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Budapest Fôváros Közgyûlésének
74/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Városrehabilitációs Keretbôl juttatható
támogatás feltételeirôl és a pályázati eljárás rendjérôl szóló
2/2005. (II. 10.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
A Fôvárosi Közgyûlés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 1993. évi LXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Ltv.) 63. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, valamint hivatkozva a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdés, 63/A. § a) és b) pontjában
foglaltakra, összhangban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi
III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) foglaltakkal, a
Fôvárosi Városrehabilitációs Keret (a továbbiakban: Keret) juttatásának feltételeirôl és a pályázati eljárás rendjérôl az alábbi rendeletet alkotja.

után, 2009. január 1-jén lépnek hatályba azzal, hogy
a Modellkísérletre is alkalmazni kell a jelen rendelet
pénzügyi rendelkezéseit.”

1. §

INDOKOLÁS

A Fôvárosi Városrehabilitációs Keretbôl juttatható támogatás feltételeirôl és a pályázati eljárás rendjérôl szóló
2/2005. (II. 10.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R)
9. §-ának (3) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép:

Általános indokolás

„(3) A program a), b) és c) pontja keretében elnyerhetô támogatás összege a városrehabilitáció célterületein
legfeljebb az összköltség 50%-a, a városrehabilitáció
súlyponti területein az összköltség 60%-a, és a városrehabilitáció akcióterületein az összköltség 70%-a lehet.”
2. §
Az R. 25. § (2) bekezdésének elsô francia bekezdése
helyébe a következô lép:
„– az ingatlan tulajdoni törzslapjának hiteles másolatát és 60 napnál nem régebbi hivatalos helyszínrajzát,”
3. §
Az R. 32. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az egy fôre jutó havi jövedelem megállapításához
a 24. § (2) bekezdése alapján benyújtott pályázatot
megelôzô 3 havi nettó jövedelem átlagát kell igazolni
a 4. számú melléklet szerinti nyomtatványon.”
4. §
Az R. 35. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A rendelet 14. és 15. §-ai, a 21. § (3) bekezdése és a
21. § (5) bekezdés negyedik francia bekezdése rendelkezései a Fôvárosi Önkormányzat 81/2005. (I. 27.) Fôv.
Kgy. határozatával bevezetett Modellkísérlet futamideje

5. §
E rendelet a kihirdetést követô hónap 1. napján lép
hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

Az R. megjelenését követôen kapott észrevételek tették szükségessé a jogtechnikai módosítást.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A városrehabilitációs pályázat a városrehabilitációs
célterületekre írható ki ill. nyújtható be (6. §), a súlyponti és akcióterületek a rehabilitáció célterületeinek
kiemelt, hangsúlyos elemei.
A 2. §-hoz
A kiegészítést az új rendelet alapján 2005-ben lebonyolított pályázat tapasztalatai indokolják. A hatályos
rendelet megfogalmazása nem egyértelmû, félreértésre
adott okot.
A 3. §-hoz
Az elírt mellékletszám kerül kijavításra.
A 4. §-hoz
A módosítás azt a célt szolgálja, hogy jogszabályi
hátteret biztosítson a Közgyûlés korábbi döntéseivel
(81, 82, 83 és 84/2005. (I. 27.) Fôv. Kgy. határozatokkal)
az integrált szociális rehabilitáció érdekében beindított
Modellkísérlet pénzügyi lebonyolításához.
Az 5. §-hoz
A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
75/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló
71/1999. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
A Fôvárosi Közgyûlés a közüzemi szolgáltatásokat
igénybe vevô, rászoruló lakossági fogyasztók fizetôképességének a fenntartása érdekében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) és
a 63. § (2) bekezdésében levô felhatalmazás alapján a
következô rendeletet alkotja.

1. §
A Fôvárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló többször
módosított 71/1999. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése b) és c) pontjai helyébe a következô rendelkezések lépnek.
(1) Az R. 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a
következô rendelkezés lép:
„b) családjában az egy fôre jutó havi nettó jövedelem
nem haladja meg a 45 000 Ft/fô összeget,”

4. §
Az R. 3. §-a kiegészül új (4) bekezdéssel:
„(4) E rendelet 3. § (1) bekezdés szerinti távhôszolgáltatási díjkompenzációra jogosult részére az adott hónapban a Nyugdíjasok távhôszolgáltatási támogatásáról
szóló 212/2005. (X. 5.) Korm. rendelet alapján kapott támogatási összeggel csökkentett díjkompenzációt kell
megállapítani.”

5. §
(1) Az R. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„c) legfeljebb 40 000 Ft/fô nettó jövedelemmel rendelkezik a család.”
(2) Az R. 4. § kiegészül új (3) bekezdéssel:

(2) Az R. 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a
következô rendelkezés lép:

„(3) A víz, csatorna, szemétszállítási díjkompenzáció
összege: 19 200 Ft/háztartás/év.”

„c) gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül
nevelô vagy egyedül élô és havi nettó jövedelme nem haladja meg az 55 000 Ft/fô összeget.”

6. §

2. §

Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép:
„(2) A kompenzáció havi összege:
– a május és a december havi távhôszolgáltatási alapdíjakat tartalmazó számlákon 2500 Ft,
– a június, július, augusztus, szeptember, október és
november havi távhôszolgáltatási alapdíjakat tartalmazó számlákon 800 Ft,
– a január, február, március és április havi távhôszolgáltatási alapdíjakat tartalmazó számlákon 4000 Ft.”

3. §
Az R. 3. §-a kiegészül új (3) bekezdéssel:
„(3) A távhôszolgáltatási díjkompenzáció összege:
25 800 Ft/háztartás/év.”

„(2) A téli fôvárosi kiegészítô lakásrezsi támogatás
családonkénti évi egyszeri összege:
a) távhôszolgáltatás esetén
12 000 Ft,
b) egyéb fûtés esetén
10 000 Ft.”

7. §
Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) E szerzôdés tartalmazza, hogy az egyes közüzemi
szolgáltató szervezetek által átadott pénzösszeg – a 3. és
4. §-ban szabályozott díjkompenzációk körében – kizárólag az adott szolgáltató szervezet által nyújtott szolgáltatás díjának a megtérítésére fordítható.”
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8. §

INDOKOLÁS

Az R. 6. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Általános indokolás

„(7) A díjkompenzáció az e bekezdés a), b), c) pontjaiban foglalt kivételekkel az igénylés benyújtását követô
hónaptól, de legkorábban a naptári év márciusától a
következô naptári év február hónapjáig jár.
a) A 4. §-ban foglalt víz, csatorna, szemétszállítási díjkompenzáció, ha a jogosult részére azért nem írható jóvá
a tárgyi számlákon, mert a díjkompenzáció összege magasabb, mint a számla összege, ebben az esetben a díjkompenzáció jóváírása áthúzódhat az igénylés benyújtását követô naptári év december 31-ig terjedô idôszakáig.
b) Az 5. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt téli fôvárosi kiegészítô lakásrezsi támogatás folyósítására a december–január–február–március havi hôfogyasztást tartalmazó februári–márciusi–áprilisi–májusi fizetési határidejû távhôszámlákon, egyenlô részletekben kerül sor.
c) Az 5. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt téli fôvárosi kiegészítô lakásrezsi támogatás, ha a jogosult részére
azért nem írható jóvá a tárgyi számlákon, mert a díjkompenzáció összege magasabb, mint a számla összege, ebben
az esetben a téli fôvárosi kiegészítô lakásrezsi támogatás
folyósításának módjáról, ütemezésérôl a Hálózat a Budapesti Díjfizetôkért és Díjhátralékosokért Alapítvány Kuratóriuma dönt azzal, hogy annak folyósítása legkésôbb az
esedékesség évében, december 31-ig megtörténik.”

A Fôvárosi Közgyûlés 1995 óta folyamatosan határozatot hozott a fôvárosi lakásrezsi-támogatások folyósításához
szükséges feltételek megteremtésérôl. 1999-ben önkormányzati rendelet kihirdetésére került sor, amely kimondta, hogy a rendelet szerinti támogatásokról, azok nagyságáról, forrásáról a Rendelet mindenkori módosításával egyidejûleg kell rendelkezni. A tapasztalatok azt mutatják,
hogy a fôvárosi lakásrezsi támogatások továbbra is jelentôs
mértékben hozzásegítik a jogosultakat a közmûszámlák kifizetéséhez, valamint csökkentik a közszolgáltatást nyújtó
részvénytársaságok „kintlévôségeit”, ezért indokolt továbbra is biztosítani a Rendelet végrehajtásának feltételeit.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelkezés figyelembe veszi a jövedelemviszonyok
alakulását, megemeli a jogosultságot meghatározó jövedelemhatárokat.
(1) A b) pontban lévô jövedelemhatárt 40 000 Ft/fô
összegrôl 45 000 Ft/fô összegre emeli.
(2) A c) pontban lévô jövedelemhatárt 48 000 Ft/fô
összegrôl 55 000 Ft/fô összegre emeli.

9. §
A 2. §-hoz
Az R. 6. § kiegészül új (11) bekezdéssel, egyidejûleg
az eredeti (11) bekezdés (13) bekezdésre változik, valamint az eredeti (12) bekezdés számozása nem változik.
„(11) A jogosult a 3–4. §-ok szerint folyósított díjkompenzációra és az 5. § szerint folyósított támogatásra jogosultságát az adott hónapra elveszti, ha a díjkompenzációval, illetve a támogatással csökkentett számla összegét a fizetési határidô lejártát követô 90 napig nem fizeti meg. Ebben az esetben a díjkompenzáció és a támogatás az adott hónapra vonatkozóan visszavonásra kerül.”

Pontosítja, felsorolja azokat a hónapokat, amikor a díjkompenzációk összegét a havi távhôszolgáltatási alapdíjakat tartalmazó számlákon jóváírják.

A 3. §-hoz
Meghatározza összegszerûen a távhôszolgáltatási díjkompenzáció éves összegét háztartásonként.

A 4. §-hoz
10. §
(1) Ez a rendelet 2006. január hó 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 7. §
(2) bekezdés d) pontja és a 8. § (2) bekezdése hatályát
veszti, ezzel egyidejûleg a 8. § (3), (4), (5) bekezdések
számozása (2), (3), (4) bekezdésekre változik.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

A rendelkezés figyelemmel van a 2005. október 5-én
megjelent, a nyugdíjasok távhôszolgáltatási támogatásáról szóló 212/2005. (X. 5.) Korm. rendeletre, amely a
rendeletben foglalt feltételekkel támogatási összeget
állapít meg – a távhôszolgáltatási díjak kifizetéséhez – a
távhôszolgáltatási díjkompenzációra jogosultak körébe
is beletartozó nyugdíjasok részére. Mindamellett a két támogatott kör nem fedi egymást, mert a hivatkozott kormányrendelet alapján azok is kaphatnak támogatást, akik
e rendelet alapján nem jogosultak. Ugyanakkor a kétfajta
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jogcímen, de ugyanarra a célra, ugyanazon személy, illetve háztartás részére nyújtott támogatás nem indokolt,
amikor más díjfizetôk csak egyfajta jogcímen kapnak
támogatást, vagy semmilyen támogatást nem kapnak.
Ezért a rendelkezés beszámítani rendeli a távhôszolgáltatási díjkompenzáció összegébe a kormányrendelet alapján kapott támogatást.
A rendelkezés figyelemmel van arra, hogy a (4) bekezdésben hivatkozott kormányrendelet alapján megállapított támogatás összege magasabb lehet, mint a távhôszolgáltatási díjkompenzáció összege június, július,
augusztus, szeptember, október és november hónapokban. Ezekben az esetekben a díjkompenzáció összegét
nem lehet csökkenteni a támogatás összegével.

2005. december 16.

a) E szabályozás lehetôséget ad arra, hogy azoknak a
rászorultaknak, akiknek olyan alacsony a víz, csatorna,
szemétszállítási díjszámlájuk, hogy nem tudják igénybe
venni a „díjkompenzációs idôszak” alatt a díjkompenzáció összegét, legyen lehetôségük arra.
b) E szabályozás kimondja, hogy a téli fôvárosi kiegészítô lakásrezsi támogatás folyósítására mikor és milyen
ütemben kerül sor.
c) E szabályozás azt segíti elô, hogy azok a rászorultak, akik egyéb fûtéssel rendelkeznek, a támogatás
összegét a gázszámla, egyéb fûtési számla kiegyenlítésére tudják fordítani.

A 9. §-hoz
Az 5. §-hoz
A rendelkezés figyelemmel van a megváltozott jövedelemviszonyokra, ezért:
(1) a korábbi 30 000 Ft/fô nettó jövedelemhatárt
40 000 Ft/fô nettó jövedelemhatárra emeli,
(2) meghatározza összegszerûen a víz, csatorna, szemétszállítási díjkompenzáció éves összegét háztartásonként.

E szabályozás nyomatékosítja azt a rendelkezést, hogy
a díjkompenzációk csak azoknak adhatók, akik az adott
számlákat kifizetik. Ugyanakkor azt is kimondja, hogy
ha a számla kifizetése nem történik meg az adott hónapban, akkor csak arra a hónapra nem jár a díjkompenzáció, illetve a támogatás.
E rendelkezés egyidejûleg megváltoztatta a bekezdések sorrendjét, jogszabály-szerkesztési okból.

A 6. §-hoz
A 10. §-hoz
A rendelkezés megemeli a téli fôvárosi kiegészítô lakásrezsi támogatás családonkénti évi egyszeri összegét:
távhôszolgáltatás esetén 10 000 Ft-ról 12 000 Ft-ra,
egyéb fûtés esetén 8000 Ft-ról 10 000 Ft-ra.
A 7. §-hoz
E rendelkezés szerint van lehetôség arra, hogy az egyszeri téli fôvárosi kiegészítô lakásrezsi-támogatás összegét azok a rászorultak, ahol egyéb fûtés van és nem távfûtés, a gázszámla, vagy egyéb fûtési számla kiegyenlítésére fordítsák.
A 8. §-hoz
E rendelkezés kivételeket állapít meg a „díjkompenzációs idôszak” alól a következôk miatt:

(1) A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik, figyelemmel arra, hogy a kompenzációs idôszak minden év
március hónapjától – a következô év február hónapjáig
tart. A 2006. január 1. idôpontig megfelelô idô áll rendelkezésre az új rendelkezések alkalmazásához.
(2) A rendelkezés a rejtett vízelfolyás miatti támogatás hatályon kívül helyezésérôl rendelkezik, mivel a
számlázási rendszer megváltozott, ilyen esetben átalányfogyasztás szerint történik, ezért támogatást nem lehet
adni a fogyasztónak. Az elfolyt víz mennyiségét a
Fôvárosi Vízmûvek Rt. nem hárítja át a fogyasztóra.
A Rendelet 8. § (2) bekezdésében hivatkozott lakásfenntartási támogatásra nem tartalmaz a Rendelet
hivatkozást, ezért hatályon kívül helyezése indokolt.
Ennek megfelelôen a bekezdések átszámozásra kerülnek.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
76/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló
46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 7. § (3) bekezdése, továbbá a 14. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következô rendeletet alkotja.

