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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 

JEGYZŐJE 
1. változat 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő köztemetőket pályázat 

nyerteseként, kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a Somogy Megyei Temetkezési 

Szolgáltató Kft. üzemelteti.  
 

A temetők üzemeltetésének költségeire a 2007. január 1-től hatályos önkormányzati rendelet 

alapján az alábbi források nyújtanak fedezetet: 

- A temetkezési helyek megváltási, illetőleg újraváltási díja (sírhely megváltás), mely 

visszamarad a Szolgáltatónál és köteles vele az önkormányzat felé elszámolni. 

- A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj. 

- Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások kötelező igénybevételéért a temetkezési 

szolgáltatók által fizetendő díjak. 

- A lejárt, meg nem váltott, és ezért újra értékesített sírhelyek előkészítési díja a 

csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett. 

- A városi köztemetőkben – a temetkezési szolgáltatók kivételével – vállalkozásszerűen 

munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja. 
 

A Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. kérelmet nyújtott be a temetkezési díjak 

2021. évi emelésére vonatkozóan, melyet mellékletként csatoltunk az előterjesztéshez. 

 

A 2021. évre tervezett 94.071 eFt-os üzemeltetési költségek 2,0 %-kal (1.968 eFt-tal) 

elmaradnak a 2020. évi tervtől, ugyanakkor 7,5 %-kal (6.586 eFt-tal) magasabbak a 2020. évi 

várható adatoknál. A várható adatokhoz képest kimutatott növekményből 5.709 eFt a 

bérköltség, béren kívüli juttatások és járulékaik sorokon jelentkezik. A Társaság 2020. évben 

15 %-os bérfejlesztést hajtott végre, 2021. évre 8 %-os béremeléssel terveznek a munkaerő 

elvándorlás megelőzése érdekében. Az egyre inkább rendszeressé váló munkaerőhiány a 

temetőüzemeltetési feladatok ellátását veszélyezteti. 

 

A Szolgáltató az önkormányzati által megállapított valamennyi díjtétel - a sírhely- és 

újraváltási díjak, a lejárt, meg nem váltott sírhelydíjak, valamint a temetői létesítmények és az 

üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak - esetében 

egységesen 5,0 %-os díjemelést javasol 2021. január 1-től.  

 

Fentiek alapján az önkormányzat által megállapított hatósági árak az alábbiak szerint 

alakulnak, melynek elfogadását javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek: 
 

Megnevezés jelenlegi díj 

(nettó)  

Ft-ban 

javasolt díj 

(nettó)  

Ft-ban 

index % 

javasolt / 

jelenlegi 

Temetői létesítmények igénybevétele 34.100 35.805 105,0 % 

Elhunyt hűtése (Ft/nap/fő) 3.960 4.160 105,1 % 

Ravatalozás 10.620 11.150 105,0 % 
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Megnevezés jelenlegi díj 

(nettó)  

Ft-ban 

javasolt díj 

(nettó)  

Ft-ban 

index % 

javasolt / 

jelenlegi 

A temetőben erre a célra rendszeresített szállító 

járművön történő halott szállítás 
1.530 1.605 105,0 % 

Urnaelhelyezés 8.560 8.990 105,0 % 

Sírásás normál (koporsós temetés esetén) 30.250 31.765 105,0 % 

Sírásás mélyített (koporsós temetés esetén) 33.745 35.430 105,0 % 

Gyermeksírhely ásása 6.565 6.895 105,0 % 

Sírhelynyitás normál (koporsós temetés esetén) 30.250 31.765 105,0 % 

Sírhelynyitás mélyített (koporsós temetés esetén) 33.745 35.430 105,0 % 

Sírhelynyitás gyermeksír esetén 6.565 6.895 105,0 % 

Sírhelynyitás, zárás kripta esetén 18.700 19.635 105,0 % 

Sírhelynyitás, zárás urnakripta esetén 6.600 6.930 105,0 % 

Urnasírhely nyitás normál 8.800 9.240 105,0 % 

Urnasírhely nyitás sírban 8.800 9.240 105,0 % 

Sírbahelyezés 440 460 104,5 % 

Visszahantolás normál (koporsós temetés esetén) 10.985 11.535 105,0 % 

Visszahantolás mélyített (koporsós temetés 

esetén) 
12.085 12.690 105,0 % 

Gyermeksírhely visszahantolása 2.200 2.310 105,0 % 

Exhumálás 8.800 9.240 105,0 % 

Urna elhelyezése kriptában 9.271 9.735 105,0 % 

Urna elhelyezése sírban 9.271 9.735 105,0 % 

Szórás 14.645 15.375 105,0 % 

 

