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Göd Város Önkormányzata 
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu
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ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint 

Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és jogi Bizottság 
soron következő ülésére

Tárgy: Köztemetői díjmértékek felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv,) 13. § (1) bekezdésének 2. pontja szerint a köztemetők kialakítása és fenntartása a helyi 
önkormányzat feladatkörébe tartozik.

Göd város közigazgatási területén a temetkezés helyi szintű jogszabályi hátterét a temetőkről és a 
temetkezési tevékenységről szóló 30/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
adja, amelynek módosítása - az Mötv. 42. § 1. pontja értelmében - Göd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének át nem ruházható hatáskörébe tartozik. A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a 
temetési helyek díjtételeit.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Temetőtörvény) 5. § 
(3) bekezdése szerint a köztemető fenntartója a települési önkormányzat. A gödi köztemetők az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában vannak. A Temetőtörvény 6. § (3) - (4) bekezdéseinek 
rendelkezései szerint a temető tulajdonosa köteles a temető fenntartásáról és üzemeltetéséről 
gondoskodni; e feladatait saját maga, illetve - szerződés alapján - gazdálkodó szervezet útján is 
elláthatja. Köztemető esetében a temető használatának rendjéről önkormányzati rendeletben kell 
rendelkezni.

A gödi köztemetőket a Településellátó Szervezet alapító okiratában meghatározott tevékenységeként 
üzemelteti.

A Temetőtörvény 40. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a temető üzemeltetésével és 
fenntartásával kapcsolatosan felmerült, szükséges és indokolt költségei alapján 4 féle díjfajtát állapíthat 
meg:

- a temetési hely, és az újraváltás díja;
- a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által 

fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja;
- a temetői létesítmények, és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a 

temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj;
- a temetőbe való behajtás díja.

A Temetőtörvény 40. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a meghatározott díjfajtákon belüli 
díjak mértékét is csak önkormányzati rendeletben állapíthatja meg. A díjmértékeket évente felül kell 
vizsgálni.

A köztemetőkre vonatkozó díjak mértékének 2021. évben történő felülvizsgálatára a koronavírus- 
világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági 
intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet díjemelést tiltó rendelkezéseire figyelemmel 
nem került sor.
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A Településellátó Szervezet által a köztemetői díjak felülvizsgálata megtörtént, melynek eredményeként 
a sírhelyek megváltásának, a Rendelet 2. melléklete szerinti díjait nem javasolta megváltoztatni, illetve 
emelni, tekintettel azok jelenleg a piaci árnak megfelelő árfekvésére. Ugyanakkor tájékoztatást 
nyújtottak a köztemetők szolgáltatási árjegyzékének 2023. január 1. napjától történő emeléséről a 
melléklet szerint. Ezen szolgáltatási árjegyzék a Temetői Szabályzat részét képezi, ami azonban a 
Temetőtörvény vonatkozó rendelkezései értelmében önkormányzati rendeleti szabályozást igényel.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Bizottság és a T. Képviselő-testület 
elé szíves támogatás és elfogadás céljából.

Határozati javaslat:

.../2022. (...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 30/2011. (X. 27.) önkormányzati 
rendeletében szabályozott köztemetői díjakat felülvizsgálta, melynek eredményeként ezen 
díjakat 2023. január 1. napjától nem kívánja módosítani.

b) felkéri a jegyzőt, hogy a köztemetők szolgáltatási árjegyzékében szereplő díjtételek 
önkormányzati rendeleti szintű szabályozását készítse elő, valamint a temetőkről és a 
temetkezési tevékenységről szóló 30/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát 
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLHI. törvény alapján végezze el.

Felelős: polgármester, TESZ igazgató
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: a) pont tekintetében: azonnal

b) pont tekintetében: 2023. március 30.

Göd, 2022. december 7.

Balogh Csaba 
polgármester

2131 Göd, Pesti út 81. ISI 2131 Göd, Pf. 28. ® 27/530-064 Fax: 27/345-279 
E-mail: varoshaza@god.hu KRID: 357521719 Hivatali kapu: GÖDÖK



TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET

2132 Göd, Duna út 5.

0627/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

Göd Városi Önkormányzat
Mészáros Tamás osztályvezető Úr részére 
2131 Göd, Pesti út 81.

Tárgy: tervezet temetői díjakra vonatkozóan 2023.01.01-től

Tisztelt Mészáros Tamás,

mellékelten küldjük tájékoztatásunkat a Településellátó Szervezet üzemeltetésében működő 
városi köztemetők szolgáltatási díjainak 2023.01.01-től esedékes módosítására vonatkozóan.

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2011. (X. 27.) önkormányzati 
rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Temetőüzemeltetés

19. § (1) A temető fenntartója az önkormányzat, üzemeltetője a Településellátó Szervezet 
(továbbiakban: TESZ)

(2) A temető üzemeltetője ellátja az alábbi feladatokat:

l) Összeállítja és közzéteszi a temetők szolgáltatási árjegyzékét;

m) J_ Elkészíti és változás esetén módosítja a temetőkre és a temetkezési tevékenységre 
vonatkozó „Temetői Szabályzat"-ot, mely szabályozás kiterjed különösen: a temető 
használatának általános szabályaira; a temetőben végzett szolgáltatások, valamint 
kegyeletgyakorlás rendjére; a temetőben alkalmazott díjak mértékére; a temetőgondnoki 
feladatokra és kötelezettségekre; a temetői létesítmények igénybevételének feltételeire; a 
hulladék gyűjtésének, kezelésének szabályaira; az alkalmazott ügykezelési lapok mintáira és 
az ügyfélfogadás rendjére.

