
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

30/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete

      a temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet  
módosításáról

Tapolca Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, „a temetőkről és a temetkezésről” szóló 
16/2006. (VI. 19.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A temetőkben a sírhelytáblák megosztása, átalakítása  - temetkezési igények figyelembe 
vételével -, valamint a síremlékek felállításához, felújításához, a síremlék építéséhez szükséges
építőanyag gépjárművel történő helyszínre szállításához történő hozzájárulás megadása a 
polgármester hatáskörébe tartozik.”

2. §

A Rendelet 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Tapolca város köztemetői az ún. „Régi” temető (helyrajzi száma: 1579/2.), az „Új” temető 
(helyrajzi száma: 3600.) és a „Diszeli városrészi” temető (helyrajzi száma: 0565).” 

3. §

A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A temető nyitvatartásának idejét a temető bejáratainál ki kell függeszteni.” 

4. §

(1) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A köztemetők területére gépjárművel behajtani tilos, kivéve 

a) halottszállító járműveket, 
b) a nyitvatartási idő alatt hétfőtől péntekig egész nap, valamint szombaton 12.00 óráig 

a szemétszállító- és a síremlék felállítási hozzájárulással rendelkező személyek által 
a síremlék állítással összefüggésben használt járműveket, 
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c) az “Új” temető területén a nyitvatartási idő alatt hétvégenként és ünnepnapokon 
(pénteken 12.00 órától, valamint szombaton, vasárnap és ünnepnapokon egész nap)
a mozgásukban tartósan vagy átmenetileg korlátozott, illetve a mozgásukban gátolt
személyeket szállító járműveket. Különösen indokolt esetben a temetőgondnok ezen 
járművek behajtását egyéb időszakban is biztosítja. A temetőbe behajtó járművekkel 
csak az aszfaltozott utakon, a KRESZ szabályainak betartásával lehet közlekedni. A
behajtás indokoltságát a temetőgondnok felhívására igazolni kell. A jogosulatlanul 
behajtó gépjárműveket a temetőgondnok a temető területéről kitiltja.”  

(2) A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A síremlék felállításához, felújításához, a síremlék elemeinek, sírkeret építéséhez szükséges
építőanyag gépjárművel történő helyszínre szállításához az üzemeltetőtől hozzájárulást (1. 
számú melléklet), az egyéb építési tevékenységhez a fenntartó hozzájárulását kell kérni.”

5. §

(1) A Rendelet 5. § (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A temetések alkalmával, vagy javítás, felújítás céljából megbontott sírhelyet 6 napon belül
helyre kell állítani. A megbontott síremlék egyes darabjait idegen sírokon tárolni tilos,
elszállításáról az eltemettető és megrendelő köteles gondoskodni.” 

(2) A Rendelet 5. § (5) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A temetőben magánszemély síremléken kívül más létesítményt nem állíthat, a sírhely 
területén kívül egyéb tárgyat (pl.: padot, napernyőt, kerítést, más hozzátartozó kegyeleti jogát 
sértő tárgyat, stb.) nem helyezhet el, növényt nem ültethet. A sírhelyeken csak a sírok, 
síremlékek díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorú, virágcsokor, dísznövény, váza, mécses,
sírlámpa stb.), valamint kifejlett állapotukban az 1,5 méter magasságot meg nem haladó
növényeket szabad elhelyezni, ültetni. A sírhelyen elhelyezett tárgyak nem, az ültetett
növények még kifejlett állapotukban sem nyúlhatnak a sírhely határvonalain túl.”

6. §

A Rendelet 6. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók a temetés időpontját (nap, óra), kötelesek 
legalább 24 órával előtte a polgármesteri hivatal Általános Igazgatási Iroda Hatósági 
Csoportjánál bejelenteni.”