1. §
A Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998.
(X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét képezô
1:4000 méretarányú térkép az e rendelet 1–25. számú
mellékleteiben* foglaltaknak megfelelôen módosul.

2. §

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII.
törvény rendelkezései szerint a Fôvárosi Közgyûlés külön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi
szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét.
A 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés
a) pontjában foglalt és a rendelet 1. számú mellékletét jelentô 1:4000 méretarányú térkép módosítását általában a
kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a 48/1998.
(X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint.
Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet
mellékletét képezô 1:4000 méretarányú térképének megfelelôen történik.

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

Az FSZKT tartalma a rendelet mellékleteinek megfelelôen módosul.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.

* A mellékleteket képezô térképek a Fôpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek kihirdetésre.
A térképek megtekinthetôk az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest V. ker., Bárczy István u. 1–3.).
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
77/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a fôvárosi kitüntetô díjak alapításáról és adományozásáról szóló
28/1992. (X. 1.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés
a) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirôl rendelkezô 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
A fôvárosi kitüntetô díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következô e), f) és g) pontokkal egészül ki:
[Díjak:]
„e) Fôvárosért Emlékzászló
f) Fôváros Közbiztonságáért Emlékérem
g) Csengery Antal Díj”

(2) A díj díszdobozban elhelyezett emlékérem, amelyhez oklevél és 300 000 Ft összegû jutalom jár.
(3) A névre szólóan kiállított oklevél az adományozás
indokait, a kiállítás keltét, az oklevél számát tartalmazza,
azt a fôpolgármester írja alá.
(4) Az emlékérem 50 mm átmérôjû, 5 mm vastagságú
bronzból készül. Elôlapja a fôváros címerét ábrázolja
dombornyomással, hátlapján középen sortöréssel szerepel a „Fôváros Közbiztonságáért Emlékérem” szöveg, a
kitüntetett neve és az adományozás éve, továbbá körfeliratban a „Budapest Fôváros Önkormányzata által
adományozott” szöveg, vésett felirattal.
(5) A »Fôváros Közbiztonságáért Emlékérem« díjból
évente legfeljebb 5 db adományozható. Átadására november 17-e alkalmából kerül sor.
(6) Méltatlanná válik a »Fôváros Közbiztonságáért
Emlékérem« kitüntetésre az, akit jogerôs ítélettel a közügyek gyakorlásától eltiltottak. Az emlékérmet az arra
érdemtelenné vált személytôl a fôpolgármester vonja
vissza, a Fôvárosi Közgyûlés tájékoztatása mellett.

2. §
A Rendelet a következô 3/C–3/E. §-okkal egészül ki:
„3/C. § (1) A »Fôvárosért Emlékzászló« díj adományozható a fôváros közbiztonsága fenntartásában, annak
javításában, illetve rendvédelmének területén kiemelkedô teljesítményt nyújtó, a közösségi összetartozás erejét bizonyító rendvédelmi szervezetek részére.
(2) Az elismeréssel oklevél jár.
(3) A szervezet nevére szólóan kiállított oklevél az
adományozás indokait, a kiállítás keltét, az oklevél számát tartalmazza, azt a fôpolgármester írja alá.
(4) A díj a Budapest Fôváros zászlója, amelynek hátoldalán középen sortöréssel szerepel a „Budapest Fôváros Önkormányzata által adományozott Fôvárosért Emlékzászló” szöveg, a kitüntetett rendvédelmi szervezet
nevének és az adományozás évének feliratával.
(5) A »Fôvárosért Emlékzászló« díjból évente 1 db
adományozható. Átadására november 17-e alkalmából
kerül sor.
3/D. § (1) A »Fôváros Közbiztonságáért Emlékérem«
díj adományozható a fôváros közbiztonsága, rendvédelme területén, a közbiztonság fenntartásában, annak javítása érdekében huzamosabb ideje kiemelkedô teljesítményt nyújtó, vagy a rendvédelmi szervezetek állományába tartozó személy teljesítményének, munkájának
elismerésére.

3/E. § (1) »Csengery Antal Díj« adományozható azon
újságíróknak, médiában dolgozó személyeknek, közösségeknek, akik huzamos idôn át, kiemelkedô tevékenységükkel a fôvárost és a Fôvárosi Önkormányzat mûködését érintô hírekrôl, információkról magas színvonalú,
hiteles, pontos, tárgyilagos és gyors tájékoztatást adtak
az írott és elektronikus sajtón keresztül.
(2) Az elismeréssel képzômûvészeti kivitelezésû plakett, az adományozást igazoló okirat és 300 000 Ft öszszegû jutalom jár.
(3) Az okirat az adományozás indokait, a kiállítás keltét,
az irat számát tartalmazza, azt a fôpolgármester írja alá.
(4) A díjból évente legfeljebb 5 db adományozható.
Átadására március 15-e alkalmából kerül sor.”

3. §
A Rendelet 4. § (1) bekezdés utolsó francia bekezdésében a „továbbá” szövegrész hatályát veszti, és egyidejûleg a következô, új francia bekezdésekkel egészül ki:
[A helyi elismerés adományozására javaslatot tehetnek:]
„– a »Fôvárosért Emlékzászló«, a »Fôváros Közbiztonságáért Emlékérem« díjak tekintetében a Fôvárosi
Közgyûlés Városrendészeti Bizottsága
– a »Csengery Antal Díj« tekintetében a fôpolgármester.”
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4. §

INDOKOLÁS

A Rendelet 4. §-a a következô, új (6)–(7) bekezdésekkel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (6)–(8) bekezdések számozása (8)–(10) bekezdésekre változik:

Általános indokolás

„(6) A »Fôvárosért Emlékzászló« és a »Fôváros Közbiztonságáért Emlékérem« díjak adományozásáról a
Fôvárosi Közgyûlés dönt a Fôvárosi Közgyûlés Városrendészeti Bizottsága véleményével ellátott javaslat
alapján.
(7) A »Csengery Antal Díj« adományozásáról a Fôvárosi Közgyûlés Kulturális Bizottsága véleményének kikérése után a fôpolgármester dönt.”

Budapest Fôváros Közgyûlése a demokratikus önkormányzati rendszer és a szabad sajtó megteremtésének
15 éves évfordulója alkalmából 3 új, helyi kitüntetô díjat
alapít.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Meghatározza az újonnan alapított díjak elnevezését.

5. §
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

A 2. §-hoz

(2) A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 5. számú melléklete, Az
állandó bizottságok feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékének II. A
KÖZGYÛLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK FEJEZETE, VÁROSRENDÉSZETI BIZOTTSÁG az alábbi 13. ponttal egészül ki:

Meghatározza a »Fôvárosért Emlékzászló«, a »Fôváros Közbiztonságáért Emlékérem« és a »Csengery Antal
Díj« elismerések adományozásának feltételeit, a kitüntetésekben részesíthetô személyi kört, a díjak megjelenési
formáit és számát, az adományozások idôpontjait.

„13. Javaslatot tesz a »Fôvárosért Emlékzászló«, a
»Fôváros Közbiztonságáért Emlékérem« fôvárosi kitüntetô
díjak adományozására a Fôvárosi Közgyûlés számára.
28/1992. (X. 1.) Fôv. Kgy. r. 4. § (1), (6)”

Meghatározza a javaslattételre jogosultak körét az
újonnan alapított díjak tekintetében.

A 3. §-hoz

A 4. §-hoz
(3) Az SZMSZ 5. számú melléklete, Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra
átruházott hatáskörök jegyzékének II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK FEJEZETE, KULTURÁLIS BIZOTTSÁG az alábbi 20. ponttal egészül ki:
„20. Véleményezi a »Csengery Antal Díj« adományozására vonatkozó fôpolgármesteri javaslatot.
28/1992. (X. 1.) Fôv. Kgy. r. 4. § (7)”

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

Meghatározza a helyi elismerések adományozása javaslattételének rendjét és a döntési jogosítványokat.

Az 5. §-hoz
A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik. Egyidejûleg
az SZMSZ érintett rendelkezéseit módosítja.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
78/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a települési szilárdhulladék-gazdálkodással
összefüggô önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
61/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § e) pontjában, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján
az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
A települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggô önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet
4. számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §
E rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

A szemétdíj mértékét a hulladékgazdálkodás nagy
tôke- és költségigénye miatt a folyamatosan növekvô
költségekhez és az elvégzendô feladatokhoz kell igazítani. A fôváros zavartalan hulladékgazdálkodása szempontjából szükséges fenntartási és fejlesztési forrásigények biztosítása továbbra is a Fôvárosi Önkormányzat
feladata maradt. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggô önkormányzati feladatokról, különösen a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet
4. számú mellékletének módosítása vált szükségessé.
A háztartási hulladék rendszeres gyûjtésére rendelkezésre bocsátott tartályok egyszeri ürítési díját az eddig
felmerült és várhatóan felmerülô költségek, valamint a
lakosság teherbíró képességének figyelembevételével állapította meg a Fôvárosi Közgyûlés.
A díjkialakításban szerepet játszó eddig bekövetkezett, illetve a várható költségnövekedés indokolja, hogy
2005. január 1-jétôl a díjak növelésre kerüljenek.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

INDOKOLÁS

A háztartási szemétdíj mértékének megváltoztatása a
61/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 4. számú mellékletének módosításával történik.

Általános indokolás
Budapest Fôváros Közgyûlésének a települési szilárd
hulladékról szóló 61/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelete
10. § (1) bekezdésében arról rendelkezik, hogy a háztartási hulladék rendszeres gyûjtésével, elszállításával, valamint ártalmatlanításával kapcsolatos kötelezô közszolgáltatásért a tulajdonos által fizetendô díjat az alaprendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

A 2. §-hoz
Az új egyszeri ürítési díjak 2006. január 1-jével, az új
gazdasági év kezdetével lépnek a korábbi díjak helyébe,
így megfelelô határidô áll rendelkezésre a díjakban bekövetkezett változások kapcsán szükséges intézkedések
megtételére.
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Melléklet a 78/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 61/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 4. számú melléklete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja
(közszolgáltatási szemétdíj)
a 2006. január 1-jétôl 2006. december 31-ig terjedô
díjfizetési idôszakra
I. A kötelezô közszolgáltatással ellátott területen a közszolgáltatás igénybevételének díját az ingatlanra rendelkezésre
bocsátott gyûjtôtartályok számának, a tartályok ûrméretétôl függô egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani.
II. A rendszeres gyûjtésre rendelkezésre bocsátott tartály egyszeri ürítési díja:
1. 1 db 110 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 240 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 360 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 770 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése
2. Nyitott konténerek esetén:
1 laza m3 települési szilárd hulladék kezelési díja
3. Tömörítô konténerek esetén:
1 tömör m3 települési szilárd hulladék kezelési díja
4. Elôtömörített települési szilárd hulladék esetén:
1 db 110 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 240 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 360 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 770 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése

391 Ft + áfa
427 Ft + áfa
854 Ft + áfa
1281 Ft + áfa
2737 Ft + áfa
3910 Ft + áfa

3555 Ft + áfa

21 328 Ft + áfa

586 Ft + áfa
640 Ft + áfa
1281 Ft + áfa
1921 Ft + áfa
4105 Ft + áfa
5865 Ft + áfa
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
79/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatásról szóló
74/1997. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. §-ában, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelezô igénybevételérôl szóló 1995. évi XLII. törvény 2. § f) pontjában
és 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja.

1. §
A kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet mellékletének
helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §
E rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

A kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatási díj
mértékét a gazdálkodás tôke- és költségigénye miatt a
folyamatosan növekvô költségekhez és az elvégzendô
feladatokhoz kell igazítani. Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezô igénybevételérôl szóló 1995. évi XLII.
törvény 2. § f) pontjában és 4. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján megalkotott 74/1997. (XII. 30.)
Fôv. Kgy. rendelet mellékletének módosítása szükségessé vált. A kéményseprô-ipari közszolgáltatás díját az
eddig felmerült és várhatóan felmerülô költségek, a várható infláció, valamint a tervezett áfacsökkentés figyelembevételével állapította meg a Fôvárosi Közgyûlés.
A díj kialakításában szerepet játszó eddig bekövetkezett, illetve a várható költségnövekedés indokolja, hogy
2006. január 1-jétôl a nettó díjak növelésre kerüljenek,
ez azonban a lakosság felé tényleges árnövekedéssel
nem jár.
A kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatási díj
beszedését továbbra is a Díjbeszedô Rt. végzi, a 2005. január 1-jétôl érvényes megállapodás szerint, a munka elvégzését követôen kiállított számla alapján.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

INDOKOLÁS

A kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatási díj
mértékének megváltoztatása a 74/1997. (XII. 30.) Fôv.
Kgy. rendelet melléklete módosításával történik.

Általános indokolás
A 2. §-hoz
Budapest Fôváros Közgyûlésének a kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.)
Fôv. Kgy. rendelete 10. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a kéményseprô-ipari kötelezô közszolgáltatásért a tulajdonos által fizetendô díjat a rendelet melléklete
tartalmazza.

Az új közszolgáltatási díjak 2006. január 1-jével, az új
gazdasági év kezdetével lépnek a korábbi díjak helyébe,
így megfelelô határidô áll rendelkezésre a díjakban bekövetkezett változások kapcsán szükséges intézkedések
megtételére.

