
KÉPVISELŐI MÓDÓSÍTÓ INDÍTVÁNY 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának ……/2019. (……..)  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 20.000 Ft kedvezmény illeti meg az 

eltemettetőt.”  

2. § 

Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.  

Kaposvár, 2019. november 28.   

 Szita Károly        dr. Csillag Gábor    

    polgármester                                                                   jegyző 

Indokolás 

Az előterjesztést a módosító indítvány beadására rendelkezésre álló idő előtt egy nappal 

kapták meg a képviselők, ezért nem volt idő arra, hogy tájékozódjunk arról, hogy a 10%-os 

valamennyi tételt érintő emelés, milyen társadalmi hatásokkal járhat, illetve, hogy a szociális 

ellátórendszer mennyiben tud segíteni azoknak az idős embereknek, akik ezt a mértékű 

emelést már nem tudják finanszírozni. Az emberek jó része maga kíván gondoskodni az 

eltemettetésének költségeiről és a szertartásról, ezért ez az emelés leginkább az idős 

embereket érinti, akiknek a nyugdíja nem tíz százalékkal emelkedik. A szolgáltató általi igény 

a rövid indokolásban előterjesztett érvek, mint a béremelésből eredő munkáltatói 

hozzájárulások, valamint a munkaerőhiány miatti további béremelések, közüzemi költségek 

növekedése, a gazdasági szükségszerűséget jelöli, különösen, ahogy a korábbi árképzés 

alakult, azonban egy átlagos 400.000 Ft-os temetésnek, ha minden egyes tétele tíz százalékkal 

emelkedik, akkor a végösszeg 40.000 Ft-os növekedést jelent, amelynek vállalása azonban 

komoly anyagi terhet jelent a nyugdíjasok számára. Különösen a 100.000 Ft alatti 

nyugdíjasok számára, akik jelentős számban élnek Kaposváron. Ezért javaslom, hogy a 

javasolthoz képest 6.897 Ft-tal emeljük meg a kedvezményt temetésenként, amely a temetés 

összköltségéhez képest elenyésző, hiszen az egyszeri kedvezmény 10%-os emelése nem jelent 

valós segítséget, az összköltséghez képest a kaposváriaknak. Fontosnak tartom, hogy a 

szociális ellátórendszer készüljön fel erre a drasztikus áremelésre és a költségvetésben erre 

szánt keretet emeljük meg a jövő évi költségvetést tárgyalásakor. A jövőre nézve javaslom, 



hogy a temetési költségek emelése esetén az előterjesztés minden esetben térjen ki a szociális 

ellátórendszer előző évi tapasztalataira, hány ember kért segítséget, milyen mértékű 

támogatást kaptak, valamint az átlagos - nem a minimális - temetkezési költségek, hogy 

alakultak. Itt sokat tudnak segíteni a szolgáltatónál dolgozók, akik érzékelik, milyen anyagi 

természetű kompromisszumokat kell meghozniuk a hozzátartozóknak egy temetés esetén. 

Sokan tapasztalták segítségüket és példás hozzáállásukat, érzékenységüket a megbeszélések 

során, amiért köszönet illeti őket. Ezen adatok ismeretében lehet érdemben mérlegelni a 

közgyűlés tagjainak a szolgáltató indokolásában megjelölt igényeket. 

2019. november 21. 

Tisztelettel: 

 

dr. Nadrai Norbert József

                   képviselő 


