
5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2903/2008.

E L Ő T E R J E S Z T É S
A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére.

Tárgy: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet
felülvizsgálata.

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

Előkészítette: Általános Igazgatási Iroda
Décseyné Raposa Mária irodavezető
Dr. Rozgonyi Viktória mb. hatósági csoportvezető
Városüzemeltetési és Műszaki Iroda
Mikusi Gyula városüzemeltetési ügyintéző

Megtárgyalja: Minden Bizottság

Meghívott: ---------------

Tisztelt Képviselő-testület !

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 40.§ (3) bekezdése szerint a
köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét (temetési hely díja, temetőfenntartási hozzájárulás
díja, temetői létesítmények használati díja) évente felül kell vizsgálni. Az idei évi
felülvizsgálat során indokolt a helyi szabályozásról szóló rendeletnek a felülvizsgálata is és
bizonyos szakaszok pontosítása, kiegészítése az elhunyt személyek emlékének méltó
megőrzése érdekében, a minden elhunytat és hozzátartozóját megillető kegyeleti szempontok
figyelembe vételével.

A 16/2006. (VI.19.) Kt. rendelet 4.számú melléklete tartalmazza a temetési helyek megváltási
díjait. A díjak mértékét 2005 óta nem változtatta meg a Tisztelt Képviselő-testület. A temető
fenntartásának költségei évek óta emelkednek, de a sírhelyek megváltási ára nem változott.
Az ún. „Régi” temetőben már nincsenek szabad sírhelyek. Temetkezni az újraváltott
sírhelyekre lehet, melynek díja az „Új” temető sírhely díjainak (a földcsere díját is figyelembe
véve) csupán töredéke. Jelenleg a „régi” temetőben az egyes sírhely újraváltása 8.000.-Ft, míg
az „új” temetőben ugyanezen egyes sírhely megváltási díja 8.000.-Ft + 15.000.-Ft földcsere
díj. 2007. évben a „régi” temetőben újraváltott egyes és kettes sírhelyek száma közel a
háromszorosa volt az „új” temetőben megváltott sírhelyeknek. Az újraváltási összeg
712.000.-Ft, míg az „új” temetőnél a megváltási összeg - a földcserét is figyelembe véve –
759.000.-Ft volt.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 40.§ (4) bekezdése alapján a
temetőfenntartási hozzájárulási díj mértéke az egyes sírhelyekre megállapított megváltási
díjtételek egyszerű számtani átlagának 5 %-át nem haladhatja meg.

Az idei évi költségvetés tervezésekor 4.000.000.-Ft sírhely meg- ill. újraváltási bevételt
terveztünk. Ezzel szemben 2008. október 31-ig 1.621.000.-Ft volt a bevétel. A kiadások
tervezett összege 17.718.000.-Ft volt, ugyanezen ideig kifizetésre került 11.883.536.-Ft. A
kiadások között szerepel a temetőgondnokok bére és járulékai, a vásárolt szolgáltatások (Víz,



villany) költsége, valamint itt szerepelnek a temető karbantartásánál felmerülő egyéb
költségek pl. szükséges eszközök (fűnyírók) karbantartása, üzemanyagköltség, egyéb apróbb
javítások költsége.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 40.§ (5) bekezdése értelmében a
díjak megállapításához ki kell kérni a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseletei
szerveinek véleményét. A díjszabást véleményezésre megküldtük, a vélemény az előterjesztés
mellékletét képezi.

A 1999. évi XLIII. tv. 6.§ (1) bek. alapján a temető tulajdonosának feladata a temető tárgyi és
infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítése,
illetőleg kialakítása. Az új temető létesítésekor ennek a feladatának az Önkormányzat, mint a
temető tulajdonosa eleget tett. Adódhatnak azonban olyan helyzetek, amikor indokolttá válhat
a sírhelytáblák átalakítása, melyet javasolok a gyorsabb, kegyeletteljes ügyintézés mellett a
hozzátartozók kérésének figyelembe vételével a Polgármester hatáskörébe adni.

Részletes indoklás:

1.§ Kiegészül az új, (4) bekezdéssel, mely szerint a sírhelytáblák átalakításáról a Polgármester
dönt.

11.§ Kiegészül az új, (11) bekezdéssel, melyben rögzítése kerül a hűtőnaplók és a boncolási
napló vezetésének kötelezettsége és a jelenleg (11) bekezdés (12) bekezdésre változik.

12.§ (4) és (5) bekezdéseiben a temetőőr helyett temetőgondnok kerül.

(7) bekezdés OTTO Tapolca helyett REMONDIS Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató
Kft kerül, a bekövetkezett névváltozás miatt.

13.§ (5) bekezdésében rögzítésre kerül, hogy a síremlék területén kívül egyéb tárgyat (pl. pad,
napernyő, mások kegyeleti érzését sértő, megbotránkoztató) nem helyezhet el
magánszemély.

15.§ (2) bekezdése a szabálysértési esetek pontosítását tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni
szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló
16/2006. (VI.19.) Kt. rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet elfogadja és …../2008.
(XI.20.) Kt. rendeletei közé iktatja.

T a p o l c a , 2008. december 15.
Sólyom Károly s.k.

alpolgármester



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2008. (XII.23.) Kt. rendelete
A temetőkről és a temetkezésről szóló

16/2006. (VI.19.) Kt. rendelet módosításáról
(T e r v e z e t )

1.§

1.§ Az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki:.
(4) A temetőkben a sírhelytáblák megosztása, átalakítása - temetkezési igények

figyelembe vételével - a polgármester hatáskörébe tartozik.