2005. december 16.
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Melléklet a 79/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 74/1997. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet melléklete

DÍJJEGYZÉK
a 2006. év január 1-jétôl érvényesíthetô díjakra
A) KÉMÉNYEK ELLENÔRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MÛSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA
Megnevezés

Mennyiségi
egység

Nettó
díj

Fogyasztói
díj (Ft)

1. Kéményellenôrzés, -tisztítás és mûszaki felülvizsgálat
1.1. Egyedi kémény, valamint füstcsatorna
a) Mûködô kémény, valamint füstcsatorna
– szilárd és olajfûtés esetében
– gázfûtés esetében
– üdülô, gázfûtés esetében
– üdülô, egyéb fûtés esetében
b) Tartalék kémény, valamint füstcsatorna
– állandó tartózkodás céljára szolgáló helyiség
– ideiglenes tartózkodásra szolgáló üdülôk
1.2. Gyûjtôkémény
a) Mûködô kémény
– szilárd és olajfûtés esetében
– gázfûtés esetében
– üdülô, gázfûtés esetében
– üdülô, egyéb fûtés esetében
b) Tartalék kémény
– állandó tartózkodás céljára szolgáló helyiség
– ideiglenes tartózkodásra szolgáló üdülô

db/év
db/év
db/év
db/év

1 204
1 204
1 204
1 204

1 445
1 445
1 445
1 445

db/év
db/4 év

800
800

960
960

db/év
db/év
db/év
db/év

2 688
2 688
2 688
2 688

3 225
3 225
3 225
3 225

db/év
db/4év

1 817
1 817

2 180
2 180

A díjak az 51/1999. (XII. 25.) BM rendelettel módosított 27/1996. (X. 30.) BM rendelet elôírása szerint
mûködô kémények esetében
– állandó tartózkodás céljára szolgáló helyiségeknél:
– szilárd és olajfûtés esetében az R. 4. § (1), (2) bekezdésében;
– gázfûtés esetében a 6. § a) pontjában elôírt feladatok;
– az ideiglenes tartózkodásra szolgáló üdülôegységeknél az R. 4. § (3) bekezdésben és a 6. § a) pontjában elôírt
feladatok;
tartalék kémények esetében
az R. 7. § (1), (2) bekezdésben elôírt feladatok, valamint a 4 évenként esedékes mûszaki felülvizsgálat R. 3. §, 11. §
(5) ráfordításainak idôarányos ellenértékét tartalmazzák.
2. Kémények ellenôrzése és tisztítása (nem egyedi kémények esetében)
2.1. Központi fûtési kémény, csatorna és akna együtt 64×64 cm-nél kisebb keresztmetszetû
a) Mûködô kémény
– szilárd és olajfûtés esetében
fm
283
– gázfûtés esetében
– falazott kivitel
fm
383
– bélelt, szerelt kivitel
fm
500
b) Tartalék kémény
Kiszállási díj esetenként

fm

163
971

340
460
600
195
1165
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Megnevezés
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Mennyiségi
egység

Nettó
díj

Fogyasztói
díj (Ft)

2.2. Központi fûtési kémény, csatorna és akna együtt 64×64 cm vagy annál nagyobb keresztmetszetû
a) Mûködô kémény
– szilárd és olajfûtés esetében
fm
663
795
– gázfûtés esetében
– falazott kivitel
fm
854
1 025
– bélelt, szerelt kivitel
fm
1 067
1 280
b) Tartalék kémény
Kiszállási díj esetenként
2.3. Tetôtéri kazán mûködtetése esetén
a) Mûködô kémény
– hagyományos módon kialakított
– égéstermék-vezetékként kialakított
Kiszállási díj esetenként

fm
fm

163
971

195
1 165

db
db

1 804
2 704
971

2 165
3 245
1 165

A 2. pontban részletezett kémények tisztítási feladatait az R. 4. § (4) bekezdése és a 6. § b) pontja írja elô.
A díjak épített, szerelt, bélelt, stb. kémény esetében egyaránt alkalmazandók, a minôsített anyag minôségétôl függetlenül.
3. Mesterséges égéstermék elvezetésû kémény (LAS levegô-füstgáz kémény)
– egyedi
– gyûjtô
– központi (teljes vezeték nyomvonal)
Kiszállási díj esetenként

db/év
db/év
fm

7 625
15 537
2 594
971

9 150
18 644
3 113
1 165

3 813
7 769
1 297
971

4 575
9 323
1 556
1 165

Égési levegô CO2- vagy O2-tartalmának meghatározásával történô ellenôrzés
– egyedi
– gyûjtô
– központi (teljes vezeték nyomvonal)
Kiszállási díj esetenként

db/év
db/év
fm

4. Négyévenként kötekezô mûszaki felülvizsgálat (nem egyedi kémények esetében)
4.1. Központi fûtési kémény 64×64 cm-nél kisebb keresztmetszetû
a) Mûködô kémény
– szilárd és olajtüzelés esetében
– gázfûtés esetében
– falazott kivitel
– bélelt, szerelt

fm

283

340

fm
fm

383
500

460
600

b) Mesterséges égéstermék-elvezetésû kémény

fm

2 594

3 113

c) Tartalék kémény
Kiszállási díj esetenként

fm

163
971

195
1 165

db
db

1 804
2 704
971

2 165
3 245
1 165

4.2. Tetôtéri kazán mûködtetése esetén
a) Mûködô kémény
– hagyományos módon kialakított
– égéstermék-vezetékként kialakított
Kiszállási díj esetenként

A 4. pontban szereplô kéményekkel kapcsolatos feladatot az R. 3. § és a 11. § (5) bekezdése írja elô.
A díjak a minôsített anyagminôségtôl függetlenül alkalmazandók.
B) KÉMÉNYEK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÔ SZAKVÉLEMÉNYEK
A kéményvizsgálati díjakat a mellékelt táblázat tartalmazza.
A kéményvizsgálatoknál esetenként kiszállási díj kerül felszámításra.
A vízszintes tagozódás az R. 11. §-a (1)–(4) bekezdésbe elôírt feladatokat, a függôleges tagozódás a kéménytípusokat
és azok terhelés szerinti részletezését követi.

Égéstermék-elvezetô berendezés (kémény) vizsgálatának díjai (Ft/kémény/db)
2006. év
1. oldal

2005. december 16.
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Égéstermék-elvezetô berendezés (kémény) vizsgálatának díjai (Ft/kémény/db)
2006. év
2. oldal

1918
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Égéstermék-elvezetô berendezés (kémény) vizsgálatának díjai (Ft/kémény/db)
2006. év
3. oldal
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Égéstermék-elvezetô berendezés (kémény) vizsgálatának díjai (Ft/kémény/db)
ipari TV-vel végzett vizsgálat
2006. év
1. oldal

1920
FÔVÁROSI KÖZLÖNY
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Égéstermék-elvezetô berendezés (kémény) vizsgálatának díjai (Ft/kémény/db)
ipari TV-vel végzett vizsgálat
2006. év
2. oldal
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Égéstermék-elvezetô berendezés (kémény) vizsgálatának díjai (Ft/kémény/db)
ipari TV-vel végzett vizsgálat
2006. év
3. oldal

1922
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80/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a köztemetôkrôl és a temetkezés rendjérôl szóló
58/2000. (X. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján, figyelemmel a temetôkrôl és a
temetkezésrôl szóló 1999. évi XLIII. törvényben, valamint
az annak végrehajtására kiadott a 145/1999. (X. 1.) Korm.
rendeletben foglaltakra, a felhatalmazás alapján a korábban
megalkotott, a köztemetôkrôl és a temetkezés rendjérôl
szóló 58/2000. (X. 26.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §

„u) kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megôrzésére létesített építmény, emlékmû,
emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla.”
„v) halottkezelési tevékenység: egészségügyi intézményben végezhetô, temetkezési szolgáltatásnak nem
minôsülô tevékenység, így a holttest hûtése (azt a naptári napot követô naptól, amely naptári napon a holttest eltemetésére a temetésre kötelezett engedélyt kapott),
egészségügyi intézményen belüli szállítása, mosdatása,
öltöztetése, borotválása, rekonstruálása és halott konzerválása.”

(1) Az R. 1. § b) pontja helyébe a következô rendelkezés lép:

„z) egészségügyi intézmény: egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító mûködési engedéllyel rendelkezô
személy, illetôleg intézmény.”

„b) köztemetô: a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában
lévô temetô, továbbá az a nem önkormányzati tulajdonban
lévô temetô is, amelyben az önkormányzat – a temetô tulajdonosával kötött megállapodás alapján – a köztemetô
fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.”

2. §

(2) Az R. 1. § e) pontja helyébe a következô rendelkezés lép:
„e) hôsi temetô, hôsi temetési hely: nemzetközi
szerzôdés eltérô rendelkezése hiányában a honvédelmi
kötelezettség fegyveres vagy fegyver nélküli teljesítése
közben elesettek, továbbá a teljesítést követôen, ezzel
közvetlenül összefüggésben hozható okból elhunytak, valamint háborúban kényszermunkára hurcoltak és elhunytak eltemetésére, hamvaik elhelyezésére szolgáló temetô
(temetôrész), temetési hely.”
(3) Az R. 1. § r) pontja helyébe a következô rendelkezés lép:
„r) temetkezési szolgáltatás: a köztemetôben végzett
temetkezéssel kapcsolatos, a következôkben felsorolt
szolgáltatások: a temetésfelvétel, az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelô temetésre való – az egészségügyi szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó
és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett –
elôkészítése, a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírhelynyitás és
visszahantolás, a sírba helyezés, a halottszállítás, a hamvasztás és az urnakiadás, az urnaelhelyezés, a hamvak
szórása, az exhumálás és az újratemetés.”
(4) Az R. 1. § a következô új t)–z) pontokkal egészül ki:
„t) nemzeti sírkert (nemzeti panteon): a Nemzeti Kegyeleti Bizottság által annak minôsített temetô, hôsi temetô, hôsi temetési hely, továbbá temetkezési emlékhely,
kegyeleti emlékhely, temetési helyek összessége.”

Az R. 2. §-a a következô (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Nem tartozik a rendelet hatálya alá az egészségügyi intézményben végzett halottkezelési tevékenység.”

3. §
(1) Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép:
„(3) Koporsós földbe temetés céljára temetôt vagy temetkezési emlékhelyet létesíteni vagy bôvíteni, illetôleg
ezekben sírmélyítést végezni csak olyan területen lehet,
ahol a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 2,50
méternél nem emelkedik magasabbra. Temetési helyen
koporsós temetést mindaddig nem lehet végezni, amíg a
talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 2,50 méternél magasabb.”
(2) Az R. 3. § korábbi (3) bekezdésének számozása
(4) bekezdésre változik és a következô új d) ponttal egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi d)–g) pontok számozása e)–h)-ra módosul:
„d) boncolóhelyiség-csoportot”
(3) Az R. 3. § jelenlegi (4) bekezdésének számozása
(5) bekezdésre változik, s ezzel egyidejûleg a következô
(6)–(8) bekezdésekkel egészül ki:
„(6) Az egyes köztemetôk beépítési elôírásait a helyi
építési szabályzat és szabályozási terv tartalmazza.
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(7) A temetô és a temetkezési emlékhely építményei,
közmûvei, egyéb infrastrukturális létesítményei építéséhez, létesítéséhez, bôvítéséhez, továbbá a kegyeleti emlékhely létesítéséhez külön jogszabályban elôírtak szerint a
tulajdonosnak engedélyt kell kérnie. Az építési engedélyezési eljárás során a közegészségügyi, az örökségvédelmi,
a környezetvédelmi, a közlekedésügyi, a vízügyi, a tûzvédelmi és energetikai szakhatóságok mûködnek közre. Védett természeti területen elhelyezkedô temetô esetén a természetvédelmi szakhatóság közremûködése is szükséges.
(8) A mûemlékvédelem alatt álló temetôk, temetkezési
emlékhelyek és temetési helyek tekintetében a kulturális
örökség védelmérôl szóló törvénnyel összhangban kell
eljárni.”

2005. december 16.

„(2) Az urnafülke (kolumbárium) hamvakat tartalmazó urnák elhelyezésére épített temetési hely, amelyet a
BTI Rt. a külön jogszabályban meghatározott esetekben
az építésügyi hatóság engedélyével létesíthet. Új urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése
biztosítható legyen.”
(2) Az R. 14. § (3) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:
„(3) Az urnafülkében az elhamvasztottak urnái helyezhetôk el. A kötelezôen biztosítandó urnafülke elölnézeti mérete 30×30 cm. Új urnafülke építésénél az urnát
befogadó belsô méret 30×30 cm.”

4. §
8. §
Az R. 10. § (7) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép:
„(7) A hamvak szétszórására, illetve bemosására
szolgáló helyet külön temetôrészként kell kijelölni és
parkszerûen kell kialakítani.”
5. §
Az R. 12. § (5) bekezdésében a „mûemlékvédelmi”
szövegrész a „kulturális örökség védelmérôl szóló” szövegrészre változik.
6. §
(1) Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:
„(1) A sírbolt (kripta) legalább két koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, illetve kizárólag
terepszint feletti építményrészbôl álló temetési hely. A
sírbolt méretét a befogadott koporsók száma határozza
meg. A sírbolt temetôn belüli elhelyezését a BTI Rt. jelöli ki, az éves sírhely-gazdálkodási tervben foglaltaknak
megfelelôen.”
(2) Az R. 13. § (4) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:
„(4) Sírbolt a BTI Rt. hozzájárulásával, a külön jogszabályban meghatározott esetekben, az építési hatóság
engedélyével építhetô. A BTI Rt.-nek a hozzájárulást meg
kell adnia, ha az építtetô a sírbolt helyét megváltotta.”
7. §
(1) Az R. 14. § (2) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:

