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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, temető-fenntartási hozzájárulás 
díja, temetői létesítmények használati díja) évente felül kell vizsgálni. A keszonos 
urnasírhelyek díját a 2010. december 10-i testületi ülésen emelte a Tisztelt Képviselő-testület 
50.000.- Ft-ra, a díj így a bekerülési költségeket fedezi. A koporsós sírhelyek ára tavaly
változatlan maradt. Az idei évben nem javaslunk díjemelést, tekintettel a lakosság egyre
növekvő anyagi terheire. A rendelet szövegének módosítása viszont a gyakorlatban felmerülő 
problémák miatt szükségessé vált.

Általános indokolás

A Rendelet szövege az alábbi pontokon apróbb módosításokra szorul. Az 1. § (4) bekezdése
úgy rendelkezik, hogy sírhelytáblák megosztásához, átalakításához, síremlék felállításához,
fejújításához, és a síremlék felújításához szükséges építési anyag gépjárművel a helyszínre 
történő szállításához hozzájárulás szükséges, melyet a polgármester ad meg. A szövegből 
törölni javasoljuk a „síremlék építéséhez szükséges építőanyag gépjárművel történő 
helyszínre szállításához” szövegrészt, mivel a síremlék felállításához, felújításához való
hozzájárulás megadása magába foglalja azt a lehetőséget is, hogy az ehhez szükséges 
anyagokat gépjárművel a síremlékhez lehessen szállítani. 

A korábbi évek gyakorlatától eltérő egységes nyitvatartást javaslunk. A Rendelet jelenlegi 
szövege szerint a temető április 1-jétől szeptember 30-ig 6-21 óra között tart nyitva, az 



október 1-je és március 31-e között időszakban pedig 8-18 óra között. Nem szabályozta a 
rendelet a Mindenszentek és Halottak Napja ünnepeket megelőző és azt követő időszak eltérő 
nyitvatartását. A temetőlátogatók megnövekedett száma ezen időszakban a Rendeletben 
szabályozott 8-18 óra közötti nyitvatartásnál hosszabb nyitvatartási időt indokol.  

Tekintettel arra, hogy a 6.00 órai temetőnyitás tapasztalataink alapján még a nyári időszakban 
is korai, a nyitás időpontjára a 7.00 órát javasoljuk, továbbá mindhárom temetőben 
egységesen 20.00 órai időpontot javaslunk a temetők zárására. 

A Rendelet szabálysértési rendelkezései között szerepelt, hogy szabálysértést követ el az, aki
a temető területére kutyát – a vakvezető kutya kivételével – bevisz. A Rendelet szövegében 
azonban nincs olyan jellegű előírás, hogy kutyát nem lehet bevinni. E hiányosságot pótolandó, 
a Rendelet 5. §-át ki kell egészíteni az ebek bevitelét megtiltó rendelkezéssel.

Az 5. § (5) bekezdésének első mondatából törölni indokolt a „sírhely területén kívül” 
szövegrészt. A bekezdés rendelkezik arról, hogy a temetőben a síremléken kívül más 
létesítmény nem helyezhető el, egyéb tárgyat elhelyezni tilos. A változtatni javasolt mondat a 
törölni kívánt szövegrész nélkül is értelmes, sőt a szövegrész változatlan hagyásával a mondat 
úgy is értelmezhető, mintha a sírhelyen egyéb tárgyak elhelyezhetők lennének. 

A Rendelet 6. §-a rendelkezik arról, hogy a temetés időpontját a temetkezési vállalkozók a 
temetés előtt legalább 24 órával kötelesek bejelenteni az Általános Igazgatási Iroda Hatósági 
Csoportjára. Szükséges azonban azt is előírni, amennyiben az urnát személyesen, temetkezési 
vállalkozó közreműködése nélkül sírhelybe helyező hozzátartozót is bejelentési kötelezettség 
terheli. Lakossági panasz nyomán derült fény arra, hogy idén egy alkalommal a hozzátartozó
úgy helyezte rá elhunyt hozzátartozójának urnáját egy másik rokona már korábban megváltott
sírhelyére, hogy nem jelentette azt be. A temetés bejelentése egyrészt a nyilvántartás
vezetéséhez elengedhetetlen, másrészt pedig a Hatósági Csoport minden esetben vizsgálja a
sírhely feletti rendelkezési jogosultságot. A temetés bejelentésének hiányában azonban sem az
elhunyt és a temetés helyének nyilvántartásba vétele nem történt meg, és az sem vizsgálható,
hogy a sírhely felett rendelkezni jogosult tud-e arról, hogy ott urnát akarnak elhelyezni. A
Rendelet szabálysértési rendelkezései között is indokolt rögzíteni, hogy a hozzátartozó
szabálysértést követ el, amennyiben nem jelenti be az urnaelhelyezést.

