
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről 

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Tapolca Város közigazgatási területén köztemetőt fenntartani, temetkezési szolgáltatást 
végezni a hatályos jogszabályok alapján és az e rendeletben foglaltak szerint lehet.

(2) A rendelet hatálya a Tapolca Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
tulajdonában levő köztemetőkre terjed ki. 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed az eltemettetőre, a köztemetőkben temetkezési 
szolgáltatást vagy egyéb temetői munkát végző természetes személyekre, jogi 
személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, valamint arra, 
akire nézve a köztemetők fenntartásával, üzemeltetésével, a köztemetők igénybevételével 
kapcsolatban jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.

(4) A temetőkben a sírhelytáblák megosztása, átalakítása, továbbá a síremlékek felállításához, 
felújításához, történő hozzájárulás megadása a polgármester hatáskörébe tartozik. 

2. §

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.) 

2. A köztemetők fenntartásának rendje 

3. §

(1) A köztemetők fenntartását és üzemeltetését az Önkormányzat látja el, Tapolca Város 
Polgármesteri Hivatala szervezeti egységeinek közreműködésével. 

(2) A köztemetők fenntartását a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Városüzemeltetési 
Csoportja (a továbbiakban: Városüzemeltetési Csoport) végzi.

(3) A Városüzemeltetési Csoport
a) gondoskodik a köztemetők területén lévő utak, gyalogutak, kerítések, vízvételi helyek 

és köztéri bútorok fenntartásáról,
b) gondoskodik a köztemetők területén lévő füves területek kaszálásáról, a fák és 

örökzöldek növényvédelméről és ápolásáról, 
c) gondoskodik a temetőőrök munkájához szükséges munkaeszközökről, 

munkaanyagokról, szerszámokról és munkagépekről, az ezzel kapcsolatos költségek 
elszámolásáról,



d) gondoskodik a köztemetők területén keletkező kommunális-, zöld- és veszélyes 
hulladékok elszállításáról,

e) biztosítja a ravatalozó, a technikai berendezések, tároló helyiségek és hűtők, a boncoló 
helyiségek, és egyéb közcélú létesítmények karbantartását, takarítását,

f) ellenőrzi a köztemetők fenntartásához kapcsolódó közüzemi számlákat, 
g) a temetőgondnok közreműködésével gondoskodik a köztemetők területén végzett 

síremlék építési, felújítási és tisztítási munkálatok e rendeletben előírt szabályainak 
ellenőrzéséről és betartásáról. 

(4) A köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal Általános 
Igazgatási Iroda Hatósági Csoport (a továbbiakban Hatósági Csoport) végzi.

(5) A Hatósági Csoport
a) biztosítja az eltemetés és urnaelhelyezés feltételeit,
b) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával 

kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket,
c) szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés, az urnaelhelyezés és a boncolások 

zökkenőmentes lefolytatását.  
d) a temetési helyekről, és a sírhelyek megváltásáról manuális és számítógépes 

nyilvántartásokat vezet. Az újraváltás jogosultságát, a sírhely érvényességét a
nyilvántartás alapján vizsgálja és elbírálja,

e)  végzi a síremlék felállításával, felújításával, tisztításával összefüggő üzemeltetői 
hozzájárulások kiadásával kapcsolatos feladatokat,

f) megállapítja és számlázza a temető-fenntartási hozzájárulás, a temetői létesítmények 
használatáért fizetendő díj, a hűtőhasználati díj, továbbá a munkavégzés feltételeinek 
megteremtése díjának összegét.

3. A köztemetők használatának rendje 

4. §

A köztemetők 7.00 és 20.00 óra között tartanak nyitva. 

5. §

(1) A köztemetők területére gépjárművel behajtani tilos. 

(2) Külön engedély nélkül behajthatnak a köztemetők területére a köztemetők fenntartásával 
kapcsolatban érkező járművek. 

(3) A Hatósági Csoport írásos engedélye alapján hajthatnak be a köztemetőkbe a halottszállító 
járművek és a vállalkozásszerűen munkát végzők munkálatokhoz szükséges szállító 
járművei.

6. §

(1) A köztemetőkben mindenki a hely jellegének megfelelő, a kegyeleti jogokat tiszteletben 
tartó magatartást köteles tanúsítani.