(1) Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:
„(1) A temetési hely megjelölésére sírjel használható,
illetôleg létesíthetô. A sírjel magasságát a helyi építési
szabályzat, ennek hiányában az építésügyi hatóság korlátozhatja. A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temetô üzemeltetôjének az elhelyezés elôtt be kell mutatni. A temetési helyen túlterjeszkedô, közízlést sértô vagy oda nem illô felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévô
sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.
A sírok fölé épített szegélykô, síremlék, sírbolt és sírjel nem terjedhet túl a rendelkezési jog jogosultja által
megváltott temetési hely területén.
A temetési helyen csak az üzemeltetô elôzetes írásbeli
hozzájárulásával ültethetôk ki 1 méternél magasabbra
növô fák, cserjék, bokrok. Az engedély nélkül ültetett
1 méternél magasabbra növô fákat, cserjéket, bokrokat
az üzemeltetô eltávolíttathatja.”
(2) Az R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:
„(2) A temetôben történô munkavégzést – a hozzátartozók részérôl történô sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – a temetô
üzemeltetôjének a munkavégzés megkezdését megelôzôen be kell jelenteni.
A sírok fölé emelt síremlékek, sírjelek, sírbolt karbantartása, helyreállítása, felújítása a temetési hely felett
rendelkezni jogosultat terhelô kötelezettség, melyre az
üzemeltetô BTI Rt. – megfelelô határidô tûzésével – felszólíthatja, illetve az állékonyságot, a biztonságos használatot veszélyeztetô állapot fennállása esetén a helyreállításra köteles felhívni a rendelkezésre jogosultat.
A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temetô
kapuján (hirdetôtábláján) és a parcella sarkán 90 napra
ki kell függeszteni és a felhívás közlését a rendelkezésre
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jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni. A sírjel
vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.”
(3) Az R. 15. § (3) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:
„(3) Ha a sírjel felett rendelkezni jogosult a (2) bekezdésben foglalt felhívás ellenére a sírjelet nem állítja
helyre és az életet is fenyegetô közvetlen veszély áll fenn,
akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére a temetô tulajdonosa szünteti meg.”
9. §
(1) Az R. 17. § (3) bekezdés a)–c) pontjai az alábbiak
szerint módosulnak:
„a) egyes sírhely esetén a koporsós betemetés, illetve
rátemetés napjától számított 25 év,
b) kettôs (sövényes kettôs) sírhely esetén a koporsós
betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év,
c) sírbolt esetén 60 év.”
(2) Az R. 17. §-a a következô új (4) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi (4)–(13) bekezdés számozása
(5)–(14)–re módosul:
„(4) A temetô, temetkezési hely tulajdonosának az eltemettetôvel kötött megállapodása a (3) bekezdésben
meghatározott idôtartamnál hosszabb használati idôt is
megállapíthat. A temetkezési hely feletti rendelkezési jog
meghosszabbítása (újraváltás) esetén a meghosszabbítás
legrövidebb idôtartama nem lehet kevesebb a használati
idô tartamánál.”
(3) Az R. 17. § átszámozott (5) bekezdés helyébe az
alábbi szövegrész kerül:
„(5) Ha a (3) bekezdés a)-b) pontban meghatározott
sírhelyek használati idôtartama alatt nem történik újabb
koporsós betemetés, a sírhely további használati jogát
csak újraváltással lehet biztosítani.”
10. §
Az R. 17. §-át követôen a következô új 17/A. §-sal
egészül ki:
„17/A. § (1) A temetô, temetôrész, sírhelytábla (parcella), temetési hely lezárását hirdetményben kell közölni. A hirdetményt a lezárás idôtartamáról a tájékoztató
táblán, szükség szerint a temetôkapun, ravatalozón és az
érintett temetôrésznél is ki kell függeszteni.
(2) Lezárt sírhelytábla temetési helyére urna elhelyezhetô, koporsós temetés csak sírboltba vagy kettôs sírhelybe engedélyezhetô.
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(3) Amennyiben a temetôt, illetve a temetési helyet
megszüntetik, a megszüntetést megelôzôen azt hirdetményben, továbbá három alkalommal, legalább egy országos és egy területi napilapban közzé kell tenni úgy,
hogy a hirdetmény kifüggesztése és az elsô közzététel a
megszüntetés elôtt legalább 6 hónappal, a továbbiak pedig kéthavonként történjenek.
(4) Ha a lezárt temetôt, temetôrészt, sírhelytáblát, temetési helyet újra betemetés vagy kegyeleti park céljára
kívánják használatba venni, a használatbavétel elôtt a területet legalább 30 cm vastag földréteggel kell feltölteni.
(5) Újra betemetés során megtalált csontmaradványokat az eltemettetô kívánságának megfelelôen:
a) díjmentesen mélyebbre lehet tenni,
b) az újra betemetésre kijelölt temetési hely díjában
való érvényesítése mellett, csontkamrában el lehet helyezni, vagy el lehet hamvasztani és a hamvakat a temetô
arra kijelölt területén szét lehet szórni, vagy urnában
lehet elhelyezni.”
11. §
(1) Az R. 18. § (1) bekezdése az alábbi elsô mondattal egészül ki:
„(1) A köztemetô üzemeltetését a törvényben, kormányrendeletben, a jelen önkormányzati rendeletben és
a kegyeleti közszolgáltatási szerzôdésben meghatározott
rendelkezések szerint kell ellátni.”
(2) Az R. 18. § (2) bekezdésének a), b), d), f) és l)
pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
„a) köteles a temetkezési szolgáltatás, illetôleg a temetôben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetôi rendjét meghatározni,”
„b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit,
ideértve a temetési helyre való elsô temetést megelôzôen
a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást,”
„d) biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport
és ezek technikai berendezései, tárolók és hûtôk, valamint a temetô egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását és mûködteti azokat,”
„f) vezeti és megôrzi a nyilvántartó könyveket,”
„l) összehangolja a temetôi létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési
szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel
elôsegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenômentes
lefolytatását,”
12. §
(1) Az R. 20. § (2) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:
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„(2) Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt
életében tett rendelkezése az irányadó, amennyiben ez nem
ró az eltemettetô személyére aránytalanul nagy terhet.”
(2) Az R. 20. § (3) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:
„(3) Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában
az eltemetés módját és helyét az határozza meg, aki
a temetésrôl gondoskodik vagy arra köteles lenne. Ha
a temetésrôl több személy gondoskodik és közöttük az eltemetés módja tekintetében nincs megegyezés, a temetés
csak elhamvasztás nélkül történhet.”
13. §
Az R. a 20. §-t követôen a következô új, 20/A. §-sal
egészül ki:
„20/A. § (1) A temetésrôl sorrendben a következôk kötelesek gondoskodni:
a) aki a temetést szerzôdésben vállalta,
b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,
c) a végintézkedés hiányában elhunyt temetésérôl az
elhalálozása elôtt vele együtt élô házastársa vagy élettársa,
d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §
b) pontja) a törvényes öröklés rendje szerint.
(2) Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen
helyen tartózkodik vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a
temetésrôl az elhalálozás helye szerint illetékes kerületi
önkormányzat polgármestere – jogszabályban meghatározott határidôn belül – gondoskodik.”
14. §
Az R. a következô új, 20/B. §-sal egészül ki:
„20/B. § (1) A halottat koporsós temetés esetén – ha
jogszabály másként nem rendelkezik – a halottvizsgálati
bizonyítvány kiállításától számított 96 órán belül el kell
temetni, kivéve, ha
a) a halottvizsgálatot végzô orvos a halottvizsgálatra
vonatkozó rendelkezések alapján ettôl eltérô engedélyt
adott,
b) a temetésre az eltemettetô kívánsága szerint 8 napon belül kerül sor, feltéve, hogy a holttest hûtése folyamatosan biztosított,
c) a temetésre az eltemettetô kívánsága szerint – a temetés helye szerint illetékes intézet engedélyével – 15 napon belüli idôpontban kerül sor, feltéve, hogy a holttestnek az eltemetésig történô hûtése folyamatosan biztosított.
(2) A halottat – hamvasztásos temetés esetén – a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 15 napon belül el kell hamvasztani. A holttestet a hamvasztásig hûteni kell.”
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Az R. 21. §-a helyébe a következô rendelkezés lép:
„21. § (1) A köztemetôben – a kegyeleti jogok gyakorlása céljából – a temetési helyekrôl az üzemeltetô nyilvántartásokat köteles vezetni. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírboltkönyv, az egyéb temetési
helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál.
(2) A nyilvántartó könyv a következô adatokat tartalmazza: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés vagy a
hamvak szétszórásának) napja, az elhalt családi neve és
utóneve, születési családi és utóneve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének a címe, az elhalálozás
idôpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettetô, illetve a temetési hely felett
rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.
(3) Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó
könyvbe be kell jegyezni az eljáró hatóság nevét, az eljárás ügyszámát.
(4) A holttestmaradványok közös sírba történô helyezése esetén a köztemetôben vezetett nyilvántartó könyv
rovatába a közös sírba történô helyezést, idôpontjának
és a közös sír megjelölésével kell bejegyezni.
(5) A sírboltba történô temetés rendjét a sírboltkönyv
határozza meg. A sírboltkönyvet a (2) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni a sírbolt számának
feltüntetésével. A sírboltkönyvbe be kell jegyezni a sírbolt felett rendelkezni jogosult személynek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit is.
(6) A nyilvántartó könyv és a sírboltkönyv adataiba az
eltemettetô és a temetési hely felett rendelkezni jogosult
személy tekinthet be. Az üzemeltetô a nyilvántartó könyv,
illetve a sírboltkönyv adatai alapján a temetô nyilvántartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye után érdeklôdônek.
(7) A temetô üzemeltetôje köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, illetve a sírboltkönyvbe bejegyzett (tárolt) személyes adatok biztonságáról.
(8) Az üzemeltetô a nyilvántartó könyv és a sírboltkönyv adatait elektronikus adathordozón is tárolhatja.
Elektronikus nyilvántartás esetén hiteles biztonsági másolat készítése vagy párhuzamos manuális nyilvántartás
vezetése szükséges.”

16. §
Az R. az alábbi új, 21/A. §-sal egészül ki:
„(1) Az üzemeltetô a 21. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül az alábbi nyilvántartásokat köteles vezetni:
a) betûrendes névmutató,
b) sírhely újraváltó könyv,
c) parcellakönyv,
d) áthelyezési fôkönyv,

2005. december 16.

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

e) áthelyezési mutató,
f) sírkôkönyv,
g) urnaátadó könyv,
h) halottátvételi napló.
(2) Urnakiadáskor a nyilvántartásnak tartalmaznia
kell az urnakiadás idôpontját, az átvevô nevét és adatait,
a hamvasztóüzemet, a hamvasztás sorszámát.
(3) Az urnakiadás – a kiadást kérô kérelmére – nem
csak személyes átadással, hanem tértivevényes postai
küldemény útján is történhet.
(4) A nyilvántartásokba történô bejegyzést idôrendi
sorrendben kell teljesíteni.
(5) A temetkezéssel kapcsolatos feladatok során készített nyilvántartásokat a köztemetô lezárásáig a temetô
üzemeltetôje köteles megôrizni, míg lezárás után a Fôvárosi Levéltár részére kell átadni megôrzés végett. A nyilvántartások esetleges megsemmisülése esetére a nyilvántartó könyvbôl és a sírboltkönyvbôl másolat készítése
kötelezô.”

17. §
(1) Az R. 26. §-át megelôzô címben a „temetési szolgáltatás” megjelölés helyébe „temetkezési szolgáltatás”
megjelölés lép.
(2) Az R. 26. § (1) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:
„(1) A temetkezési szolgáltatási tevékenységek teljes
körûen vagy önállóan is végezhetôk. Az üzemeltetô BTI Rt.
feladata annak vizsgálata, hogy a temetkezési szolgáltatók, illetve vállalkozók a szolgáltatás végzése során rendelkeznek-e a jogszabályokban elôírt követelményekkel.”
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(1) A 27. § a következô új, (2)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A temetkezési szolgáltatások közül kötelezô az
üzemeltetô szakszemélyzetének és berendezésének (létesítményének) igénybevétele az alábbi feladatokkal összefüggésben:
a) a köztemetôn belül az elhunyt hûtése,
b) az elhunyt köztemetôben erre a célra rendszeresített szállító jármûvön történô szállítása,
b) a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történô szórása,
c) sírhelynyitás és visszahantolás (ideértve az elsô temetést megelôzô sírásást, az urnasírhely, díszsírhely nyitását és visszahantolását, továbbá az urnafülke (kolumbárium) zárólapjának eltávolítását, illetve visszahelyezését és zárását).
(3) Az üzemeltetô köteles biztosítani a ravatalozó
igénybevételét az üzemeltetô szakszemélyzetének és ravatalozási szolgáltatásának igénybevétele nélkül, a ravatalozó létesítményének használata nem köthetô az üzemeltetô által biztosított ravatalozási szolgáltatás igénybevételéhez.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása tekintetében az üzemeltetônek a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó feltételeknek is meg kell felelnie.”
(2) Az R. 27. § jelenlegi (2) bekezdése (5) bekezdésre változik, a bekezdés elsô mondatában az „egyéb vállalkozói tevékenységek” szövegrész „a temetkezési szolgáltatásokon kívüli egyéb vállalkozási tevékenységek”
szövegrészre változik.

(3) A 26. §-a a következô új, (9)–(10) bekezdéssel
egészül ki:

19. §
Az R. a következô új, 33. §-sal egészül ki:

„(9) Temetkezési szolgáltatásról szóló reklámban
csak a szolgáltató neve, elérhetôségének módja és
idôtartama, logója, valamint a „temetkezés” szó tüntethetô fel.
A temetô területén – az erre a célra kijelölt hely kivételével – tilos temetkezési szolgáltatásra utaló reklám és
hirdetôtábla elhelyezése.
(10) Köztemetô területén külön jogszabályban meghatározott telepengedély alapján gyakorolható ipari és
szolgáltató tevékenység végzésére nem lehet telephelyet
létesíteni és ilyen tevékenységgel létrehozott terméket – a
temetéshez szükséges kellékek kivételével – nem lehet
forgalmazni. Az elôzôekben felsorolt tevékenység végzését meg kell szüntetni az írásban már megkötött
szerzôdések esetében legkésôbb
a) a határozott idôre kötött szerzôdés lejártának napján,
b) határozatlan idôre kötött szerzôdés esetén 2006.
december 31-én.”

„33. § A meglévô temetô tulajdonosának a 3. §
(4) bekezdés f) és h) alpontjában meghatározott temetôi
létesítményeket és közmûveket 2007. XII. 31-ig, az a–e)
és g) pontjában meghatározott temetôi létesítményeket
és közmûveket 2009. XII. 31-ig kell megépíteni.”

20. §
(1) A rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejûleg az R. 27. § (1) bekezdés d) pontja hatályát veszti.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
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INDOKOLÁS

Általános indokolás
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény kötelezô önkormányzati feladatként határozza meg
a köztemetôk fenntartását. A temetôkrôl és a temetkezésrôl szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.)
e feladat ellátásának kereteit állapítja meg, alapvetô célja az elhunytak emlékének méltó megôrzése és ápolása,
a temetkezés kegyeleti és közegészségügyi funkcióinak
érvényesítése, valamint a hazai temetô és temetkezési
kultúra fejlesztése. A szabályozás több szintû: törvény,
kormányrendelet és önkormányzati rendelet, illetôleg a
rendkívüli halállal kapcsolatos teendôkrôl együttes miniszteri rendelet alkotására került sor.
A Tv.-t módosította a 2005. évi XXI. törvény, s ezzel
egyidejûleg módosult a törvény végrehajtására kiadott
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. r.) is.
A Tv. átfogó módosítását indokolta a jogalkalmazói
tapasztalat, mely szerint a törvény fogalomrendszerében
további pontosítások váltak szükségessé, elsôsorban
amiatt, hogy még élesebb határvonalat kellett húzni a temetôüzemeltetôi és a temetkezési szolgáltatói feladatok,
illetve a temetkezési és az egészségügyi szolgáltatások
körébe tartozó feladatok között.
Az egészségügyi intézményben meglévô, a temetésfelvétel céljára telephely létesítését tiltó szabályokat
kiterjesztették más egészségüggyel kapcsolatos intézményekre is, megtiltva ehelyütt a temetkezési szolgáltatás
végzését is egyben. Megtörtént a temetkezési szolgáltatási tevékenység körébe tartozó feladatok pontosítása is,
így nem minôsülnek temetkezési szolgáltatásnak az egészségügyi intézményben végzett halottkezelési feladatok.
A törvényt az idôközben hatályba lépett adatvédelmi
szabályoknak megfelelôen is módosítani kellett, hiszen
ma már az egyes nyilvántartásokat elsôsorban nem papír
alapon, hanem elektronikusan vezetik, azonban rendelkezni kellett a személyes adatok védelmének biztosításáról összhangba hozva az eltemettetôk kegyeleti
igényeivel.
A kor igényeinek megfelelôen módosítási igényként
merült fel a házassági kapcsolatban nem élô elhunytak,
illetve a különélô házastársak esetén az, hogy az elhunyt
elhalálozása elôtt vele együtt élô élettárs is kötelezetté és
jogosulttá váljon az elhunyt eltemettetésére.
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Mindezen törvényi és kormányrendeleti szinten végbement változások szükségessé teszik a rendelet módosítását a megváltozott rendelkezéseknek megfelelô tartalommal.