7. §

A Rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az egy éven át gondozatlan sírhalmokat –a hirdetmény, felhívás eredménytelensége esetén–
a fejfa (feliratos rész) meghagyása mellett a temető fenntartója további egy év gondozást 
követően megszünteti.” 
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8. §

(1) A Rendelet 8. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A sírhelytáblákban, sírhelysorokban a temetkezést a temetőfenntartó által a 
temetőkataszterben meghatározott temetkezési rend szerint kell végrehajtani.” 

(2) A Rendelet 8. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Hamvasztásos temetés esetén az urnában elhelyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke
(kolombárium), urnasírhely, urnasírbolt, hamvak szóróhelye. Az urna koporsós temetési
helyre is rátemethető, urnatartóban a sír felületén is el lehet helyezni.”

9. §

(1) A Rendelet 9. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Díszsírhely illeti meg Tapolca Város Díszpolgárát, Tapolca Város Tiszteletbeli Polgárát,
továbbá a Képviselő-testület döntése alapján Tapolca Város Önkormányzatának mindenkori 
polgármesterét.”

(2) A Rendelet 9. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Díszsírhelynek kijelölt parcellában egyéb temetkezési hely nem alakítható ki.”

10. §

A Rendelet 10. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelekezés lép: 

„Az “Új” köztemetőben, illetve a “Diszeli városrészi” köztemetőben kialakításra kerülő 
sírhelyek méreteit, a sírok és sorok egymástól való távolságát a rendelet 2. sz. melléklete
tartalmazza.”

11. §

(1) A Rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A köztemetőkben temetkezési szolgáltatást végző vállalkozó a köztemető létesítményeinek, 
útjainak igénybevételéért díjat fizet meg a temető fenntartójának, arra figyelemmel, hogy azok 
használatát részére biztosítja, függetlenül attól, hogy a ravatalozás annak épületében vagy
azon kívül történik.”

(2) A Rendelet 11. § (9) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A köztemetőkben vállalkozásszerűen munkát végző síremlékkészítő egyéni vállalkozó a 
temetőfenntartási hozzájárulást legalább 48 órával a tevékenység megkezdése előtt fizeti be 
készpénzátutalási megbízáson Tapolca Város Önkormányzata költségvetési elszámolási
számlájára, a befizetést igazolni kell a Városüzemeltetési és Műszaki Irodán. A befizetés 
igazolása előtt a temetőkben építési munka nem végezhető.” 
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(3) A Rendelet 11. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A köztemetőkben temetkezési szolgáltatást végző vállalkozó a köztemető útjainak, 
létesítményeinek használatáért a díjat –a temetésekről vezetett temetői nyilvántartás, valamint 
a vállalkozókkal történő havonkénti egyeztetés alapján–, a hűtőhasználati díjat –a hűtőnapló 
és a boncolási napló vezetése alapján– számlázást követően, a tárgyhónapot követő hónap 15. 
napjáig fizeti meg Tapolca Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára. A
befizetés történhet készpénzátutalási megbízáson, vagy átutalással.”

(4) A Rendelet 11. § (11) bekezdése hatályát veszti.

(5) A Rendelet 11. § (12) bekezdése hatályát veszti.

12. §

(1) A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A temető üzemeltetését a fenntartó, Tapolca Város Önkormányzata látja el. A temető 
üzemeltetési feladatokat egyrészt Tapolca Város Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási
Iroda Hatósági Csoportja, másrészt a Városüzemeltetési és Műszaki Iroda végzi.” 

(2) A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Városüzemeltetési és Műszaki Iroda gondoskodik a temető területén lévő utak 
fenntartásáról, a keletkező hulladék (szemét) és veszélyes hulladék elszállíttatásáról, 
síremlék-felállítási hozzájárulások kiadásáról. Biztosítja a ravatalozó, a technikai
berendezések, tárolók és hűtők, boncoló-helyiség, a temető egyéb közcélú létesítményei 
esetleges karbantartását.”

(3) A Rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A „Diszeli városrészi” temetőben az üzemeltető vállalkozó igénybevételével gondoskodik a 
zöldterületek karbantartásáról, téli hónapokban a hóeltakarításról.”

(4) A Rendelet 12. § (7) bekezdése hatályát veszti.