A díjak kialakítása során figyelemebe vettük a környező városok által alkalmazott díjakat 
(mellékelve), továbbá a jelenlegi gazdasági helyzet miatt megnövekedett költségeket, 
(bérköltség, tisztítószer, szoftver használat díja, villamosenergia, fertőtlenítés szolgáltatás 
díja, tárgyi eszközök, pl. gyertyák)



Új elemként tervezzük bevezetni az Exhumálás regisztrációs díját, amely több összetevős 
feladatellátást igényel (temető' nyilvántartásba vétel, számlázás, pénztári feladatok, 
könyvelés)

A temetőkre vonatkozó statisztikákat az alábbi részletezés tartalmazza:

Temetések (sírhely megváltások) / Sírhely meghosszabbítások száma (db)

2021- ben

• Pázmány Péter utcai temető: 10/3

• Pesti úti temető: 6/4

• Jácint utcai temető: 15/38

• Nemeskéri úti temető: 108/131

2022- ben

• Pázmány utcai temető: 8/3

• Pesti úti temető: 7/5

• Jácint utcai temető: 15/37

• Nemeskéri úti temető: 91/116

Szíves tájékoztatásul, üdvözlettel,

Garai Győző 
igazgató

Erdős Ágnes
gazdasági igazgató-helyettes

Göd, 2022. 11. 21.



Új tétel: Exumálás esetén fizetendő regisztrációs díj

Köztemetők szolgáltatási árjegyzéke
1. RAVATALOZÓ (Ravatalozói munkák)

Árak Javasolt árak 2023

1. Halott átvétel(okmányok ellenőrzése, elhelyezés, fertőtlenítési, takarítási munkák, 
tisztítószerek)
Halott átvétele 3 000 3 000
Halott átvételt írásban a Szabályzat 3. sz, mellékletében található nyomtatványon kell 
rögzíteni
2. Halotthütők üzemeltetése (amortizáció, hűtők karbantartása, áramköltség, 
fertőtlenítés, fertőtlenítő szerek, takarítás)

Hűtő használat (gödi lakcimkártyával, vagy Gödön eltemetendők esetén) (napidíj) 1500 2 500
Hűtő használat (napidíj)
II. Ravatalozó előkészítése, használata

4 500 5 500

1. Előkészítés és használat

(Takarítás, berendezési tárgyak tisztítása, tisztítószerek gyertyák biztosítása, jelkendő és 
kapufiiiggöny felhelyezése, elektromos készülékek bekapcsolása, áramköltség) 
Ravatalozó használat munkaidőben 4 000 9 000
Munkaidőn túl szabad és munkaszüneti napon
2. Berendezések, felszerelések használata, amortizáció, javítás

8 000 13 000

Nemeskéri úti temető 16 000 16 000
Pázmány utcai temető 12 000 12 000
Jácint utcai temető 16 000 16 000
III. Regisztrációs díj
Temetkezési szolgáltatók által fizetett díj
IV. Sírásás

5 000 12 000

Sírásási tevékenység (Ft/alkalom)
V. Sírköves munkák

17 780 17 780

Külső vállalkozó által üzletszerűen végzett munkák után 
Sírkő szétszedés, visszaállítás 2 500 2 500
Új sírkő állítás (alkalom) 4 500 4 500

Sírkő helyszínen történő felújítása 6 000 6 000
Bejelentés nélküli munkavégzés 30 000 30 000

a temetőfőkönyvi adatok egyidejű bejegyzésével

12 000
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Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete - a temetőkről és a
temetkezési tevékenységről
Hatály: 2020.1.1. - Jogtár

12/12 oldal

2. melléklet a 30/2011. (X. 27.) Ök. rendelethez24

24 Megállapította: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §, 1. 
melléklet. Hatályos: 2020.1. 1-től.

Temetőfenntartói árjegyzék a temetkezési hely feletti rendelkezési jog 
megváltásához és meghosszabbításához

A Rendelet 5. § (4) 
bekezdése szerinti 

sírhelytípusok

Terület Megváltási 
időszak

Megváltási díj 
(bruttó ár forintban)

volt gödi lakos 
elhunyt esetében

volt nem gödi lakos 
elhunyt esetében

Felnőtt egyes sírhely 2m2 25 év 50.000,- 100.000,-

Felnőtt kettes sírhely 4m2 25 év 100.000,- 200.000,-

Gyermek (10 éven 
aluli) sírhely

lm2 25 év 25.000,- 50.000,-

Urnasírhely 1 21 m 15 év 30.000,- 60.000,-

A fenti 
sírhelytípusokba be nem 
sorolható sírhelyek

2 m 25 év 1.000,- Ft/m2/év 2.000,- Ft/m2/év

Urnafülke (kolumbárium) és sírbolt (kripta)
Egyes urnafülke - 10 év 25.000,- 50.000,-
Dupla urnafülke - 10 év 40.000,- 80.000,-
Sírbolt (kripta) Nagysága: max. 10 

férőhelyes, 
mélyépítéssel

60 év 1.000,- Ft/m2/év 2.000,-Ft/m2/év