Részletes indokolás
Az 1–2. §-hoz
A rendeletben foglalt módosítás a magasabb szintû
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelôen egyes fogalmakat pontosít, míg olyan új fogalmakat is bevezet, melyek korábban rendeleti szinten nem kerültek megfogalmazásra.
Lényeges változás, hogy a törvény szabályai alapján
módosult a köztemetô fogalma, követve az igényeket, mivel a rendelet köztemetôvé nyilvánítja nem csak az önkormányzati tulajdonban álló temetôket, de azokat is, melyek ugyan nem önkormányzati tulajdonban állnak, de a
temetô tulajdonosával kötött megállapodás alapján az önkormányzat ehelyütt teljesíti törvényi kötelezettségét.
A hôsi temetô, hôsi temetési hely korábbi fogalma
számos háborúban elesett áldozat temetési helyének indokolatlan mellôzéséhez vezetett. Az új definíció mind a
fegyveres, mind a fegyver nélküli szolgálatteljesítés közben vagy a szolgálatteljesítést követôen, a szolgálatteljesítéssel közvetlenül összefüggésbe hozható okból elhunytak, a háborúban kényszermunkára elhurcoltak és
elhunytak temetési helyét is hôsi temetônek, illetve hôsi
temetési hely köré sorolja.
A rendelet szabályai korábban nem tartalmazták a
nemzeti sírkert és a kegyeleti emlékhely fogalmát, ezért
annak beépítése indokolt.
A Tv. módosításából adódóan szükségessé vált az
egészségügyi intézmény és a halottkezelési tevékenység
definiálása is annak érdekében, hogy a módosított fogalomrendszer révén egyértelmûvé váljon az, hogy az
egészségügyi intézményben végzett halottkezelési tevékenység nem minôsül temetkezési szolgáltatásnak. Így
rendelkezni kellett arról is, hogy a rendelet hatálya nem
terjed ki az egészségügyi intézményben végzett ilyen tevékenységre. Az egészségügyi intézmény fogalmába
beleértendôk az egyéb gyógyító, illetve orvosi szakértôi
feladatot ellátó intézmények is.

A 3. §-hoz
A törvény módosítása még következetesebben elhatárolta az üzemeltetôi és a temetkezési szolgáltatói
feladatokat, s egyértelmûen meghatározta az érvényesíthetô díjak körét és tartalmát.

A rendelet 3. §-ának módosítását a koporsós betemetéssel összefüggésben a törvényi elôírások kiegészülése, míg a köztemetôk beépítési elôírásai tekintetében
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a Korm. r. módosuló rendelkezései indokolták, egyértelmûvé téve azt, hogy e körben a külön jogszabályokban
foglalt esetekben építési engedélyezési eljárást kell lefolytatni. Nem változott azonban az az elôírás, mely szerint a köztemetôben az építési engedélyhez kötött építési
munkálatoknál, azaz a konkrét építési ügyekben a BTI
Rt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

A 4–7. §-hoz
A rendelet 4. §-ával a Korm. r. elôírásainak megfelelôen egészül ki a rendelet szövege, mely szerint a
szóróparcellát parkszerûen kell kialakítani. Mindez esetünkben csak technikai módosítás, mivel a BTI Rt. tulajdonában lévô köztemetôkben a szóróparcellák kialakítása a gyakorlatban már ily módon történt.
A rendelet 5. §-a a törvényi szabályozásnak megfelelô, a mûemlékvédelemhez kapcsolódó pontosítás: a
rendelet rendelkezéseit fogalmilag a megújult örökségvédelmi szabályokkal összhangba hozza.
A rendelet 6. §-ával módosítani kellett a sírbolttal és
7. §-ával az urnafülkével kapcsolatos korábbi szabályokat,
tekintettel arra, hogy a Korm. r. szabályai némileg megváltoztak. Ezzel egyidejûleg egyértelmûen meghatározásra került az, hogy mind a sírbolt helyének meghatározása,
mind urnafülke kialakítása a BTI Rt. jogosultsága.

1929
A 9–10. §-hoz

A Tv. csupán a temetési hely feletti rendelkezési jog
minimális idôtartamát határozza meg, amely hamvasztásos temetés esetében legalább 10 év, egyéb esetekben
25 év. A Korm. r. a rendelkezési jog idôtartamának (mint
használati idônek) a meghatározásakor lehetôséget ad az
önkormányzati rendelet eltérô rendelkezésére. A rendelet e kereteken belül határozza meg a rendelkezési jog
idôtartamát temetési helyenként eltérô idôtartamban,
pontosítva egyben a Korm. r. elôírásaival összhangban
azt, hogy a rendelkezési jog kezdete a koporsós betemetés, illetôleg a rátemetés napjától számítandó.
A rendelet 9. §-ában él a Korm. r. adta felhatalmazással, s akként rendelkezik, hogy az olyan temetési helyek
esetén, melyek kettônél több elhunyt befogadására alkalmasak, a BTI Rt. mint a temetô tulajdonosa az eltemettetôvel hosszabb használati idôtartamban is megállapodhat, ez azonban nem lehet több az eredeti használati idô
kétszeresénél.
A Korm. r. részletesen szabályozza a temetô, temetôrész, sírhelytábla (parcella), illetve a temetési hely
lezárásával kapcsolatos rendelkezéseket, ezért a rendelet
szabályait összhangba kellett hozni az új rendelkezésekkel. Ezt a célt szolgálja a rendelet 10. §-ában foglalt
módosítás, mely a Korm. r. szabályaival egyezôen új
17/A. §-sal egészíti ki a rendelet szövegét.
A 11. §-hoz

A 8. §-hoz
A rendeletben foglalt módosítás a Korm. r. rendelkezéseinek változása miatt indokolt.
A temetési helyek, sírjelek fenntartásával összefüggésben a magasabb szintû jogszabályok rögzítik, hogy a
sírjel nem foglalhat el az építési szabályzatban meghatározott temetési helynél nagyobb területet, magasságát a
helyi építési szabályzat, ennek hiányában az építésügyi
hatóság korlátozhatja. Ezért a rendelet elôírja azt, hogy a
szegélykô, a síremlék és a sírbolt és sírjel nem terjedhet
túl a rendelkezési jog jogosultja által megváltott temetési hely területén.
A sírok fölé emelt síremlékek, sírjelek karbantartása,
helyreállítása, felújítása a temetési hely felett rendelkezni jogosultat terhelô kötelezettség. Ezen kötelezettség
teljesítésére az üzemeltetô BTI Rt. – megfelelô határidô
tûzésével – ôt felszólíthatja, illetve az életet is fenyegetô
közvetlen veszély fennállása esetén köteles felszólítani a
temetési hely felett rendelkezni jogosultat, s ha ez a felhívás nem vezet eredményre, a temetô tulajdonosa köteles megszüntetni az életet is fenyegetô veszélyt a rendelkezésre jogosult költségére.

A temetô üzemeltetése a gyakorlatban a temetôgondnoki feladatok ellátását jelenti. Az üzemeltetés során kell
biztosítani a látogatók számára a temetôk használatát, illetve emellett a különféle temetôi tevékenységek rendezett, összehangolt mûködését. Az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat – a Tv. illetve az annak végrehajtására
kiadott kormányrendelet szabályai alapján – a kegyeleti
közszolgáltatási szerzôdés tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy a Tv. átfogó módosítása révén
határozottabban elkülönülnek a temetôüzemeltetôi és a
temetkezési szolgáltatói feladatok, s a rendelet hatálya
alá tartozó köztemetôk tekintetében a BTI Rt. tulajdonosi minôsége mellett üzemeltetôi és szolgáltatói feladatokat is ellát, a rendeletnek a Tv. módosításával összefüggésben és azzal összhangban módosítania kell egyes üzemeltetôi feladatokat.

A 12–14. §-hoz
A rendelet 12–13. §-ai a Tv. módosításával egyezôen
– életszerû – módosítási igényt tartalmaznak a temetésrôl
történô gondoskodásra kötelezettek sorrendjét érintôen.
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Eszerint az eltemetés módjára és helyére nézve
– alapvetô elvként érvényesített szabály szerint – az elhunytnak az életében tett rendelkezése az irányadó,
amennyiben ez nem ró az eltemettetô személyére aránytalanul nagy terhet. Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza
meg, aki a temetésrôl gondoskodik, vagy arra köteles
lenne.
A polgári jog közeli hozzátartozóra vonatkozó szabályai szerint indokolt az elhunyt eltemetésérôl gondoskodni jogosultak és kötelezettek körébe az élettársat is
felvenni, így a házassági kapcsolatban nem élô elhunytak, illetve a különélô házastársak esetén az elhunyt elhalálozása elôtt vele együtt élô élettárs is kötelezetté és jogosulttá válhat az elhunyt eltemettetésére.
A rendelet 14. §-a a Korm. r. elôírásaival összhangban
egészíti ki a rendelet szövegét új 20/B. §-sal.

A 15–16. §-hoz
A Tv. szerint a kegyeleti jog gyakorlása céljából az
üzemeltetô nyilvántartó könyvet és sírboltkönyvet köteles vezetni. A korábbi rendeleti szabályozás alapján további alapnyilvántartások vezetése is gyakorlattá vált,
ezért egyetértve a korábbi gyakorlattal a rendelet ezen
nyilvántartások további vezetését továbbra is elôírja, tekintettel arra, hogy a fenti nyilvántartások a kegyeleti jog
gyakorlásához szükséges tájékoztatáshoz elengedhetetlenül fontosak.
Mivel a nyilvántartó könyv és a sírboltkönyv vezetését magasabb szintû jogszabály rendeli el, míg a rendeletben foglalt további nyilvántartások vezetésérôl a rendelet szabályai alapján gondoskodik az üzemeltetô, indokolt volt a szabályozás elkülönítése is. Ezért a rendelet
ezen nyilvántartások tartalmával és vezetésével összefüggésben önálló szakaszokban rendelkezik. A rendelet
megtartotta a korábbi szabályozás egyes rendelkezéseit,
kiegészítve egyben a Tv., illetve a Korm. r. módosítása
által megkövetelt változásokkal.
Ez utóbbi körben kiemelendô az üzemeltetô által vezetett nyilvántartó könyv, sírboltkönyv alapján történô
adatkezelés szabályainak összhangba hozása a hatályos
adatvédelmi szabályok rendelkezéseivel. A kegyeleti jog
gyakorlásának elôsegítése érdekében az üzemeltetô megfelelô tájékoztatást nyújt a látogatók részére az elhunyt
személy temetési helyérôl, ám a nyilvántartó könyv és a
sírboltkönyv adatairól csak a rendelkezési jogi jogosultjának adhat tájékoztatást. A rendelet továbbá az adatvédelmi szabályoknak megfelelôen lehetôvé teszi azt, hogy
az egyes nyilvántartásokat elsôsorban nem papír alapon,
hanem elektronikusan vezessék.
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A 17. §-hoz

A törvény a tevékenységfajták felsorolásával egyértelmûvé teszi, melyek azok a résztevékenységek, amelyeket a temetkezési szolgáltatáson belül el kell látni. E tevékenységeket a temetkezési szolgáltatók teljes körûen,
illetve részenként is gyakorolhatják. A rendelet 17. §-a
ezen szabállyal egészíti ki a rendelet rendelkezéseit.
A Tv. szabályai megszigorították a temetkezési szolgáltatásról szóló reklám szabályait. Ezzel összefüggésben egészül ki a rendelet 26. §-a új (9) bekezdéssel, elôírva azt, hogy a reklámban a szolgáltató neve mellett az
elérhetôségének módja, annak idôtartama is feltüntethetô
legyen. A reklámtevékenység alapvetôen alkalmas az eltemettetô befolyásolásán túl arra, hogy a kegyeleti jogokat sértse. Ezért a rendelet a törvényi szabályozással
egyezôen szándékosan nem bôvíti azokat az elemeket,
amelyek a temetkezési szolgáltató elérhetôségén kívül
esnek, mivel a temetkezési szolgáltatás nem hasonlítható
össze más szolgáltatásokkal, nem kínálható olyan „portékaként”, mint más tevékenységek. A reklámnak szándékosan visszafogottnak, csak a tényekre szorítkozónak
kell lennie annak érdekében, hogy az elsôsorban a kegyeleti jogokat, másrészt a közízlést a legcsekélyebb módon sem sérthesse.
A Tv. szabályaival összhangban tartalmazza a rendelet azt, hogy a köztemetô területén nem lehet telephelyet
létesíteni olyan ipari és szolgáltató tevékenység végzésére, amely külön jogszabályban meghatározott telepengedély alapján gyakorolható. Az ilyen tevékenységgel létrehozott termékeket köztemetô területén forgalmazni
sem lehet, kivéve a temetéshez szükséges kellékeket.
E tevékenységek végzését meg kell szüntetni, a törvény
kihirdetését megelôzôen írásba foglalt szerzôdések esetében legkésôbb a határozott idôre kötött szerzôdés lejártának napján, a határozatlan idôre kötött szerzôdés esetén
2006. december 31-én.

A 18. §-hoz
A temetô olyan speciális „üzem”, amelynek mûködtetéséért a fenntartó felel. A temetôi infrastruktúra mûködôképességét akkor lehet biztosítani, ha a folyamatos
használat azonos feltételek mellett történik.
A Tv. új 40. §-a pontosította a temetôi díjak fogalomkörét, meghatározva egyben azt is, hogy mely létesítmények igénybevétele mellett írható elô önkormányzati
rendeletben kötelezô jelleggel az adott létesítmény használatához kötôdôen az üzemeltetô szakszemélyzetének
az igénybevétele. Ezért az önkormányzati temetôkben
– önkormányzati rendelettel – egyes üzemeltetôi tevékenységek kötelezô igénybevételét lehet elôírni, s ez
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egyben a létesítmény használata mellett az ahhoz kapcsolódó, az üzemeltetô által biztosított temetkezési szolgáltatás igénybevételét is jelenti egyben.

nyének használatát nem kötheti az általa biztosított ravatalozási szolgáltatás igénybevételéhez.