Továbbra is javasoljuk a kaposvári lakosoknak járó kedvezmény fenntartását, mely szintén  

5,0 %-kal emelt mértékben, a jelenlegi 13.103 Ft-ról 13.758 Ft-ra módosul. 

 

Egy átlagos temetési számla összetételét tekintve 3 részből áll: az önkormányzat által 

megállapított kötelező díjakból, a temetkezési kellékek díjaiból és a temetést végző társaság 

temetkezési szolgáltatási díjaiból, melyek a számla végösszegében 1/3-ad – 1/3-ad arányt 

képviselnek. Előzőek alapján az önkormányzati díjak 5,0 %-os emelésével – a kellékdíjak és 

az egyéb szolgáltatási díjak változatlan összeggel történő fenntartása esetén – a temetési 

számla végösszege kb. 1,43 % - 2,33 %-kal emelkedik. Ez azt jelenti, hogy koporsós temetés 

esetén kb. 5-6 ezer Ft-tal növekszik a temetés költsége a választott kellékek mennyisége, 

minősége, az igénybevett szolgáltatások jellege függvényében. 

 

A temetőkben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőüzemeltetési 

hozzájárulást a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (4) 

bekezdésével összhangban, az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű 

számtani átlagának legfeljebb 5 %-ában lehet megállapítani. A Szolgáltató javaslata alapján a 

rendelettervezet a temetőfenntartási hozzájárulás összegeit a jogszabály alapján maximálisan 

megállapítható mértékkel (nettó 5.119 illetve nettó 6.555 Ft/munka) tartalmazza.  
 

A Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. és az Önkormányzat között hatályban lévő 

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2020. december 31. napján lejár. A közszolgáltatás 

további ellátására, a szolgáltató kiválasztására pályázatot folytatunk le, az ennek 
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eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatályba lépéséig javasolom a jelenlegi 

szerződés meghosszabbítását. 
 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a határozati javaslatot és a 

rendelet-tervezetet fogadja el! 

 

Kaposvár, 2020. november 3. 

 

 

 

 dr. Csillag Gábor 

 jegyző 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Kaposvár megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a temetőkről és a temetkezésről szóló 

20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és úgy 

határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Somogy Megyei 

Temetkezési Szolgáltató Kft. között a köztemetők kegyeleti közszolgáltatás keretében történő 

üzemeltetésére létrejött, 2011. január 1. napjától hatályos kegyeleti közszolgáltatási 

szerződésnek a szerződés időtartamára vonatkozó 1. számú módosítását jóváhagyja és 

felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester  

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2020. december 20. 
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előterjesztés 1. számú melléklete 

 

 

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 

 

amely létrejött egyrészről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, 

Kossuth tér 1., képviseli Szita Károly polgármester, pénzügyi ellenjegyző Balogh Beáta 

gazdasági igazgató), (a továbbiakban: Önkormányzat),  

 

másrészről a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, Mező u. 2. 

Cégjegyzékszám: 14-09-300866, adószám: 11227326-2-14, képviseli Puskás Béla ügyvezető 

igazgató), (a továbbiakban: Közszolgáltató), (együttes említésük esetén: Felek) között, 

alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat és a Közszolgáltató szerződést kötöttek a 

Kaposvár közigazgatási területén lévő köztemetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés 

keretében történő, 2011. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig tartó, határozott 

időre szóló üzemeltetésére vonatkozóan.  