(2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltéig külön felszólítás nélkül el kell távozni. 



(3) 12 éven aluli gyermek a köztemetők területén csak felnőtt felügyelete mellett 
tartózkodhat. A gyermek testi épségéért és a gyermek által esetlegesen okozott károkért a
felügyeletükkel megbízott személy felelős. 

(4) A temetőbe kutyát bevinni – a vakvezető kutya kivételével – tilos. 

(5) A temető területén lévő vízvételi helyekből csak a temetési helyek gondozásához 
használható térítésmentesen víz.

(6) A köztemetők területén a tűzgyújtás, az avar, elszáradt virágmaradvány elégetése tilos. 

(7) A kegyeleti céllal történő gyertya-és mécses gyújtásánál fokozott körültekintéssel kell 
eljárni, ügyelve arra, hogy tűz ne keletkezzen. A tűzkár okozója anyagi és büntetőjogi 
felelősséggel tartozik. 

(8) A köztemetőkben a sírokat, az azon levő tárgyakat, a síremlékeket, fákat, bokrokat, 
növényzetet, virágokat letépni, a tájékoztató táblákat, az épületeket, általában bármilyen
más tárgyat megrongálni, beszennyezni, a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat
illetéktelenül elvinni tilos.

(9) A temető területén és kerítésén reklámot, hirdetést elhelyezni tilos. 

(10) A temetőben magánszemély síremléken kívül más létesítményt nem állíthat, egyéb 
tárgyat (padot, napernyőt, kerítést, más hozzátartozó kegyeleti jogát sértő tárgyat) nem 
helyezhet el.

(11) A köztemetőkben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési és 
kártérítési felelősség az Önkormányzatot sem mint fenntartót, sem mint üzemeltetőt nem 
terheli.

4. A sírgondozás szabályai

7. §

(1) 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 vagy temetés esetén a megbízott temetkezési vállalkozó, 
síremlék felállítása, felújítása esetén pedig a kivitelezést végző személy köteles 
gondoskodni.

(2) A sírhelyeken csak a sírok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorú,
virágcsokor, dísznövény, váza, mécses, sírlámpa), 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.

(3) A sírhely felett rendelkezésre jogosult kötelezhető a szabálytalanul ültetett növények 
eltávolítására. A felszólítás eredménytelensége esetén a temetőgondnok jogosult a 
túlnyúló növényrészek eltávolítására.



(4) A sírgondozás során keletkezett szerves hulladékot, elszáradt koszorút, virágot, szemetet
csak a kijelölt hulladékgyűjtő helyre, konténerbe szabad tenni, és az elszáradt koszorúk is 
csak itt bonthatók szét. Kő, beton, háztartási szemét, továbbá egyéb, nem a temetőből 
származó hulladék elhelyezése tilos.

8. §

(1) A temetési hely gondozása a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy feladata.

(2) A temetési helyek nem forgalomképesek. A rendelkezési jogról csak az Önkormányzat
javára lehet lemondani.

(3) Az egyes sírhelyek díszítését szolgáló tárgyak, növények, koszorúk eltávolítását csak a
rendelkezésre jogosult vagy megbízottja végezheti.

(4) A temetési helyen kívüli területre csak a Városüzemeltetési Csoport és az általa megbízott
személy vagy szervezet ültethet növényt.

9. §

(1) Tilos
a) a temetési helyen, mellette vagy mögötte a gondozáshoz használatos szerszámok és

egyéb eszközök tárolása,
b) a temetési helyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni.

(2) A temetési helyek gondozása során biztosítani kell, hogy a tevékenység mások kegyeleti
érzéseit ne sértse, mások sírgondozási tevékenységét, az utakon való közlekedést ne
akadályozza, búcsúztatás alatt a szertartást ne zavarja.

(3) A sírok gondozását körültekintően, kellő gondossággal szabad végezni oly módon, hogy 
azzal a szomszédos sírhelyeket ne rongálják, és ne szennyezzék be.

5. A temetési hely gazdálkodás szabályai

10. §

(1) A temetkezésre használt temetési helyek felsorolását és méreteit a rendelet 3. melléklete
tartalmazza.

(2) Gyermeksírhelybe 14 éves vagy ennél fiatalabb elhunytak temetése lehetséges. Meglévő 
gyermeksírhelybe urna is eltemethető.  