A törvény szabályai szerint a temetkezési hely elsô alkalommal történô temetésre való elôkészítése, azaz a sírhely kijelölése, a sírásás üzemeltetôi feladat, míg az ezen
túlmenô sírnyitás és visszahantolás már temetkezési
szolgáltatói feladat is lehet, azonban - egyebek mellett ennek az üzemeltetô részére történô kizárólagos fenntartását önkormányzati rendelet kötelezôvé teheti.

A 19–20. §-hoz

A rendelet a törvény felhatalmazása alapján az alábbi
körben írja elô az üzemeltetô szakszemélyzetének és berendezésének (létesítményének) igénybevételét: az elhunyt köztemetôn belüli hûtése, erre a célra rendszeresített szállító jármûvön történô szállítása, a hamvaknak az
erre szolgáló berendezéssel történô szórása, sírhelynyitás
és visszahantolás. A korábbi szabályozással ellentétesen
nem tehetô kötelezôvé azonban az üzemeltetô által biztosított szakszemélyzet és szolgáltatás igénybevétele a
ravatalozás során. Ezért a rendelet elôírja, hogy az üzemeltetô köteles biztosítani a ravatalozó igénybevételét az
üzemeltetô szakszemélyzetének és ravatalozási szolgáltatásának igénybevétele nélkül, s a ravatalozó létesítmé-

A törvény korábbi szabálya elôírta, hogy a hiányzó temetôi létesítményeket, infrastruktúrát a temetôtulajdonosoknak 2004. október 1-jéig kellett megépíteniük. Tekintettel arra, hogy a temetôtulajdonosok erôfeszítéseik ellenére sem voltak képesek a követelményeknek eleget tenni,
a rendelet a törvény szabályaival összhangban állapítja
meg a temetôi infrastruktúra megvalósítását két lépésben: a
vízvételi lehetôség, illemhely, hulladéktároló tekintetében
2007. december 31-éig, az út, ravatalozó, a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hûtô, a temetô kerítés megépítése, a parkosítás megvalósítása tekintetében
2009. december 31-ig biztosít határidôt a megvalósításra.
A rendelet a hatálybalépés napjául 2006. január 1-jét
jelöli meg, így elegendô idô áll a módosított szabályokra
való felkészülésre.
A jogszabályi változás miatt szükségessé vált a rendelet 27. § (1) bek. d) pontjának hatályon kívül helyezése.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
81/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a kegyeleti közszolgáltatás díjáról szóló
65/2000. (XII. 19.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel a temetôkrôl
és a temetkezésrôl szóló 1999. évi XLIII. törvényben,
valamint az annak végrehajtására kiadott 145/1999.
(X. 1.) Korm. rendeletben foglaltakra, továbbá a felhatalmazás alapján megalkotott, a köztemetôkrôl és a temetkezés rendjérôl szóló 58/2000. (X. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet (a továbbiakban: R.) 29. §-ában foglaltakra, a
kegyeleti közszolgáltatás díjáról szóló 65/2000. (XII. 19.)
Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
(1) A rendelet 1. §-ának számozása 1. § (1) bekezdésre módosul.

mény használatáért fizetendô ellenértéket tartalmazza.
Az egyéb temetôi létesítmények igénybevételéért fizetendô díj az R. 27. § (2) bekezdésével összhangban az
üzemeltetô által biztosított berendezések, létesítmények
használatának díját és az üzemeltetô által biztosított
szakszemélyzet igénybevételének díját is tartalmazza.”
2. §
(1) A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:
„(1) A kegyeleti közszolgáltatás díjait (1. § (1) bekezdés a)–d) pontjai) a rendelet melléklete tartalmazza. A
mellékletben megjelölt díjak nettó összegét a jogszabályi
elôírásoknak megfelelô mértékû általános forgalmi adóval kell növelni.”

(2) A rendelet 1. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következô rendelkezés lép:

(2) A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:

„c) Temetô-fenntartási hozzájárulás díja: a köztemetô-fenntartási feladatok ellátására kötelezett szervet
illetô, differenciáltan meghatározott mértékû díj, amelyet
a temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemetôben
vállalkozásszerûen munkát végzôk a rendelet szabályai
szerint fizetnek meg a köztemetô-fenntartási feladatok ellátására kötelezett szervezetnek arra figyelemmel, hogy a
megrendelt tevékenysége teljesítését a köztemetô fenntartója a köztemetô területén biztosítja.”

„(2) Az egyes kegyeleti közszolgáltatással összefüggô
díjakat a rendelet 1. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban
megjelölt kötelezetteknek minden esetben a temetés, illetve az egyes tevékenységek megrendelésekor kell megfizetniük a (3) bekezdésben foglaltak szerint.”

(3) A rendelet 1. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következô rendelkezés lép:
„d) Létesítmény-igénybevételi díj: a köztemetôi létesítmény tulajdonosát illetô díj, amelyet a köztemetôben a
temetôi létesítmények (ravatalozó) igénybevételéért, illetve az üzemeltetô által biztosított szolgáltatások (így a
köztemetôn belüli, az elhunyt hûtésével, a temetôben
erre a célra rendszeresített szállító jármûvön történô
szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történô szórásával, sírhelynyitással és
visszahantolással – ideértve a sírhely elsô temetést megelôzô kiásását – kapcsolatos feladatok) igénybevételéért
a temetkezési szolgáltatók a köztemetôi létesítmény üzemeltetôjének a rendelet szabályai szerint fizetnek meg.”

(3) A rendelet 2. § (3) bekezdésének elsô mondata az
alábbiak szerint változik:
„(3) A kegyeleti közszolgáltatás díjait az 1. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban megjelölt kötelezettek az alábbiak szerint fizetik meg a jogosultnak.”
(4) A rendelet 2. § (3) bekezdés c) pontjában a „vállalkozási tevékenységet folytató személyek” szövegrész a
„vállalkozásszerûen munkát végzôk” szövegre változik.
A (5) rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„d) A létesítmények igénybevételi díját a temetkezési
szolgáltatók az üzemeltetô által a temetkezési szolgáltatók
nevére kiállított számla alapján kötelesek megfizetni. Az
üzemeltetô a számlát a temetkezési szolgáltatónak az R.
26. § (8) bekezdése szerinti adatok felvételekor állítja ki.”

(4) A rendelet 1. §-a az alábbi új (2) bekezdéssel egészül ki:

(6) A rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:

„(2) A ravatalozó igénybevétele esetén az R. 27. §
(3) bekezdésével összhangban a díj kizárólag a létesít-

„(5) A köztemetôket üzemeltetô Budapesti Temetkezési Intézet (BTI Rt.) a minden évben egy alkalommal
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a következô év elsô napjától történô módosítás érdekében legkésôbb szeptember 30-ig beérkezett javaslata
alapján kezdeményezheti a kegyeleti közszolgáltatás díjainak felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos
költségeinek – önköltségelemzéssel alátámasztott, a
Fôvárosi Közgyûlés által elismert és mûszakilag indokolt
fejlesztéseket is tartalmazó – változása mértékének függvényében.
A díjak mértékét a köztemetôk üzemeltetésével és
fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján kell megállapítani és évente
felül kell vizsgálni. A köztemetôben vállalkozásszerûen
munkát végzôk által fizetendô temetô-fenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre
megállapított megváltási díjtételek egyszerû számtani átlagának 5%-át nem haladhatja meg.”
(7) A rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:
„(6) Rátemetés esetén – az R.-ben megjelölt porladási idô biztosítása érdekében – a rendelkezési jog jogosultja köteles a temetési hely megváltási díjának a rátemetéssel meghosszabbodó idôtartamhoz igazodó arányos
részének megfizetésére. Rátemetés esetén a meghosszabbított sírhelyhasználati idôre vonatkozó arányos sírhelyhasználati díjat (megváltási, illetve újraváltási díjat) kell
megfizetni. Rátemetés esetén a köztemetôben vállalkozási tevékenységet folytató személy köteles megfizetni a temetô-fenntartási hozzájárulás díját.”
(8) A rendelet 2. §-a az alábbi új (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A temetési hely feletti rendelkezési jog tekintetében az R. 17. § (4) bekezdése alapján meghosszabbított
használati idô esetén a rendelkezési jog jogosultjának
meg kell fizetnie a meghosszabbítással arányos sírhelyhasználati díjat (megváltási, illetve újraváltási díjat).”

3. §
(1) Jelen rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a rendelet 1. § (1) bekezdésének e) pontja hatályát veszti.
(2) A rendelet mellékletének helyébe jelen rendelet
melléklete lép.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
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INDOKOLÁS

Általános indokolás
Öt év telt el azóta, hogy a temetôkkel és a temetkezéssel kapcsolatos szabályokat a jogalkotó törvényi szintre
emelte és részletesen kidolgozta. A temetôkrôl és a
temetkezésrôl szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi XXI. törvény (Tv.) 2005. július
1-jén lépett hatályba annak érdekében, hogy az idôközben keletkezett jogalkalmazói tapasztalatok felhasználásával tovább segítse a temetôfenntartók tevékenységének
ellátását, illetve tisztább helyzetet teremtsen a temetkezési szolgáltatások piacán.
A rendelet módosítását az alkotmányos elvárás teszi
tehát szükségessé, hogy az önkormányzati rendeletnek
meg kell felelnie a magasabb rendû jogszabálynak, így a
törvénynek a rendelet tartalmát érintô módosításait a rendeletnek követnie kell.
A temetôi díjakkal kapcsolatban a Tv. indokolása szerint módosítást igényelt az a gyakorlati kényszer, amely
a szolgáltatások piacán a díjak megállapításából, a díjfajták különbözôségébôl, és így jelentôsen eltérô mértékébôl fakadt. A Tv. módosítása ezért három, kifejezetten
megnevezett és a megfizetésére kötelezettek szempontjából is definiált díjfajtát nevez meg. E díjfajtákon belül
csak a temetô fenntartása és üzemeltetése tényleges költségei alapján állapíthatók meg a díjmértékek. A díjak
mértékében tehát – a Tv. célja szerint – a temetôi infrastruktúra fejlettsége és az üzemeltetôi szolgáltatások
minôsége eredményezhet különbséget.
A Tv. az üzemeltetôi és a temetkezési szolgáltatói
feladatokat még következetesebben elhatárolja, nem
utolsósorban annak érdekében, hogy a piaci verseny tisztaságának megôrzését a temetôi díjak tekintetében is
elôsegítse.
A Javaslat a Tv. által meghatározott temetôi díj fogalomkört építi be és eszerint megkülönbözteti a sírhelydíjat – ami magában foglalja a sírhely megváltásának és újraváltásának díját –, a temetô-fenntartási hozzájárulás díját és a létesítmények igénybevételi díját. A Tv. koncepciója szerint a temetkezési szolgáltatás szabadáras.
Köztemetôben azonban az árak féken tartása és a fogyasztói érdekek európai gyakorlatot követô védelme
céljából a Tv. a temetési hely megváltása és újraváltása,
valamint a vállalkozók temetôfenntartáshoz való hozzájárulási díjának megállapítását a képviselô-testület hatáskörébe utalja, amit a rendeletben állapít meg.
A harmadik díjfajta, az ún. létesítmények igénybevételi díja, amelyet a temetkezési szolgáltatók akkor fizetnek, ha a temetôi létesítményeket igénybe veszik, illetve
az üzemeltetô által biztosított szolgáltatások (berendezé-
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sek és szakszemélyzet) együttes igénybevételét számukra az önkormányzat rendelete kötelezôen elôírja. Ez
esetben ezt a díjat is a képviselô-testület állapítja meg,
rendeletben.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Tv. a temetô-fenntartási hozzájárulás díját pontosítja, ennek alapján a rendelet is egyértelmûen meghatározza, hogy azt a temetôben vállalkozásszerûen munkát
végzôk fizetik, a temetkezési szolgáltatók kivételével.
A létesítmény-igénybevételi díj definíciója a Tv.-ben
megváltozott, a rendelet ennek alapján sorolja fel, illetve
határozza meg, hogy a díj milyen szolgáltatások ellentételezését szolgálja és ki köteles azt megfizetni. E körben
a rendelet visszautal az R. szabályaira.

A 2. §-hoz
A rendelet mellékletében megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák, a módosítás errôl
rendelkezik.
A módosítás a Tv. alapján az egyes kategóriákat pontosítja, a díjak mértékének évente kötelezô felülvizsgálatát elôírja.
A Tv. alapján a módosítás rendezi a rátemetés esetén
fizetendô sírhelyhasználati díj mértékét, és meghatá-
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rozza, hogy annak a meghosszabbított sírhelyhasználati
idôre vonatkozó arányos részét kell megfizetni.
A temetési hely feletti rendelkezési jog tekintetében a
rendelet – összhangban az R. 17. § (4) bekezdésben foglalt lehetôséggel – elôírja azt, hogy a meghosszabbított
használati idô esetén a rendelkezési jog jogosultjának
meg kell fizetnie a meghosszabbítással arányos sírhelyhasználati díjat (megváltási, illetve újraváltási díjat).

A 3. §-hoz
A rendelet tartalmazza a 2006. január 1-jétôl érvényes
új díjtáblázatot.
A rendelet szabályai szerint a köztemetôket üzemeltetô Budapesti Temetkezési Intézet Rt. (BTI Rt.) minden
évben egy alkalommal a következô év elsô napjától történô módosítása érdekében kezdeményezheti a kegyeleti
közszolgáltatás díjainak felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek – önköltségelemzéssel
alátámasztott, a Fôvárosi Közgyûlés által elismert és mûszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó – változása
mértékének függvényében.
A jelen rendeletben foglalt díjak megállapításának indoka az, hogy a BTI Rt. kezdeményezte a 2006. évre vonatkozó díjak megállapítását a 2005. évre vonatkozó díjak felülvizsgálata keretében.
A rendelet a hatálybalépés napjául 2006. január 1-jét
jelöli meg, így elegendô idô áll a módosított szabályokra
való felkészülésre.
A jogszabályi változások miatt szükségessé vált a rendelet 1. § (1) e) pontjának hatályon kívül helyezése.

2005. december 16.