13. §

(1) A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„A köztemetők területére csak kész síremlék, valamint sírbolt és a sírkeret építéséhez 
szükséges építőanyagot szabad bevinni. Az anyag tárolási helyét és módját az üzemeltető 
jelöli ki. Építőanyag a temető nyitva tartási idején kívül a temető területén nem tárolható.” 
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(2) A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„Síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet. A sírkeret, sírbolt méreteit a 3.sz.
melléklet tartalmazza, melyeket a kivitelező vállalkozó köteles betartani.” 

(3) A Rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott 
síremléket elhelyezni tilos. E tilalmat a meglévő síremlékek felújításánál is alkalmazni kell.” 

(4) A Rendelet 13. § (5) bekezdése hatályát veszti.

(5) A Rendelet 13. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A síremlék felállításakor, javításakor keletkezett szemetet, törmeléket, szétbontott régi keret
anyagát stb., a kivitelező köteles munka közben adott napon a temető zárásáig, illetve a 
munka befejezésekor elszállítani.”

(6) A Rendelet 13. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A temetőben a síremlék felállítására, egyéb munkák végzésére hétfőtől-péntekig a temető 
nyitva tartási ideje alatt, szombaton 7.00 órától 12.00 óráig kerülhet sor. Vasárnap és
ünnepnapokon a temetőben síremlék beszállítása, felállítása, egyéb munkák végzése tilos. A 
temetések ideje alatt síremlék felállítása, felújítása tilos.”

(7) A Rendelet 13. § (10) bekezdése hatályát veszti.

(8) A Rendelet 13. § (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A sírhelyre a síremlék megépítését a hozzájárulás megadásától számított 6 hónapon belül el
kell végezni. A 6 hónap lejárta után, amennyiben a síremlék megépítése nem történt meg, új
hozzájárulást kell kérni.”

(9) A Rendelet 13. § (12) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A hozzájárulás nélkül, illetve a nem előírt módon épített síremléket az üzemeltető a sírhely 
felett rendelkezni jogosultnak az eltávolításra vonatkozó eredménytelen felszólítását követően 
a sírhely felett rendelkezni jogosult költségére, kárára és veszélyére eltávolíthatja,
elbontathatja.”

(10) A Rendelet 13. §-a új (13) bekezdéssel egészül ki, amelyik az alábbi rendelkezést
tartalmazza:

„Síremléket és építési anyagot a temető területére maximum 3,5 tonna megengedett 
össztömegű gépjárművel lehet beszállítani.” 

14. §

A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„A temetőben a kegyeleti jogok gyakorlása céljából az Általános Igazgatási Iroda Hatósági 
Csoport által vezetett nyilvántartó könyvbe és sírboltkönyvbe minden temetést
(urnaelhelyezést) időrend szerint kell bejegyezni.” 

15. §

(1) A Rendelet 15. § (2) bekezdésének i) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a sírt, síremléket vagy a temetőben lévő egyéb tárgyat, illetve növényzetet megrongálja, 
beszennyezi, továbbá a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat jogtalanul eltávolítja, vagy nem a
sírhelyhez tartozó tárgyat helyez el,”

(2) A Rendelet 15. § (2) bekezdésének l) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a síremléket nem a rendeletben előírt szabályok betartásával építette meg,” 

(3) A Rendelet 15. § (2) bekezdésének m) pontja hatályát veszti.

(4) A Rendelet 15. § (2) bekezdésének p) pontja hatályát veszti.

(5) A Rendelet 15. § (2) bekezdésének q) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„síremléket hozzájárulás nélkül állít, vagy állíttat, illetve a hozzájárulástól eltérő időpontban, 
vagy nem az előírt módon építette meg.” 

16. §

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

17. §

A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

18. §

A Rendelet 17. §-a hatályát veszti.

19. §

Ez a rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

Tapolca, 2009. december 10.

Császár László sk. Dr. Imre László sk.
                                    polgármester                                                      jegyző

Kihirdetve: 2009. december 21.