(3) Hant nélküli sírhelyen fejfán, sírkereszten kívül más nem helyezhető el. 

(4) A Hatósági Csoport a temetkezési vállalkozóknak a temetési napokon igény szerint és
bejelentési sorrend alapján biztosítja a temetés lebonyolítását. A sírhely feletti
rendelkezési jog megállapítása és vizsgálata, továbbá az elhunyt személyi adatainak
nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében az urnát személyesen – temetési szertartás 
igénybe vétele és temetkezési vállalkozó közreműködése nélkül – a sírba helyező 
hozzátartozó köteles az urna elhelyezését a Hatósági Csoportnál bejelenteni.



(5) Temetni mindhárom köztemetőben a nyári időszakban hétfőtől péntekig 10-17 óráig, a téli 
időszakban hétfőtől péntekig 10-16 óráig lehet. Ettől eltérni csak a Hatósági Csoport 
előzetes írásos hozzájárulásával lehet. Ünnepnapokon temetés nem végezhető. A fenti 
időszaktól eltérő időpontban történő temetéshez való hozzájárulás iránti kérelmet a 
temetés tervezett időpontja előtt legalább 3 munkanappal kell előterjeszteni a Hatósági 
Csoportnál.

(6) A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók a temetés időpontját (nap, óra) kötelesek 
legalább 24 órával a temetés előtt a Hatósági Csoportnál bejelenteni. 

(7) A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább egy órával a temetőgondnok nyitja ki. 

(8) A sírhelytáblákban, sírhelysorokban a temetkezést a Hatósági Csoport által a
temetőkataszterben meghatározott temetkezési rend szerint kell végrehajtani. 

(9) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés után le kell zárni. A lezárt sírhelytáblába
temetni, rátemetni csak a következő nyugvási időre szóló sírhelydíj befizetése ellenében 
lehet.

11. §

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

(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. 

(3) A díszsírhelybe az elhalt özvegye is eltemethető. 

(4) Amennyiben az elhaltnak hozzátartozója nincs, vagy az a díszsírhelyet nem gondozza, a
díszsírhely gondozásáról a Városüzemeltetési Csoport köteles gondoskodni.

12. §

(1) Az „Új” köztemetőben és a „Diszeli városrészi” temetőben kialakításra kerülő sírhelyek 
méreteit, a sírok és sorok egymástól való távolságát a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A régi köztemetőben koporsósan temetkezni a korábban megváltott vagy jogfolytonosan 
újraváltott sírhelyekbe lehet. A lejárt és jeltelen sírhelyeket kizárólag urnás temetés céljára
lehet értékesíteni.

(3) Az „Új” köztemetőben a temetést megrendelő a kijelölt parcellában, a temetési sorban 
soron következő sírhelyet válthatja meg.  

(4) A hamvakat tartalmazó urnát urnafülkébe (kolumbárium), urnasírba vagy sírboltba lehet
eltemetni. Rátemetésnél az urna-elhelyezés a koporsós temetési hely használati idejét nem
hosszabbítja meg.



6. A temetési hely megváltási díja, a temetőfenntartási hozzájárulás, a létesítmény- és 
hűtőhasználati díj megfizetése 

13. §

(1) A köztemető fenntartásának és üzemeltetésének biztosítására az eltemettetőnek temetési 
hely megváltási díjat kell fizetni az Önkormányzatnak. A díjat – amely az Önkormányzat
bevétele – minden esetben a temetés, rátemetés időpontja előtt, készpénz-átutalási 
megbízáson kell befizetni Tapolca Város Önkormányzata költségvetési elszámolási
számlájára. A befizetést a Hatósági Csoportnál igazolni kell. A Hatósági Csoport a
megváltás tényét nyilvántartásában rögzíti.

(2) A temetési helyek megváltási díjait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) A Hatósági Csoport – felajánlás esetén – bármely megváltott, de igénybe nem vett, vagy
exhumált temetkezési helyet visszavesz a visszaváltáskor érvényes áron. A temetési hely
kiürítése esetén a fizetett díj időarányos részét vissza kell téríteni. A visszatérítést években 
kell számítani és minden megkezdett év egész évnek számít.