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

1935

Melléklet a 81/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 65/2000. (XII. 19.) Fôv. Kgy. rendelet melléklete

DÍJJEGYZÉK
Érvényes: 2006. január 1-tôl
Temetési helyek megváltási díjai
Temetési helyek újraváltási díjai
Temetô-fenntartási hozzájárulás díja
Létesítmény-igénybevételi díjak:
– Létesítmények igénybevétele az üzemeltetô által kötelezôen biztosított szakszemélyzettel együtt:
– Halotthûtôk naponkénti igénybevételi díja
– Az elhunyt vagy hamvak temetôn belüli szállításának díja
– Szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja (hamvak szórása)
– Sírhelynyitás és visszahantolás díja (ideértve az elsô temetést megelôzô sírásást)
– felnôtt méretû sír,
– gyermek méretû sír,
– urnaelhelyezés vagy urnakivétel esetén
– Ravatalozó igénybevétele – az üzemeltetô szakszemélyzetének igénybevétele nélkül

Temetési helyek megváltási díjai
Hagyományos földbe temetés sírhelydíjai:
– 25 éves idôtartamra:
– egyes sírhelyek
– kettôs sírhelyek
– kiemelt kategóriájú sírhelyek
– 60 éves idôtartamra:
– sírbolthelyek
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai:
– 10 éves idôtartamra:
– urnafülkék (kolumbáriumok), urnasírhelyek
– 20 éves idôtartamra:
– urnasírboltok
A temetési helyek megváltási díjait a mellékelt táblázatok áfa nélkül tartalmazzák.
Számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg kell növelni.
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BUDAFOKI TEMETÔ
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2006. JANUÁR 1-TÔL
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai

Áfa nélküli ár (Ft)

Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– egyes
– kettôs
– gyermek

69 850
121 350
38 950

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

134 690
196 570

Sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

253 660
364 870

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

21 020

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

35 430

Urnasírhely:

33 380

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 6 × 1-es oszlopos elemben

85 900
96 050
52 670
46 580
46 580

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

76 240

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

78 940

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

89 530

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

85 950

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

65 370
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CSEPELI TEMETÔ
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2006. JANUÁR 1-TÔL
Földbete metéses elhelyezések sírhelydíjai

Áfa nélküli ár (Ft)

Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– egyes
– kettôs
– gyermek

69 850
121 350
38 950

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

134 690
196 570

Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 4-es, 5-ös parcellával szemben, a bejárat mellett
– 4 személyes
– 6 személyes
– 8 személyes

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

326 360
405 590
484 820

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

21 020

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

35 430

Urnasírhely:

33 380

Kiemelt kategóriájú urnasírhely:
– 6-os, 7-es, 8-as parcellával szemben, a bejárat mellett

57 670

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 6 × 1-es oszlopos elemben

85 900
96 050
52 670
46 580
46 580

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

76 240

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

78 940

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

89 530

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

85 950

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

65 370

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit, márvány)
borítású, zárólap nélkül:
– 6-os, 7-es parcellával szemben a bejárat mellett

180 960

1938
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ERZSÉBETI TEMETÔ
FÖLDBE TEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2006. JANUÁR 1-TÔL
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai

Áfa nélküli ár (Ft)

Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– egyes
– kettôs
– gyermek

69 850
121 350
38 950

Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati idôre:
– 27-es, 28-as, 41-es parcella
– egyes
– kettôs

100 750
183 100

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

134 690
196 570

Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– I-es körönd területén
– 2 személyes
– 2 személyes felett

245 620
356 540

2005. december 16.
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ERZSÉBETI TEMETÔ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2006. JANUÁR 1-TÔL
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

21 020

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

35 430

Urnasírhely:

33 380

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 6 × 1-es oszlopos elemben

85 900
96 050
52 670
46 580
46 580

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

76 240

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

78 940

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

89 530

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

85 950

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

65 370

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit, márvány)
borítású, zárólap nélkül:
– 77/a parcella

180 960

1940
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FARKASRÉTI TEMETÔ
FÖLDBE TEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2006. JANUÁR 1-TÔL
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– I. övezet alsó
– egyes
– kettôs
– gyermek
– II. övezet felsô (Hóvirág u.)
– egyes
– kettôs
– gyermek
Nem rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– egyes
Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati idôre:
– 60-as parcella, egyes sírhely
– 1. sorban
– 2. sorban
– összes többi sor egyes sírhely
– 4-es parcella, egyes sírhely
– 28-as parcella, kettôs sírhely
Köröndök 25 éves használati idôre:
– egyes sírhely
– kettôs sírhely
Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– Bürök utcai rész
– elsô szinten, zárólap nélkül
– második szinten, zárólap nélkül
– harmadik szinten, zárólap nélkül
– összes többi parcella
– 2 személyes
– 2 személyes felett
Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2/1-es parcella
– 2 személyes
– 2 személyes felett
Sírbolthely (kriptahely) 60 éves használati idôre:
– Hóvirág utcai sétány
– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes
Kripta kápolna 60 éves használati idôre:
– Hóvirág utcai sétány
– 8 személyes
Kripta fülke 60 éves használati idôre:
– Hóvirág utcai sétány
– 1 személyes
Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– Hóvirág utcai sétány
– 2 személyes
– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes

Áfa nélküli ár (Ft)

125 975
232 925
44 750
104 475
189 875
39 425
83 100

296 850
254 125
168 550
168 550
489 250
254 125
489 250

294 040
332 480
294 040
266 960
333 700

821 660
1 643 310

1 467 240
1 834 050
2 340 000

1 998 750

185 400

1 255 800
1 789 200
2 100 000
2 664 600
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FARKASRÉTI TEMETÔ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2006. JANUÁR 1-TÔL
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 vagy 20 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

26 100

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

44 560

Urnasírhely:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô
Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét felsô
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô
– 6 × 1-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô

120 190
77 340
56 140

119 990
105 110
98 640
162 860
130 510
121 440

86 320
64 480
59 800
54 130
53 000
59 800
54 130
53 000

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô

143 290
111 080
100 410

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô

145 950
113 890
103 230

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô

157 110
125 070
114 380

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô

153 220
121 180
110 340

1942
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Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 vagy 20 éves használati idôre
PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô
Álló urnatartós urnasír, zárólap nélkül:
Nemeskô (gránit, márvány) borítású urnasír, zárólap nélkül:
Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô
(gránit, márvány) borítású, zárólap nélkül:
– 60-as parcella

2005. december 16.

Áfa nélküli ár (Ft)

153 220
110 340
89 140
70 540
363 560

404 660

Nemeskô borítású urnasír, zárólap nélkül:
– Hóvirág utcai sétány:
– 4 személyes

361 310

Urnasírbolt, 20 éves használati idôre, zárólap nélkül:
– 26/1/IX-es parcella:
– 12 személyes

100 780

2005. december 16.
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KISPESTI ÖREG ÉS ÚJ TEMETÔ
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2006. JANUÁR 1-TÔL
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai

Áfa nélküli ár (Ft)

Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– egyes
– Kispesti új temetô
– Kispesti öreg temetô
– kettôs
– Kispesti új temetô
– Kispesti öreg temetô
– gyermek

121 350
121 350
38 950

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

134 690
196 570

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

69 850
69 850

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

21 020

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

35 430

Urnasírhely:

33 380

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

76 240

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

78 940

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

89 530

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

85 950

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

65 370

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit, márvány)
borítású, zárólap nélkül:
– 39-es parcella

180 960

1944
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LÔRINCI TEMETÔ
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2006. JANUÁR 1-TÔL
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai

Áfa nélküli ár (Ft)

Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– egyes
– kettôs
– gyermek

69 850
121 350
38 950

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

134 690
196 570

Sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 4 személyes

209 760
276 040

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

21 020

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

35 430

Urnasírhely:

33 380

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 6 × 1-es oszlopos elemben

85 900
96 050
52 670
46 580
46 580

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

76 240

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

78 940

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

89 530

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

85 950

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

65 370

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit, márvány)
borítású, zárólap nélkül:
– 60/1-es parcella

180 960

2005. december 16.
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MEGYERI TEMETÔ
FÖLDBE TEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2006. JANUÁR 1-TÔL
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– egyes
– kettôs
– gyermek
Nem rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– 4., 5., 6., 11., 45., 49., 50., 51., 51/a., 53., 54., 55., 56., 57. parcella:
– egyes
– kettôs
– gyermek
Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati idôre:
– 19-es parcella, bejárati fôút melletti része
– egyes
– kettôs
– 31-es parcella, Megyeri út melletti része (Péterfi sír)
– egyes
– kettôs

Áfa nélküli ár (Ft)

69 850
121 350
38 950

31 150
43 950
28 675

203 875
389 375
203 875
389 375

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:

320 230

Kriptának kiépíthetô, sövényes sírbolthely (kriptahely) 60 évre:

231 860

1946
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MEGYERI TEMETÔ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2006. JANUÁR 1-TÔL
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

21 020

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

35 430

Urnasírhely:

33 380

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 6 × 1-es oszlopos elemben

85 900
96 050
52 670
46 580
46 580

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

76 240

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

78 940

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

89 530

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

85 950

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

65 370

I-es urnafülke (kolumbárium) (Szécsi-féle), zárólap nélkül:
– 32-es parcella

26 780

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit, márvány)
borítású, zárólap nélkül:
– 62-es parcella
– 70-es parcella

180 960
180 960

2005. december 16.
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ÓBUDAI TEMETÔ
FÖLDBE TEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2006. JANUÁR 1-TÔL
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– I. övezet
– egyes
– kettôs
– gyermek
– II. övezet
– egyes
– kettôs
– gyermek

Áfa nélküli ár (Ft)

92 775
164 275
45 100
64 675
112 350
32 325

Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati idôre:
– 15/1. parcella
– egyes

121 475

Köröndök 25 éves használati idôre:
– I. övezetben kettôs
– II. övezetben kettôs
– III. övezetben kettôs

203 875
183 100
162 550

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2–4 személyes
– 4 személyes felett

288 210
327 510

Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 27-es parcella;
– 2–4 személyes
– 4 személyes felett
– Pomázi úti kriptasor
– 2–4 személyes
– 4 személyes felett

360 260
425 760
360 260
425 760

1948
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ÓBUDAI TEMETÔ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2006. JANUÁR 1-TÔL
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

21 020

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

39 190

Urnasírhely:
– I. övezet
– II. övezet

43 670
38 510

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– I. övezet
– II. övezet
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I. övezet
– II. övezet
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– I. övezet
– II. övezet
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– I. övezet
– II. övezet
– 6 × 1-es oszlopos elemben
– I. övezet
– II. övezet

81 580
80 180
106 040
100 100

57 340
54 850
49 090
47 680
49 090
47 680

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet

86 530
81 380

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet

73 780
69 510

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– 27-es parcella

89 150
84 680
81 880

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet

96 250
91 100

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet

75 660
70 360

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit, márvány)
borítású, zárólap nélkül:
– 15/1-es parcella

180 960

2005. december 16.
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RÁKOSPALOTAI TEMETÔ
FÖLDBE TEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2006. JANUÁR 1-TÔL
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– egyes
– kettôs
– gyermek
Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati idôre:
– 3-as, 4-es, 11-es, 16-os, 17-es, 18-as, 35-ös parcella
– egyes
– kettôs
– 16-os, 17-es, 28-as, 29-es, 32-es, 33-as, 43-as parcella
– sövényes kettôs
– kiépíthetô sövényes kettôs
– 34-es parcella
– kettôs
– 72-es parcella
– egyes
– 75-ös parcella
– egyes
Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

Áfa nélküli ár (Ft)

69 850
121 350
38 950

110 775
203 225
327 600
327 600
203 225
150 400
69 850

320 230
320 230

1950
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RÁKOSPALOTAI TEMETÔ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2006. JANUÁR 1-TÔL
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

21 020

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

35 430

Urnasírhely:

33 380

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– 16-os parcella
– I-es urnafülke (kolumbárium)
– II-es urnafülke (kolumbárium)
– 17-es parcella
– I-es urnafülke (kolumbárium)
– II-es urnafülke (kolumbárium)
Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 6 × 1-es oszlopos elemben

32 590
49 750
32 590
49 750

85 900
96 050
52 670
46 580
46 580

Kiemelt kategóriájú urnasírhely:
– 16-os parcella
– 17-es parcella

56 360
56 360

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

76 240

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

78 940

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

89 530

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

85 950

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

65 370

Urnasír, zárólap nélkül:
– 77-es parcella

132 440

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit, márvány)
borítású, zárólap nélkül:
– 18-as parcella
– 19-es parcella

363 560
363 560
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X. ÚJKÖZTEMETÔ
FÖLDBE TEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2006. JANUÁR 1-TÔL
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– I. övezet
– egyes
– kettôs
– gyermek
– II. övezet
– egyes
– kettôs
– gyermek
– III. övezet
– egyes
– kettôs
– gyermek
Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati idôre:
– 106-os, 107-es, 109/I-es, 110-es, 110/I-es, 127-es, 128-as,
129-es, 130-as, 131-es, 132-es parcella
– egyes
– kettôs
– 66-os parcella
– egyes
– kettôs
– 3-as, 4-es parcella
– egyes
– kettôs
– 215/II., 140-es parcella
– egyes
– kettôs
– gyermek

Áfa nélküli ár (Ft)

58 600
99 150
38 250
48 350
78 675
34 275
34 275
50 500
27 825

68 550
99 150
88 750
159 500
119 225
220 450
45 600
74 200
32 325

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

132 190
192 930

Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 3-as, 4-es parcella
– 2 személyes
– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes

290 760
337 420
399 630
438 520
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X. ÚJKÖZTEMETÔ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2006. JANUÁR 1-TÔL
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

20 640

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:
– 4-es parcella
– összes többi parcella

45 610
34 770

Urnasírhely:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet
– 3-as parcella
– 68-as parcella

32 770
28 780
24 640
57 710
37 350

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet

74 810
70 690
66 710

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet

77 490
73 330
69 520

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet

87 890
84 060
79 930

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet
– 3-as parcella

84 360
80 380
76 250
109 320

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet
– 3-as parcella

64 150
60 010
56 040
88 970

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit, márvány)
borítású, zárólap nélkül:
– 4/7-es parcella
– 4/10-es parcella

180 960
180 960
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ANGELI ÚTI TEMETÔ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2006. JANUÁR 1-TÔL
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

21 020

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

35 430

Urnasírhely:

33 380

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 6 × 1-es oszlopos elemben

85 900
96 050
52 670
46 580
46 580

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

76 240

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

78 940

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

89 530

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

85 950

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

65 370
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TAMÁS UTCAI TEMETÔ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2006. JANUÁR 1-TÔL
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

21 020

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

35 430

Urnasírhely:

33 380

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 6 × 1-es oszlopos elemben

85 900
96 050
52 670
46 580
46 580

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

76 240

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

78 940

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

89 530

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

85 950

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

65 370

2005. december 16.

