt táblázat „Földi urnahely, megváltás esetén (1 és 2 

személyre)” sora, „Földi urnahely, újraváltás esetén (1 és 2 személyre)” sora, „Fali urnahely 1 

személyre, megváltás esetén” sora, „Fali urnahely 1 személyre, újraváltás esetén,” sora, „Fali 

urnahely 2 személyre, megváltás esetén” sora és „Fali urnahely 2 személyre, újraváltás esetén” sora 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„ 

(Tétel Díj (bruttó)) 

  

Földi urnahely, megváltás esetén (1 és 2 személyre) 257.838,- Ft 

Földi urnahely, újraváltás esetén (1 és 2 személyre) 53.418,- Ft 

Fali urnahely 1 személyre, megváltás esetén 175.916,- Ft 

Fali urnahely 1 személyre, újraváltás esetén, 37.747,- Ft 

Fali urnahely 2 személyre, megváltás esetén 291.981,- Ft 

Fali urnahely 2 személyre, újraváltás esetén 59.951,- Ft 

” 

2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 3 személyes kriptahely + max. 10 urna újraváltás 

esetén. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 

(Tétel Díj (bruttó)) 

  

3 személyes kriptahely + max. 10 urna újraváltás esetén 319.810,- Ft 

” 

3. A Köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 

„Koporsós (járdás) sírhely megváltás esetén” sora, „Koporsós (járdás) sírhely újraváltás esetén” sora 

és „Gyermekparcellában (kizárólag újraváltás)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„ 

(Tétel Díj (bruttó)) 

  

Koporsós (járdás) sírhely megváltás esetén 390.063,- Ft 

Koporsós (járdás) sírhely újraváltás esetén 81.174,- Ft 

Gyermekparcellában (kizárólag újraváltás) 30.910,- Ft 

”
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Végső előterjesztői indokolás 

A Képviselő-testület a 2022. augusztus 30-án tartott ülésén fogadta el a Köztemetőről és a temetkezés 

rendjéről szóló 10/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletet, amelynek jelentős részét a 2014 óta 

alkalmazott díjtételek emelésére vonatkozó szabályozás képezte. 

Az azóta eltelt időszakban bekövetkezett áremelkedések okán jelentősen megnövekedett az egyes 

sírhelyek kialakításához kapcsolódó üzemeltetői önköltség, ezért az új sírhelyek kialakítása és a régi 

sírhelyek újraértékesítése (megváltása) kapcsán 2023. január 1. napjától 15%-os díjtétel emelés 

indokolt. Ugyan az egyes sírhelyek újraváltásához közvetlenül építőipari munka nem kapcsolódik, de 

ezen díjtételek esetében is indokolt egy 10 %-os emelést végrehajtani, tekintettel arra, hogy a 

működésből és fejlesztésből eredő költségek fedezeteként ezen díjtételek is alapul szolgálnak. 