11. § Az alábbi új (11) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (11) bekezdés (12) bekezdésre
változik.
(11) A hűtőnaplók és a boncolási napló vezetése a temetőgondnok feladata.

2.§

12.§ (4) és (5) és (7) bekezdése az alábbiak szerint változik:

(4) A „Régi” és az „Új” temetőben egy-egy temetőgondnok teljesít szolgálatot, akik
gondoskodnak a temetők nyitásáról, zárásáról, a temető nyitva tartása alatt a
felügyeletről, a temetők zöldterületeinek gondozásáról, téli hónapokban a
hóeltakarításról, rendőrhatósági boncolások esetén a holttest hűtőből történő kivételéről,
illetve ha szükséges, visszahelyezéséről, valamint a helyiségek takarításáról.

(5) A „Diszeli” városrészi temetőben a temetőgondnok gondoskodik a zöldterületek
karbantartásáról, téli hónapokban a hóeltakarításról.

(7) A köztemetőkben a hulladék gyűjtésére szolgáló konténerekből a hulladék
elszállítása a REMONDIS Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató Kft-vel kötött éves
szerződésben foglaltak szerint a temetőgondnok bejelentése alapján történik. A
veszélyes hulladék elszállítása a boncolóhelyiségből a Zöld Zóna Kft-vel kötött éves
szerződésben foglaltak szerint, a temetőgondnok bejelentése alapján történik.

3.§

13.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(5) A temetőben magánszemély síremléken kívül más létesítményt nem állíthat, a
síremlék területén kívül egyéb tárgyat (pl.: padot, napernyőt, más hozzátartozó kegyeleti
jogát sértő tárgyat, stb.) nem helyezhet el, növényt fát nem ültethet, a síremlék területén
belül pedig kizárólag olyan növények fák ültethetők, amelyek az 1,5 m magasságot soha
nem haladják meg, terebélyességük nem halad túl a sírhely méretein.

4.§



15.§ (2) bekezdés d), g), i) és p) pontjai az alábbiak szerint változnak:

(2) Szabálysértést követ el és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki

d) a temető nyitvatartási rendjére, továbbá a sírok (urnafülkék) díszítésére nem
szolgáló tárgyak temetőbe való bevitelére, illetve elhelyezésére vonatkozó
előírásokat megszegi,

g) a temetőbe – a vakvezető kutya kivételével – állatot visz be,

i) a temetési hely jelölésére szolgáló sírjelet (sírt, sírboltot, síremléket, stb.) vagy a
temetőben lévő egyéb tárgyakat, illetve növényzetet megrongálja, beszennyezi,
továbbá a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat jogtalanul eltávolítja, vagy engedély
nélkül tárgyat helyez el,

p) a megváltott temetési helyen az üzemeltető hozzájárulása nélkül kerítést, illetve a
temető területén padot vagy egyéb, nem a sírhelyhez tartozó tárgyat helyez el, és
azt az üzemeltető felszólítása ellenére sem távolítja el,

5.§

A rendelet 4. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.sz. melléklete lép.

6.§

E rendelet 2009. január 01-én lép hatályba.

Jogharmonizációs záradék
7.§

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. tv. 3. §-ával
összhangban, az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.

T a p o l c a , 2008. december 15.

Sólyom Károly dr. Imre László
alpolgármester jegyző



1. számú melléklet

4. számú melléklet

A) Temetési helyek megváltási díjai Tapolca régi és új temetőben (Ft/sírhely)

Alapdíj Használat
időtartama

Temetőfenntartási
hozzájárulási díj
síremlék készítése
esetén

1. Egyes sírhely az új temetőben
Földcsere

8.000.-
17.000.-

25 év 1.250.-

2. Kettes sírhely az új temetőben
Földcsere

16.000.-
34.000.-

25 év 2.500.-

3. Hármas sírhely az új temetőben
Földcsere

24.000.-
51.000.-

25 év 3.750.-

4. Négyes sírhely az új temetőben
Földcsere

32.000.-
68.000.-

25 év 5.000.-

5. Urnafülke (kolombárium fülke)
Egyes

8.000.- 20 év -

6. Keszonos urnasírhely (négyes) 40.000.- 25 év -
7. Gyermeksírhely (földcserével) 6.000.- 25 év 300.-
8. Sírboltok 35.000.-

/férőhely
100 év 1.750.-/sírhely

9. 1-es sírhely újraváltása a régi
temetőben 15.000.- 25 év 750.-

10. 2-es sírhely újraváltása a régi
temetőben 30.000.- 25 év 1.500.-

11. 3-as sírhely újraváltása a régi
temetőben 45.000.- 25 év 2.250.-

12. Urnasírhely váltása a régi temetőben 12.000.- 25 év 600.-
13. Gyermeksírhely váltása a régi

temetőben
6.000.- 25 év -

B) Temetési helyek megváltási díjai Tapolca-Diszel temetőben (Ft/sírhely)

Alapdíj Használat
időtartama

Temetőfenntartási
hozzájárulási díj
síremlék készítése
esetén

9. 1-es sírhely váltása 8.000.- 25 év 400.-
10. 2-es sírhely váltása 16.000.- 25 év 800.-
11. 3-as sírhely váltása 24.000.- 25 év 1.200.-
12. Urnasírhely váltása 12.000.- 25 év 600.-
13. Gyermeksírhely váltása 1.500.- 25 év -

C) Köztemetői létesítmények használati díja: 15.000.-Ft

D) Hűtőhasználati díj - tapolcai elhunyt esetén: 3.500.-Ft/nap/fő
- tranzit hűtés: 5.000.-Ft/nap/fő

A díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak. Számlázáskor a megadott díjtételeket – sírhely díjak
kivételével – a mindenkori ÁFA értékével meg kell növelni.