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

1955

Temetési helyek újraváltási díjai
Az újraváltás díja a megváltási díj 90%-a.
Hagyományos földbe temetéses elhelyezések sírhely-újraváltási díjai:
– 25 éves idôtartamra:
– egyes sírhelyek
– kettôs sírhelyek
– kiemelt kategóriájú sírhelyek
– 60 éves idôtartamra:
– sírbolthelyek
Hamvasztásos elhelyezések sírhely-újraváltási díjai:
– 10 éves idôtartamra:
– urnafülkék (kolumbáriumok), urnasírhelyek
– 20 éves idôtartamra:
– urnasírboltok, urnakripták

Temetô-fenntartási hozzájárulás díja
Temetô-fenntartási hozzájárulás egyéb vállalkozók részére valamennyi temetôben:
Sírbolt építése esetén:
Sírkô, illetve kriptamunkák (bontás, állítás, átdolgozás, tisztítás stb.) esetén:
– Vállalkozók és kôfaragó kisiparosok részére a temetôi szabályzatban elôírt
feltételek szerint munkánként és naponként
– Restaurátor naponként
– Betûvésés síremlékre (név és évszám)

21 260 Ft

710 Ft
710 Ft
210 Ft

A temetô-fenntartási hozzájárulás díjai áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa mértékével
meg kell növelni.
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Létesítmény-igénybevételi díjak
Halotthûtôk naponkénti igénybevételi díja (Ft/nap):
Elhunyt vagy hamvak temetôn belüli szállításának díjai:
1. Elhunyt vagy hamvak temetôn belüli szállítása várakozással együtt
2. Elhunyt vagy hamvak temetôn belüli szállítása, Farkasréti temetôben kiemelt
II. kategóriájú gépkocsival várakozással együtt
3. Elhunyt vagy hamvak temetôn belüli szállítása, Farkasréti temetôben kiemelt
I. kategóriájú gépkocsival várakozással együtt
5. Exhumált elhunyt vagy sírból, fülkébôl kivett hamvak temetôn belüli szállítása várakozással együtt
6. Elhunyt X. Újköztemetôbôl Krematóriumba szállítása (temetôn belül), várakozással együtt
7. Hamvak szállítása Krematóriumból X. Újköztemetôbe (temetôn belül)

1 645 Ft

5 200 Ft
11 610 Ft
15 090 Ft
5 200 Ft
5 200 Ft
1 700 Ft

A temetôn belüli szállítás díjai áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg kell
növelni.
Szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja:
(Hamvak szórása és kegyeleti szolgáltatásai)
Óbudai temetô
Újköztemetô

28 970 Ft
28 970 Ft

A létesítmény-igénybevételi díjak áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg
kell növelni.
Sírhelynyitás és visszahantolás díja (ideértve az elsô temetést megelôzô sírásást)
– Felnôttsírhely:
– Gyermeksírhely:
– Urnasírhely:

24 390 Ft
11 290 Ft
11 290 Ft

A sírnyitás, illetve sírásás díjai áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg
kell növelni.
Ravatalozótermek igénybevételi díja az üzemeltetô szakszemélyzetének igénybevétele nélkül:
Budafok, Csepel, Erzsébet, Kispesti új, Lôrinc kis terem, Megyer, Rákospalota, Újköztemetô I., II.,
IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII. terem, Angeli u., Tamás u.
Kispesti régi temetô
Óbuda I.
Lôrinc nagy terem
Farkasréti temetô:
– Németvölgyi termek
– Hóvirág u.

25 000 Ft
25 000 Ft
28 600 Ft
28 600 Ft
33 900 Ft
36 900 Ft

Exkluzív termek igénybevételi díja az üzemeltetô szakszemélyzetének igénybevétele nélkül:
Óbudai temetô: – Fônix terem
Farkasréti temetô: – Makovecz terem
Újköztemetô: – III. terem

46 000 Ft
45 800 Ft
45 800 Ft

Külsô ravatal igénybevételi díja az üzemeltetô szakszemélyzetének igénybevétele nélkül:
Farkasréti temetô
Óbudai temetô
Budafok, Csepel, Erzsébet, Kispest, Lôrinc, Megyer, Rákospalota, Újköztemetô

76 600 Ft
34 300 Ft
27 300 Ft
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
82/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggô önkormányzati feladatokról,
különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló
60/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § e) pontjában, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján
az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
A települési folyékonyhulladék-gazdálkodással öszszefüggô önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy.
rendelet 2. számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §
E rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

közszolgáltatásért a tulajdonos által fizetendô díjat e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás igénybevételének díját a gazdálkodás
költségigénye miatt a folyamatosan növekvô költségekhez és az elvégzendô feladatokhoz kell igazítani. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §ában kapott felhatalmazás alapján a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggô önkormányzati
feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
60/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletének módosítása szükségessé vált. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezô helyi közszolgáltatás díját a felmerült és várhatóan felmerülô költségek,
valamint a megrendelôk teherbíró képességének figyelembevételével állapította meg a Fôvárosi Közgyûlés.
A díjkialakításban szerepet játszó eddig bekövetkezett, illetve a várható költségnövekedés indokolja, hogy
2006. január 1-tôl a díjak növelésre kerüljenek.
Részletes indoklás

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás igénybevételi díj mértékének megváltoztatása - a gazdálkodás költségigénye miatt a folyamatosan növekvô költségekhez és az elvégzendô feladatokhoz történô igazítással – a 60/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy.
rendelet mellékletének módosításával történik.

Általános indokolás
A 2. §-hoz
Budapest Fôváros Közgyûlésének a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggô önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 60/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendeletének 20. §
(1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a kötelezô helyi

Az új közszolgáltatási díjak 2006. január 1-jével, az új
gazdasági év kezdetével lépnek a korábbi díjak helyébe,
így megfelelô határidô áll rendelkezésre a díjakban bekövetkezett változások kapcsán szükséges intézkedések
megtételére.
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Melléklet a 82/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 60/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatás igénybevételének díja
A 2006. január 1-jétôl 2006. december 31-ig történô díjfizetési idôszakra
1. 2006. január 1. napjától a települési folyékony hulladék rendszeres gyûjtésének és elszállításának egységnyi díja:
1239 Ft/m3 + áfa

2. A fôváros közmûves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett, az R. 4. § 4. pontjában meghatározott lakossági települési folyékony hulladék esetében a fizetendô díj a megállapított díj és a mindenkor hatályos
költségvetési törvény melléklete szerinti támogatás különbsége.

3. Ha a szippantó gépjármû és a szennyvíztározó közötti távolság meghaladja a 35 m-t, az 1. és 2. pontban rögzített
díj mértékét esetenként 20%-kal meg kell növelni.

Az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét a szippantó gépjármûbe gyárilag beépített szintmérô
(szintjelzô) alapján kell meghatározni.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
83/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a távhôszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek
Budapest fôváros területén történô végrehajtásáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a távhôszolgáltatásról
szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)
60. §-a (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
törvény egyes rendelkezéseinek, valamint a Tszt. végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Tszt vhr.) és az annak 3. számú mellékletét
képezô Távhôszolgáltatási Közüzemi Szabályzat (a továbbiakban: TKSZ) végrehajtására a következôket rendeli el.

Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest fôváros területén lévô felhasználási helyeket távhôvel ellátó Budapesti Távhôszolgáltató Részvénytársaságra és a távhôszolgáltatást is végzô más gazdálkodó szervezetekre (a továbbiakban együtt: távhôszolgáltató), valamint a távhôszolgáltatást igénybe vevô felhasználókra és díjfizetôkre.
(2) A Budapest fôváros területén érvényesülô lakossági (háztartási) célú távhôszolgáltatási díjakat, az áralkalmazási és díjfizetési feltételeket, valamint a távhôszolgáltatási csatlakozási díjakat külön önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: díjrendelet) állapítja meg.
(3) A távhôszolgáltató a nem lakossági (háztartási) célú távhôszolgáltatási díjakat köteles az árváltozást
megelôzôen hirdetményben közzé tenni.
2. §
A rendeletben hivatkozott jogszabályok és a rendelet
alkalmazásában
a) a hôközpont alkotórészének minôsülnek a hôközponthoz tartozó technológiai berendezések: a jelzô-, ellenôrzô, tágulási, biztonsági vezetékek, a tágulási tartály,
a központi légtelenítô berendezés;
b) a felhasználó és a távhôszolgáltató közötti jogviszonyban külön-külön felhasználónak kell tekinteni azt a
felhasználót, amelynek távhôvel való ellátása több különbözô felhasználási helyen valósul meg.
3. §
(1) A meglévô vagy létesítésre engedélyezett távhôvezeték-hálózat nyomvonalának 200 m-es körzetében az
épületek, létesítmények hôellátó rendszerének megvalósításakor vizsgálni kell a távhôszolgáltatással való
hôenergia-ellátás lehetôségét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti körzetekben új létesítmények kialakításakor vagy a meglévô energiaellátó rendszerek átalakításakor a levegô védelmével kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet elôírásai szerint a helyi emisszióval nem járó rendszereket (különösen távhôt, villamos energiát, napenergiát
hasznosító berendezéseket) kell alkalmazni.
(3) Az (1)–(2) bekezdésekben foglaltak mellett figyelemmel kell lenni az országos településrendezési és építési követelményekrôl szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet, és az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 46/1997.
(XII. 29.) KTM rendelet, továbbá a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998.
(X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet elôírásaira is.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott követelményeket az építésre, fennmaradásra, használatimódváltoztatásra, használatbavételi engedélyezésre irányuló
építésügyi hatósági eljárás során az engedélyezô hatóságoknak, környezetvédelmi hatósági és szakhatósági jogkörében egyaránt érvényesíteniük kell.

Elôzetes tájékoztatás, igénybejelentés
4. §
Az elôzetes tájékoztatást kérô érdekelt kérelmének
tartalmaznia kell a tervezett felhasználási hely címét,
rendeltetését (lakó-, vegyes, vagy egyéb épület), a vételezni kívánt legnagyobb hôteljesítményt és a tervezett
éves hôigényt, valamint a TKSZ 2.1.3. pontjában foglaltaknak megfelelôen a távhômennyiség mérésének tervezett helyét.

A közüzemi szerzôdés tartalma
5. §
(1) A távhôszolgáltatási közüzemi szerzôdésnek a
TKSZ 9. és 10. pontjaiban foglaltakon túl tartalmaznia
kell annak a személynek a nevét, címét és elérhetôségét, akivel a távhôszolgáltató a felhasználó megbízottjaként az üzemvitellel, a fûtési célú távhôszolgáltatás
megkezdésével, befejezésével, az épület belsô átlaghômérsékletével (fûtési igényével) összefüggô kapcsolatot
tarthatja.
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(2) A szolgáltatás igénybevételével létrejött közüzemi
szerzôdésre e rendelet, továbbá a távhôszolgáltató üzletszabályzatának rendelkezései vonatkoznak.

az annak változtatására, a fûtési célú távhô szolgáltatásának megkezdésére és a befejezésére vonatkozó igényeket
a hôközpontban, valamennyi érintett felhasználóra kiterjedôen azonos módon és mértékben elégíti ki.

Bekapcsolás

(2) Az ugyanazon hôközpontból ellátott felhasználók
az (1) bekezdésben foglaltakról a távhôszolgáltatóval kötött megállapodásban csak egységesen, a közösen kijelölt megbízottjuk útján rendelkezhetnek.

6. §
(1) A távhôszolgáltatónak a Tszt. 54. § (4)–(5) bekezdése szerinti üzembe helyezési és bekapcsolási eljárásban való közremûködéséért díj az egyéb felhasználó számára sem számítható fel.
(2) A Tszt. 54. § (5) bekezdése szerinti bekapcsolás
során a távhôszolgáltató a hôközponti mérôeszközök
esetében a hômennyiségmérô-kör elemeit (integrátor,
vízmérô és hôérzékelô pár) és a használati melegvíz-felhasználást mérô hôközponti vízmérôt a mérôeszköz e
célra kialakított helyén illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából zárjeggyel köteles ellátni.
(3) A mérômûszerek szükséges adatainak és a zárjegyek számainak feltüntetésével a távhôszolgáltató üzletszabályzata szerinti jegyzôkönyvet köteles kiállítani.
(4) A (2)–(3) bekezdés épületrészenkénti mérés esetén
az épületrészek hômennyiségmérôire is vonatkozik.
Vételezés
7. §
A távhôszolgáltató – a TKSZ 12.1. pontjában foglaltak
alkalmazásával – a szolgáltatói berendezések üzletszabályzatban meghatározott csatlakozási feltételei szerinti, az
adott területre vonatkozó, a külsô hômérséklet változását
követô primer elôremenô hôhordozó közeg hômérsékletváltozásának (menetrendnek) megfelelôen olyan mennyiségû távhôt köteles szolgáltatni, amennyi a felhasználói berendezések üzemképes és biztonságos állapota mellett a
felhasználó igénye szerint a közüzemi szerzôdésben rögzített szolgáltatási célok kielégítéséhez szükséges.
8. §
Ha a felhasználónak a hôhordozó közegre rendkívüli
esemény bekövetkezése miatt szüksége van, a szolgáltató tényleges költségeinek megfizetése ellenében és a
távhôszolgáltató közremûködésével azt a szükséges mértékben igénybe veheti.
9. §
(1) Ugyanazon hôközpontból való hôellátás esetén
a távhôszolgáltató a vételezni kívánt távhô mértékére,
* Lásd: MSZ 04-140-2/1991

10. §
(1) Amennyiben a felhasználó a fûtési célú távhôszolgáltatás megkezdésével, befejezésével, a szolgáltatás
mértékével kapcsolatos igényét nem adja meg, vagy az
egy hôközpontból ellátott felhasználók az elôzôekrôl
egyhangú megállapodásra nem jutnak, illetve errôl egyhangúlag nem rendelkeznek, a távhôszolgáltató – ha
a felhasználói berendezés állapota ezt lehetôvé teszi – a
következôk szerint szolgáltat:
a) a fûtési célú távhôszolgáltatást a fûtési idôszakban
a hôközponti fûtésszabályozó mûködtetésével folyamatosan teljesíti,
b) a használati melegvíz-szolgáltatási célú távhôszolgáltatást folyamatosan teljesíti.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetében a távhôszolgáltató annyi hômennyiséget szolgáltat, amennyi az üzemképes felhasználói berendezések rendeltetésszerû mûködése mellett:
a) lakószobákban, irodahelyiségekben folyamatosan
és átlagosan + 22 °C,
b) a lakószobának nem minôsülô, illetôleg a nem lakás céljára szolgáló helyiségekben átlagosan a szabványban* rögzített tervezôi elôírásokban meghatározott belsô
hômérséklet
eléréséhez szükséges.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja esetében használati melegvíz-szolgáltatási célú távhôszolgáltatás keretében a
távhôszolgáltató annyi hômennyiséget szolgáltat, amennyi az üzemképes felhasználói berendezések rendeltetésszerû mûködése mellett, folyamatos vételezésnél, a kifolyóknál mérve, legalább + 40 °C használati melegvízhômérséklet eléréséhez szükséges.
Szüneteltetés, korlátozás
11. §
(1) A távhôszolgáltató a Tszt. 40. §-a szerint jogosult
a távhôszolgáltatást szüneteltetni. A távhôvételezés szüneteltetését a felhasználó a tulajdonában, üzemeltetésében lévô felhasználói berendezések terv szerinti karban-

