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Előterjesztés 

 
A temetőről és a temetkezésről szóló 20/2007. (12. 31.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 224/2015. (XII. 3.) határozatával döntött 
arról, hogy 2016. május 1-től a Városgondnokság üzemeltetésébe adja a Torbágy Római 
Katolikus Plébánia tulajdonát képező, Biatorbágy 043/4 hrsz-ú temető területén található 
önkormányzati tulajdonban álló ravatalozót (Korábban az IHAROS Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. látta el ezt a feladatot.) 

A döntés után 2016-ban a temetőről és temetkezésről szóló 20/2007. (12. 31.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálatra került. 

A felülvizsgálat keretén belül a díjtételek összege a tavalyi évben módosult. 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdés szerint a (2) 
bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az 
önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni. 

Az előterjesztés mellékletét képezi a Rendelet. 

A Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza a hatályos díjakat: 

 

3. sz. melléklet a 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelethez 

A Torbágyi Római Katolikus Egyház tulajdonában álló temetőben: 

Ravatalozó használati díj temetésenként 
(+ halott hűtés első három napja) bruttó   19.000.-Ft 
Halott hűtés a negyedik naptól napi:   2.500.-Ft 
 
Torbágyi Római Katolikus Egyház részére fizetendő 
temető fenntartási hozzájárulás       10.000-Ft/temetés 
Torbágyi Római Katolikus Egyház részére fizetendő 
egyéb vállalkozások temető fenntartási hozzájárulása     10.000,-Ft/nap 
 

Kérem a bizottságot és a Képviselő-testületet a Rendelet díjmértékeinek felülvizsgálatára. 

Biatorbágy, 2016. május 13. 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
 
 
 
 
 
Összeállította: dr. Szabó Ferenc aljegyző, Szervezési Osztály 

http://www.biatorbagy.hu/


 

„A” határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (IX. 28.) határozata 

A temetőről és a temetkezésről szóló 20/2007. (12. 31.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. a temetőről és a temetkezésről szóló 20/2007. (12. 31.) önkormányzati rendeletében a 
díjmértékeket, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII törvény 40. § (3) 
bekezdése szerint felülvizsgálta, 

2. a díjmértékeken nem változtat. 
 

 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezés 
 

„B” határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (IX. 28.) határozata 

A temetőről és a temetkezésről szóló 20/2007. (12. 31.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. a temetőről és a temetkezésről szóló 20/2007. (12. 31.) önkormányzati rendeletében 
(továbbiakban: Rendelet) a díjmértékeket, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 
évi XLIII törvény 40. § (3) bekezdése szerint felülvizsgálta, 

2. a díjmértékeken az alábbiakban változtat: 
………………………………….., 

3. felkéri a Jegyzőt, hogy a Rendelet módosítást az októberi soros Képviselő-testületi ülésre 
készítse elő. 
 

 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezés 
 


