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DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 
                                            2510 DOROG BÉCSI ÚT 79-81., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU 
 

 
 

Előterjesztés 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2023. január 27-i ülésére 
 
 
 
Tárgy: Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023.(I.27.) önkormányzati 
rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 
Felügyeleti Osztályának szakmai segítségnyújtása alapján szükségessé vált a temetőről és a 
temetkezésről szóló 17/2013.(XII.13.) önkormányzati rendeletünk felülvizsgálata és 
módosítása. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet 
tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék. 
 
 
Dorog, 2023. január 18.  
 
 
 
             Dr. Tittmann János s.k. 
              polgármester 
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Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (I. 27.) önkormányzati 

rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII. törvény 41. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A temetőről és a temetkezésről szóló 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„2. § 

(1) A temető az alábbi parcellákból áll: (a parcellák elhelyezkedését a rendelet 1. melléklete 

tartalmazza) 

a) temetési hely parcellák, 

b) érdemeik alapján kiemelt személyek önkormányzat által biztosított ingyenes sírhelyek, 

c) szociális temetés céljára kijelölt parcella, (koporsós és urnás temetés céljára) 

d) nemzetiségi kegyeleti emlékhely parcella, 

e) urna sírhelyek parcellája. 

f) szóró parcella 

(2) A temető rendeltetésszerű használatához biztosított helyi, tárgyi és infrastrukturális 

feltételek: 

a) ravatalozó, 

b) gyalogos és gépjárművel járható utak, 

c) vízvételi helyek 9 db, 

d) hulladéktároló 25 db, 

e) nyilvános illemhely 

(3) A ravatalozó használata a temetési szertartáshoz kötött. A ravatalozó tartozékai, 

felszerelése: halotthűtő, drapériák, szőnyegek, gyertyatartók, szentelvíztartó, szertartáshoz 

használatos mécsesek, halottszállító kocsi, a szükséges villanyvételi lehetőség. ” 

2. § 

(1) A temetőről és a temetkezésről szóló 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 12. § (1) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A sírhelyek megváltásáért, a temetői létesítmények igénybevételéért, az üzemeltető által 

biztosított szolgáltatásokért díjat kell fizetni. A temetési hely az újbóli megváltás idején 

érvényes időtartamra és díjért a rendelkezésre jogosult, vagy annak leszármazója, örököse által 

újból megváltható. A kettős és a mélyített sírként megváltott síroknál a rendelkezési jog idejét 

az utolsó rátemetéstől kell számítani. ” 

(2) A temetőről és a temetkezésről szóló 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 12. §-a a 

következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A temető üzemeltetője a szabályzatban megállapított díjakon felül más díjat nem állapíthat 

meg. A sírgondozáshoz igénybe vett vízért, a hulladék elhelyezéséért díj nem szedhető. 
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(7) Az e rendeletben meghatározott díjmértékeket évente a képviselő-testület felülvizsgálja. 

Díjemelés esetén a képviselő-testület kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti 

szerve véleményét.” 

3. § 

A temetőről és a temetkezésről szóló 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 

helyébe az 1. melléklet lép. 

4. § 

Ez a rendelet 2023. január 31-én lép hatályba. 

 

 

 

 

 

Dr. Tittmann János                                                Kecskésné Patos Szilvia 

              polgármester                                                                   jegyző   
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1. melléklet a .../2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez 

 

„3. melléklet a 17/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelethez 

 

Sírhelyek díjai (nettó) 

Egyes sírhelyek 25 évre 34.100.- Ft 

Kettős sírhely 25 évre 51.400.- Ft 

Gyermek sírhely 25 évre 17.200.- Ft 

Kettős személyes sírbolt 60 évre 259.500.- Ft 

Négy személyes sírbolt 60 évre 478.000.- Ft 

Hat személyes sírbolt 60 évre 573.700.- Ft 

Urnahely (kolumbárium) 10 évre 17.100.- Ft 

Urnasírhely 10 évre 8.600.- Ft 

Urnasírbolt két személyre 25 évre 34.100.- Ft 

Urnasírbolt négy személyre 25 évre 68.300.- Ft 

 

Egyéb díjak (nettó) 

Temető-fenntartási hozzájárulás (a temetőbe való behajtás díja)1 

 

2.900.- Ft/sírhely 

Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjmértéke  

Normál sírásás 37.500.- Ft/temetés 

Mélyített sírásás 44.200.- Ft/temetés 

Urna sírásás 16.100.- Ft/temetés 

Sírhantolás normál 24.100.- Ft/temetés 

Sírhantolás mély 29.400.- Ft/temetés 

Sírhantolás urna 13.400.- Ft/temetés 

Hűtési díj       4.200.- Ft/nap 

Ravatalozás         26.800.- Ft/alkalom 

Temetőn belüli halottszállítás    7.000.- Ft/fő 

Sírhely (nyilvántartás, adminisztráció) 4.100.- Ft/sírhely/25 év 

Telephely és temető közötti halottszállítás díja                     0.- Ft 

Szórókút igénybevételének díja         87.100.- Ft/alkalom 

Közköltséges temetés – Dorog hamvasztásos szóró parcella         94.400.- Ft 

Közköltséges temetés – Dorog Hazavitel         70.900.- Ft 

 

 
1 Kiegészítette a …/2023.(I.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023.január 31-től. 


