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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendeletet legutóbb a 
2014. szeptember 26-i ülésén vizsgálta felül a Képviselő-testület. Akkor a temetőre vonatkozó 
díjak mértékét tárgyalta meg, továbbá módosította az Új köztemetőben levő kettes sírkeretek 
méreteit. 
 
Most a Rendelet díszsírhelyekre vonatkozó 11. §-ának kiegészítését javasolom. A Rendelet 
jelenleg hatályos szövege szerint díszsírhely illeti meg Tapolca Város Díszpolgárát, Tapolca 
Város Tiszteletbeli polgárát, továbbá a Képviselő-testület döntése alapján Tapolca Város 
mindenkori polgármesterét. A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, 
használata díjtalan. A Rendelet 11. § (3) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy az elhunyt 
özvegye is a díszsírhelybe temetkezhessen. 
 
2015. január 8-án elhunyt Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő, aki évtizedek óta 
Tapolcán élt családjával. Felesége és gyermekei az Új köztemetőben olyan sírhelyet 
választottak számára végső nyughelyül, amely díszsírhelynek minősül. 
 
A Rendelet hatályos szövege szerint az országgyűlési képviselő díszsírhelyre való 
jogosultsága még nem biztosított, felsorolásra nem került. A család kérésének természetesen 
eleget tettünk, a Rendeletet azonban szükségesnek tartom a valódi igényekhez igazítani. 
Javaslom ezért, hogy módosítsunk a 11. § előírásain oly módon, hogy tegyük lehetővé, hogy a 
jövőben a Képviselő-testület döntése alapján díszsírhely illethesse meg a város országgyűlési 
képviselőjét is. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és döntését meghozni 
szíveskedjék. 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
temetőkről és temetkezésről szóló 32/2012. (XI. 26.) 
önkormányzatai rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet elfogadja, és__/2015. (_._.) 
számon önkormányzati rendeletei közé iktatja. 
 
 

Tapolca, 2015. február 10. 
 
 

   Dobó Zoltán  
   polgármester 
 



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
__/2015. (_. _.) önkormányzati rendelete 

 
a temetőkről és a temetkezésről szóló 

32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(tervezet) 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1.  § 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és temetkezésről szóló 
32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„(1) Díszsírhely illeti meg Tapolca Város Díszpolgárát, Tapolca Város Tiszteletbeli polgárát, 
továbbá a Képviselő-testület döntése alapján Tapolca Város mindenkori polgármesterét és 
országgyűlési képviselőjét.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 
 

Tapolca, 2015. február 20. 
 
 
 
 
 
   Dobó Zoltán       Ughy Jenőné 
  polgármester             jegyző 
 

 
 
 
 
 
 



HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
 
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén 
a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 
 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket”. 
 
A temetőkről és temetkezésről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a 
továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt 
elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezet elfogadásának társadalmi hatása, hogy a település országgyűlési képviselője – 
munkájának elismeréséül – díszsírhelyet kaphat az Új köztemetőben.  
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet elfogadása adminisztratív többletterhet nem indukál.  
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A Rendelet megalkotásának elmaradása a közeljövőben kézzelfogható következményekkel 
nem jár. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 
 


	HATÁROZATI JAVASLAT