(4) A jogosult nélküli, elhagyott, több mint egy éve gondozatlan sírokat, amennyiben az
utolsó betemetés óta 25 év eltelt, az Önkormányzatnak jogában áll újraértékesíteni és az
értékesítésig hant nélküli sírhelyként kezelni. A sírhelymegváltási idő lejártát követő egy 
éven belül újra meg nem váltott sírok is újraértékesíthetőek. Erről a temetőben jól látható 
helyen hirdetményt kötelező közzétenni. 

14. §

(1) A köztemetőkben vállalkozásszerűen munkát végző síremlékkészítő egyéni vállalkozó, 
gazdálkodó szervezet temető-fenntartási hozzájárulási díjat fizet meg az 
Önkormányzatnak figyelemmel arra, hogy a megrendelt tevékenysége teljesítésének
feltételeit a köztemető területén biztosítja. A díjat a munkálatokat nem vállalkozásszerűen 
végző magánszemély is köteles megfizetni. A temető-fenntartási hozzájárulást – amely az 
Önkormányzat bevétele – legalább 48 órával a tevékenység megkezdése előtt készpénz-
átutalási megbízáson kell befizetni Tapolca Város Önkormányzata költségvetési
elszámolási számlájára. A befizetést a Hatósági Csoportnál igazolni kell. A befizetés
igazolása előtt építési munka a temetőben nem végezhető. 

(2) A temető-fenntartási hozzájárulási díjak összegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza. 

15. §

(1) A köztemetőkben temetkezési szolgáltatást végző vállalkozó a köztemető 
létesítményeinek, útjainak igénybevételéért díjat fizet meg az Önkormányzatnak arra
figyelemmel, hogy az Önkormányzat azok használatát részére biztosítja, függetlenül attól,
hogy a ravatalozás annak épületében vagy azon kívül történik.

(2) Az elhunyt köztemetőkben történő tárolásáért, hűtéséért a temetkezési szolgáltatást végző 
vállalkozó hűtőhasználati díjat fizet meg az Önkormányzatnak. 

(3) A köztemetői létesítmények használati díja és a hűtőhasználati díj a temetésekről vezetett 
nyilvántartás, a hűtőnapló és a boncolási napló bejegyzései, valamint a vállalkozókkal 



történő havonkénti egyezetés alapján kerül kiszámlázásra. A temetkezési szolgáltatást 
végző vállalkozó a díjakat a számlázást követően, a tárgyhónapot követő hónap 15. 
napjáig fizeti meg Tapolca Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára. A
befizetés történhet készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással. A díjak befizetését a
Hatósági Csoportnál igazolni kell. A befizetett díjak az Önkormányzat bevételét képezik.

(4) Az ún. kegyeleti közszolgáltatások díjait (sírhely megváltás díja, létesítményhasználati díj,
temető-fenntartási hozzájárulási díj, hűtőhasználati díj) és a temetőkben alkalmazott egyéb 
díjtételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza. A díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak.
Számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori ÁFA összegével meg kell emelni.

7. A temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenység végzésének szabályai  

16. §

(1) A síremlék felállításához, felújításához, a síremlék elemeinek, sírkeret építéséhez
szükséges építőanyag gépjárművel történő helyszínre szállításához az 1. mellékletben 
meghatározott hozzájárulást, a síremlék tisztításához a 2. mellékletben meghatározott
hozzájárulást kell kérni. Hozzájárulás hiányában a munkálatok nem végezhetőek. 

(2) Síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet. A sírkeret, sírbolt méreteit a 3.
és 4. melléklet tartalmazza, melyeket a kivitelező köteles betartani. 

(3) A síremlék és tartozékai, továbbá az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a Hatósági Csoportnak
az elhelyezés előtt be kell mutatni. 

(4) A temetőben a síremlék állítása, felújítása, javítása, tisztítása vagy bármely, a sírhely 
felújításával, állagmegóvásával kapcsolatos munkálat a temetőőrrel való előzetes időpont 
egyezetést követően, a temetőőr jelenlétében végezhető. 

(5) A köztemetők területére csak kész síremlék, valamint sírbolt és a sírkeret építéséhez 
szükséges építőanyagot szabad bevinni. Az anyag tárolási helyét és módját a Hatósági 
Csoport jelöli ki. Építőanyag a temető nyitvatartási idején kívül a temető területén nem 
tárolható.