 

2. Felek a kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2.) pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 

„2.) A kegyeleti közszolgáltatásra vonatkozó szerződés 2011. január 1. napjától 2021. 

május 31. napjáig, de legfeljebb a közszolgáltató kiválasztására lefolytatott pályázati 

eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatályba lépésének napjáig 

tartó határozott időre szól. A tevékenység végzésének jogát a kegyeleti közszolgáltató 

másra nem ruházhatja át.” 
 

3. A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban 

maradnak. 
 

Felek jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 

Kaposvár, 2020. …………………….. 
 
 

 

 
 

 ……..……………………………… ……..……………………………… 

 Kaposvár Megyei Jogú Város  Somogy Megyei Temetkezési  

 Önkormányzata  Szolgáltató Kft. 

 Szita Károly polgármester  Puskás Béla ügyvezető igazgató 
 

 

 

 

 ……..……………………………… 

 Balogh Beáta gazdasági igazgató 

 pénzügyi ellenjegyző 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

……/2020. (……..)  

önkormányzati rendelete 

 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 

20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

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

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban R.) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) Ha az elhunyt elhalálozásakor kaposvári állandó lakhellyel rendelkezett, a 2. melléklet 1.-

5. pontjaiban meghatározott nettó díjakból 13.758 Ft kedvezmény illeti meg az eltemettetőt.” 

 

      2. § 

 

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

3. § 

 

A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

 

4. § 

 

Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

Kaposvár, 2020. november 26. 

 

 

 

Szita Károly  dr. Csillag Gábor  

polgármester jegyző 



 J:\work\Törzskari Iroda\Bérczi Antal\Ellenorzott kiteheto\2020_11_26\4_Műszaki, Pü, Jog\04.doc 

2020.11.19. Oláhné P. Andrea 6. oldal/10 

 

1. melléklet a …../2020. (……...) 

önkormányzati rendelethez 

 

„2. számú melléklet a 20/2000. (VI. 20.) 

önkormányzati rendelethez 

 
 

A temetkezési helyek, illetőleg az újraváltás díjáról 

 

1.) Gyermeksírhely 25 évre: 21.290 Ft 

  

2.) Felnőttsírhely 25 évre  

  Felnőtt 1-es sírhely 26.435 Ft 

  Felnőtt 2-es sírhely 34.875 Ft 

  Szakasz körüli 1-2 sor egyes sírhely 28.750 Ft 

  Szakasz körüli 1-2 sor kettes sírhely 38.755 Ft 

  Szegélysírhely 1 személyes (félszegély) 28.855 Ft 

  Szegélysírhely 2 személyes 35.315 Ft 

  Sarokszegély sírhely 2 személyes 37.375 Ft 

  

3.) Sírbolt 60 évre Nyugati, Déli, Kaposfüredi,    

Szentjakabi, Töröcskei és Toponári 

temetőkben: 

 

  2 személyes kripta építésére 86.055 Ft 

  4 személyes kripta építésére 142.005 Ft 

  6 személyes kripta építésére 

  8 személyes kripta építésére 

  9 személyes kripta építésére 

 12 személyes kripta építésére 

 12 személyes sarokkripta építésére 

 24 személyes kripta építésére 

191.850 Ft 

264.760 Ft 

272.430 Ft 

295.450 Ft 

354.540 Ft 

448.935 Ft 

  

4.) Sírbolt 60 évre Keleti temetőben:  

  2 személyes kripta építésére 106.210 Ft 

  4 személyes kripta építésére 178.505 Ft 

  6 személyes kripta építésére 

  8 személyes kripta építésére 

  9 személyes kripta építésére 

 12 személyes kripta építésére 

 12 személyes sarokkripta építésére 

 24 személyes kripta építésére 

 

245.185 Ft 

338.350 Ft 

348.160 Ft 

377.580 Ft 

456.735 Ft 

573.725 Ft 

5.) Urnahely 10 évre                                        

  Urnafülke egyszemélyes 23.495 Ft 

  2 személyes urnafülke (kolumbárium) 30.265 Ft 

  4 személyes urnafülke (kolumbárium) 42.025 Ft 
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 Urnahely 20 évre 

     Urnasír 2 személyes 

     Urnasír 4 személyes 
38.845 Ft 

58.265 Ft 

  Urnakripta  2 személyes 

  Urnakripta  4 személyes 

     Szent Erzsébet kápolna  

      

38.845 Ft 

58.265 Ft 

74.395 Ft 

  

6.) Lejárt, meg nem váltott és újraértékesített 

temetkezési helyek sírhely-előkészítési díja a 

csontmaradványok egyéb módon történő 

elhelyezése mellett: 19.535 Ft 

 

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.” 
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2. melléklet a …../2020. (……...) 

