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MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 
 

24/2020. (IX.1.) önkormányzati rendelete 
 

a temetőkről, a temetkezési tevékenységről és az azokhoz kapcsolódó díjakról szóló 
18/2017. (VI. 16.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva,  
 
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztálya és 
 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati 
rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1.1 pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi 
Bizottsága, valamint 
 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet 3. pont 3.1.11.3. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -Üzemeltetési 
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A temetőkről, a temetkezési tevékenységről és az azokhoz kapcsolódó díjakról szóló 18/2017. (VI. 
16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14.§ (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„(2) A Köztemetőn belül az elhunyt hűtése, valamint  a temetőben erre a célra rendszeresített 

szállító járművön történő szállítása, berendezett, felszerelt ravatalozó, ravatalozó-halottasház 
épületegyüttes működési feltételeinek biztosítása, valamint ezek és a temető egyéb közcélú 
létesítményeinek működtetése és karbantartása, létesítmény igénybevételének biztosítása, 
továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórása, urnaelhelyezése, sírásás, 
sírhelynyitás, sírbahelyezés, visszahantolás, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos 
feladatok ellátása a Közszolgáltató kötelezettsége.”  

 
2.§ 

 
A Rendelet 15.§-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: 
„(6) A Szentpéteri kapui temetőben az elhunyt szállítása az erre a célra rendszeresített 

szállítójárművel történhet. 
(7) A Kormány által kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzet elrendelésének napjától a veszélyhelyzet 

visszavonásáig terjedő időszakban az elhunyt átvételével, hűtésével összefüggésben felmerült 
speciális védőeszköz használati, többletfertőtlenítési költség a temetkezési szolgáltatót terheli.” 
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3.  § 
 

A Rendelet 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 

4. § 
 
A Rendelet 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 
5. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
Miskolc, 2020. augusztus 28. 
 
 
 
 
 Dr. Ignácz Dávid Veres Pál 
 jegyző polgármester 
 