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

(7) A síremléken minden esetben fel kell tüntetni az elhunyt nevét, születésének és halálának
évszámát. Amennyiben a síremlék felirata „ÉDESANYÁNK”, „SZÜLEINK”, a síremlék
hátoldalán fel kell tüntetni a fenti adatokat.

17. §

(1) 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, melynek ellenőrzésére a temetőgondnok 
jogosult.



(2) 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.

(3) A temetők útvonalain tilos a munkavégzés. Az utakon bárminemű anyagot lerakni, tárolni, 
építés céljára előkészíteni tilos. Betonozáskor keverőlemez használata kötelező, vagy 
hozott készbeton használható fel.

(4) A sírhelyre a síremlék megépítését a hozzájárulás megadásától számított 6 hónapon belül
lehet elvégezni. A 6 hónap lejárta után, amennyiben a síremlék megépítése nem történt
meg, új hozzájárulást kell kérni.

(5) A hozzájárulás nélkül, vagy a nem előírt módon épített síremléket a Városüzemeltetési 
Csoport a sírhely felett rendelkezni jogosultnak az eltávolításra vonatkozó eredménytelen
felszólítását követően a sírhely felett rendelkezni jogosult költségére, kárára és veszélyére 
eltávolíthatja, elbontathatja.

(6) Síremléket és építési anyagot a temető területére maximum 3,5 tonna megengedett 
össztömegű gépjárművel lehet beszállítani. 

8. Nyilvántartások vezetése

18. §

(1) A temetőben a kegyeleti jogok gyakorlása céljából a Hatósági Csoport által vezetett 
nyilvántartó könyvbe és sírboltkönyvbe minden temetést és urnaelhelyezést időrend 
szerint kell bejegyezni.

(2) A sírboltba történő temetés rendjét a sírboltkönyv határozza meg. 

9. Záró rendelkezések

19. §

(1) E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a temetőkről és temetkezésről szóló 25/2010. (XII. 13.) önkormányzati 
rendelet.

Tapolca, 2012. november 23.

Császár László sk.      Ughy Jenőné sk. 
    polgármester            aljegyző 

Kihirdetve: 2012. november 26.

Ughy Jenőné sk. 
                aljegyző 



1. melléklet a 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Síremlék felállítási kérelem formanyomtatványa

„SÍREMLÉK FELÁLLÍTÁSI KÉRELEM

Alulírott……………………………………(név) ………………….…………………………
…………………………………………. (lakóhely) kérem Tapolca Város Önkormányzatát,
hogy az alábbi temetési helyen történő síremlék felállításához hozzájárulni szíveskedjen. 
Temető neve:……………., Parcella száma: ……Sor:………, 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: …………………………………………………………………………………………….
Felirat:…………………………………………………………………………………………..
Egyéb: …………………………………………………………………………………………..

VÁZRAJZ, MÉRETEK FELTÜNTETÉSÉVEL

Dátum:……………………………….

………………………………………………
aláírás



NYILATKOZAT

Alulírott …………………………..……… (síremléket készítő kivitelező/vállalkozó) 
nyilatkozom, hogy a síremlék felállításához Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) előírásait, különös tekintettel a 16. és 17. §-ában meghatározott 
követelményekre, 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. 
Felelősséget vállalok továbbá arra, hogy a síremlék felállításakor, felújításakor, javításakor 
keletkezett szemetet, törmeléket, hulladékot a munka befejezésekor elszállítom.

A temető-fenntartási 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 közigazgatási eljárást kezdeményez.

Dátum: ………………………………….
…………………………………………..

kivitelező/vállalkozó 

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

Dátum: ……………………………….

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

Kiadmány hiteléül:



2. melléklet a 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Síremlék tisztítási kérelem formanyomtatványa

„SÍREMLÉK JAVÍTÁSI/TISZTÍTÁSI KÉRELEM”

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

…………………………………………. (lakóhely) kérem Tapolca Város Önkormányzatát,

hogy az alábbi temetési helyen történő síremlék javításához/tisztításához hozzájárulni 

szíveskedjen.