önkormányzati rendelethez 

 

„3.  melléklet a 20/2000. (VI. 20.) 

önkormányzati rendelethez 

 

 

1.) A temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj:  35.805 Ft 

 

 

2.) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak: 

 

Elhunyt hűtése (Ft/nap/fő) 4.160 Ft 

Ravatalozás 11.150 Ft 

A temetőben erre a célra rendszeresített szállító 

járművön történő halott szállítás 
 

1.605 Ft 

Urnaelhelyezés 8.990 Ft 

Sírásás normál (koporsós temetés esetén) 31.765 Ft 

Sírásás mélyített (koporsós temetés esetén) 35.430 Ft 

Gyermeksírhely ásása 6.895 Ft 

Sírhelynyitás normál (koporsós temetés esetén) 31.765 Ft 

Sírhelynyitás mélyített (koporsós temetés esetén) 35.430 Ft 

Sírhelynyitás gyermeksír esetén 6.895 Ft 

Sírhelynyitás, zárás kripta esetén 19.635 Ft 

Sírhelynyitás, zárás urnakripta esetén 6.930 Ft 

Urnasírhely nyitás normál 9.240 Ft 

Urnasírhely nyitás sírban 9.240 Ft 

Sírbahelyezés 460 Ft 

Visszahantolás normál (koporsós temetés esetén) 11.535 Ft 

Visszahantolás mélyített (koporsós temetés esetén) 12.690 Ft 

Gyermeksírhely visszahantolása 2.310 Ft 

Exhumálás 9.240 Ft 

Urna elhelyezése kriptában 9.735 Ft 

Urna elhelyezése sírban 9.735 Ft 

Szórás  15.375 Ft 

 

 

3.) A városi köztemetőkben – a temetkezési szolgáltatók kivételével – vállalkozásszerűen 

munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja: 

 

Keleti temetőben 6.555 Ft/munka 
 

Nyugati, Déli, Kaposfüredi, 

Szentjakabi, Töröcskei és Toponári 

temetőkben 5.119 Ft/munka 

 

Fenti összegek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.” 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

......./2020. (..........)  

önkormányzati rendeletének indokolása 

 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 

20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Általános indokolás 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

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

meghatározott feladatkörében eljárva a temetkezési szolgáltatásokra, a temetők 

üzemeltetésére vonatkozó helyi szabályokról rendeletet alkot, a rendeletet a feltételek 

változása esetén, valamint a Közgyűlés munkaterve szerint évente felülvizsgálja. 

 

 

Részletes indokolás 

 

1-3. §-hoz 

 

A 2021. január 1-től alkalmazandó díjtételeket tartalmazza.  

 

4. §-hoz 

 

A rendelet hatályba lépését állapítja meg. 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 
a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

Az üzemeltető által biztosított 

szolgáltatások díjtételei 5,0 %-kal 

növekednek, ezáltal az átlagos 

temetési számla végösszege 1,43 -

2,33 %-kal növekszik. 

 

 

 

Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:  

A SM Temetkezési Szolgáltató Kft-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés értelmében a Szolgáltató a díjtételek módosítására vonatkozóan kérelmet 

nyújtott be. A díjak megállapítása a helyi önkormányzati rendeletben történik.    

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

A Kormányhivatal észrevételt tesz, kéri a díjak rendeleti szintű szabályozását. 

 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak. 

 

Rendelkezésre állnak. 

 

Rendelkezésre állnak. 

 

Rendelkezésre állnak. 

 

 