Dr. Imre László sk.
 jegyző 
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1. számú melléklet

SÍREMLÉK FELÁLLÍTÁSI KÉRELEM

Alulírott ……………………………………(név) …………………………………. (lakóhely)

kérem Tapolca Város Önkormányzatát, hogy az alábbi temetési helyen történő síremlék 

felállításához hozzájárulni szíveskedjen.

Temető neve:……………., Parcella száma: ……………, Sírhely száma: ……………… 

Sírhely nagysága (1. személyes, 2 személyes, 4 személyes, stb) ……………………………….

Eltemetett személy(ek) neve, eltemetés éve: …………………………………………………...

……………………………………..

Síremléket kivitelező vállalkozó neve, székhelye, igazolvány száma, cégszerű aláírása: 

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….

Az építendő síremlék rövid leírása: 

Nemeskő: ………………………………….Fedlapos: ………………………………… 

Nem nemeskő: ……………………………..  

Kivitelezési mód: ……………………………………………………………………………….

…………...

Szín: …………………………………………………………………………………………….

Egyéb: …………………………………………………………………………………………..

VÁZRAJZ, MÉRETEK FELTÜNTETÉSÉVEL

Dátum: ……………………………….

………………………………………………
aláírás
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NYILATKOZAT

Alulírott …………………………..……… (síreméket készítő vállalkozó) nyilatkozom, hogy 
a síremlék felállításához Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről 
és a temetkezésről szóló …………./2006. (……...) Kt. rendelete (továbbiakban: rendelet) 13. 
§-ában meghatározott követelményeket tudomásul vettem.

Nyilatkozom, hogy az alapozás biztosítja a létesítendő síremlék süllyedésmentességét, 
valamint időtállóságát. Az alap oly formában kerül kivitelezésre, hogy az nem akadályozza a 
további betemetési lehetőséget.  

Felelősséget vállalok arra, hogy az építés során az állítandó síremlék környékén a 
magánszemélyek létesítményeit, valamint a temető parkjait, berendezéseit sértetlenül hagyom.  

A temetőfenntartási hozzájárulást a rendeletben meghatározott módon megfizetem.  

Kötelezem magam, hogy a rendeletben a sírhelyre és sírkeretre vonatkozó méreteket,
előírásokat a kivitelezés során betartom. Tudomásul veszem, hogy amennyiben attól eltérően, 
illetve hozzájárulás nélkül építkezem, vagy a közízlést sértő, oda nem illő tárgyat helyeznék 
el, úgy azt a költségemre a temető üzemeltetője megszünteti, és a rendelet megszegőivel 
szemben szabálysértési eljárást kezdeményez.

Dátum: ………………………………….

…………………………………………..
          kivitelező vállalkozó 

ZÁRADÉK:

A síremlék felállításához szükséges hozzájárulást a rendelkezésre álló adatok alapján
megadom.

Dátum: ……………………………….

......................... sk.
polgármester

Kiadmány hiteléül: ………………………………….
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2. sz. melléklet

Sírhelyek méretei
Szélesség

(cm)
Hosszúság

(cm)
Mélység

(cm)

1-es sírhely
120 230 160-200

2-es sírhely
220 230 160-200

gyermeksírhely
90 150 160

hant nélküli 1-es
sírhely

120 230 160-200

hant nélküli 2-es
sírhely

220 230 160-200

családi sírhely
(4 személyes)

400 230 160-200

urnasírhely
90 100 60-100

Sírhelyek (sírboltok) közötti távolság soron
belül 60-100 cm

Sorok közötti távolság
100-150 cm

Hant nélküli sírok esetében a sírtávolság
60-100 cm

Hant nélküli sírok esetében a sortávolság
100-150 cm

Urnasíroknál a sírtávolság
80 cm

Urnasíroknál a sorok közötti távolság
100-120 cm

Gyermeksírok sírtávolsága
80 cm

Gyermeksíroknál a sorok közötti távolság
100-120 cm
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