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

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

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

Eltemetett személy(ek) neve, eltemetés éve:

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

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

Síremlék javítását/tisztítását kivitelező személy neve, székhelye, igazolvány száma, cégszerű 

aláírása:…………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

Dátum:……………………………

……………………………
Aláírás

ZÁRADÉK:
A síremlék tisztításához szükséges hozzájárulást a rendelkezésre álló adatok alapján
megadom.

Dátum: ……………………………….

…...................... sk.
polgármester

Kiadmány hiteléül:



3. melléklet a 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

1. Sírhelyek méretei

A B C D
Szélesség

(cm)
Hosszúság

(cm)
Mélység

(cm)

1. 1-es sírhely
120 230 160-200

2. 2-es sírhely
220 230 160-200

3. gyermeksírhely
90 150 160

4. hant nélküli 1-
es sírhely

120 230 160-200

5. hant nélküli 2-
es sírhely

220 230 160-200

6. családi sírhely
(4 személyes)

400 230 160-200

7. urnasírhely
90 100 60-100

2. Sírtávolságok

A B

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

2. Sorok közötti távolság 100-150 cm

3. Hant nélküli sírok esetében a sírtávolság 60-100 cm

4. Hant nélküli sírok esetében a sortávolság 100-150 cm

5. Urnasíroknál a sírtávolság 80 cm

6. Urnasíroknál a sorok közötti távolság 100-120 cm

7. Gyermeksírok sírtávolsága 80 cm

8. Gyermeksíroknál a sorok közötti távolság 100-120 cm



4. melléklet a 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

1. Sírkeretek megengedett méretei

A B C

Szélesség
(cm)

Hosszúság
(cm)

1. 1-es sírhely 90-120
210-230

(helyi alappal)

2. 2-es sírhely 190-220 210-230

3. Gyermeksírhely 60-90 130-150

4. Urnasírhely 65-90 80-100

5. Családi sírhely 400 210-230

2. Sírbolt megengedett méretei

A B C D E

Szélesség Hosszúság Mélység

(cm) (cm) (cm)

1. belső méret 90 230 190 

2.
1 személyes

felszíni méret 130 270 -

3.
belső méret 90 230 220 

4.

2 személyes
egymás fölé
temetéssel felszíni méret 130 270 -

5.
belső méret 190 230 190

6.

2 személyes
egymás mellé
temetéssel felszíni méret 230 270 -

7. belső méret 280 230 220 

8.
4 személyes

felszíni méret 320 270 -



5. melléklet a 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

A B C D

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

10.000.- 20 év -

6. Keszonos urnasírhely (négyes) 50.000.- 25 év -

7.
Urnasírhely (kettes) az új
temetőben 

15.000.- 25 év

8. Gyermeksírhely (földcserével) 12.000.- 25 év 600.-

9. Sírboltok
35.000.-
/férőhely 

100 év 1.750.-/sírhely

10.
1-es sírhely újraváltása a régi
temetőben 

15.000.-
25 év 750.-

11.
2-es sírhely újraváltása a régi
temetőben 

30.000.-
25 év 1.500.-

12.
3-as sírhely újraváltása a régi
temetőben 

45.000.-
25 év 2.250.-

13.
Urnasírhely váltása a régi
temetőben 

12.000.- 25 év 600.-

14.
Gyermeksírhely újraváltása a régi
temetőben 

12.000.- 25 év 600.-

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

A B C D
Alapdíj Használat

időtartama 
Temetőfenntartási 
hozzájárulási díj sírem-
lék készítése esetén

1. 1-es sírhely váltása 8.000.- 25 év 400.-
2. 2-es sírhely váltása 16.000.- 25 év 800.-
3. 3-as sírhely váltása 24.000.- 25 év 1.200.-
4. Urnasírhely váltása 12.000.- 25 év 600.-
5. Gyermeksírhely váltása 12.000.- 25 600.-
6. Sírbolt (kripta) váltása 30.000.-

/férőhely 
100



6. melléklet a 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

A temetőben alkalmazott egyéb díjtételek: 

1. Köztemetői létesítmények használati díja:    20.000.- Ft 

2. Hűtőhasználati díj: 
1-3. nap időtartamra:        3.500.-Ft/nap/fő 
4. naptól       4.500.-Ft/nap/fő 

3. Munkavégzés céljából (sírhelytisztítás, javítás)
feltétel biztosítása (villamos energia, víz, tárolás) 1.000.- Ft/nap