A 6. § (2) bekezdése úgy szabályoz, hogy temetni mindhárom temetőben hétfőtől péntekig 
lehet. Ettől eltérő időpontban csak az üzemeltető írásos hozzájárulásával lehetséges a temetés. 
A gyakorlatban problémát okoz, hogy sok esetben a szombati temetés előtti napon jelentették 
be a temetkezési vállalkozók, hogy hozzájárulást kérnek másnapi temetéshez. A
hozzájárulásról szóló döntést előkészítő szervezeti egység a mindennapi feladatai mellett 
azonnal nem tudja megadni az írásos hozzájárulást, már csak azért sem, mert a hozzájárulást a
polgármester írja alá. A beérkezett kérelmeket iktatni kell, a hozzájárulást elő kell készíteni 
aláírásra. A Rendeletben ezért indokolt előírni, hogy hétvégi temetések esetén a kérelmet 
legalább a temetést megelőzően 3 munkanappal elő kell terjeszteni a Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Csoportjánál.

A Városüzemeltetési és Műszaki Iroda elnevezése a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának szeptemberi módosításával Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 



névre változott. Ezen irodán belül működik a Városüzemeltetési Csoport, mely a 
temetőfenntartási feladatokkal is foglalkozik. Az iroda nevének változását is szükséges 
átvezetni a Rendelet szövegében.

A Rendelet szövege ezidáig csak az urnaelhelyezésre szolgáló temetési helyek felsorolását
tartalmazta. Ezen rendelkezést egészítettük ki a három temető koporsós temetési helyek 
felsorolásával.

Gyakorlati tapasztalatok alapján indokolt kiegészíteni a Rendelet szövegét azon
rendelkezéssel, hogy síremlék állítása, felújítása, javítása, tisztítása vagy bármely egyéb
munka csak a temetőőrrel előzetesen egyeztetett időpontban, a temetőőr jelenlétében 
végezhető. Előfordult ugyanis idén olyan eset, hogy egy sírhely tisztítása alkalmával a 
magasnyomású mosót kezelő személy másik két sírhelyet is megrongált munkája közben. A 
hasonló esetek megelőzését, elkerülését hivatott biztosítani az a rendelkezés, hogy csak a 
temetőőr jelenlétében lehessen a jövőben bármiféle munkát végezni a temetőkben. Ezen 
előírás megszegői szintén szabálysértést követnek el, ezért a Rendelet 17. §-ában található 
szabálysértési tényállások „gazdagodnak” e rendelkezés megszegését szankcionáló
tényállással.

A rendelet 1. mellékletét képező sírhely felállítási kérelem nyomtatvány is módosult, a 
nyomtatvány nyilatkozatának szövege pedig kiegészült azzal, hogy a munkálatokat végző 
felelősséget vállal azért, hogy a munkája során keletkező hulladékot elszállítja. 

Részletes indokolás:

1.§-hoz

Az 1. § (4) bekezdésében felesleges a „síremlék építéséhez szükséges építőanyag gépjárművel 
történő helyszínre szállításához” szövegrész törlésre került.  

2.§-hoz

A temetők új, egységes nyitvatartását szabályozza. 

3.§-hoz

A Rendelet 5. §-át kiegészíti egy új, (7) bekezdéssel, mely tiltja kutya – a vakvezető kutya 
kivételével – bevitelét a temetők területére. 

A Rendelet 5. § (5) bekezdésében felesleges „sírhely területén kívüli” szövegrész nélküli
normaszöveget tartalmazza.

4. §-hoz



A sírhely feletti rendelkezési jogosultság vizsgálata, továbbá az elhunyt személyi adatainak
nyilvántartásba történő bejegyzése végett az urnát temetési szertartás nélkül sírba helyező 
hozzátartozók számára előírja, hogy a temetést kötelesek bejelenteni az Általános Igazgatási 
Iroda Hatósági Csoportjánál.

A 6. § (2) bekezdése kiegészül azzal az előírással, hogy a szombati temetésekhez történő 
fenntartói hozzájárulás iránti kérelmeket a temetési vállalkozók legalább a szertartás
megelőzően 3 munkanappal kötelesek bejelenteni a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 
Városüzemeltetési Csoportjánál. Így megfelelő idő áll rendelkezésre a Csoport számára a 
hozzájárulás aláírásra való előkészítéséhez. 

5. §-hoz

A 8. § (2) bekezdése kiegészül a három temető koporsós temetésre alkalmas sírhelyeinek 
felsorolásával. A sírhelyek felsorolását, méreteit egyébként a Rendelet 2. és 3. melléklete is
tartalmazza. A normaszövegbe emelés a lakosság könnyebb tájékozódását szolgálja, hiszen a
két hivatkozott melléklet összevetése szükséges jelenleg ahhoz, hogy az érdeklődő megtudja, 
milyen sírhelyek állnak rendelkezésre koporsós temetésekhez.

6. §-hoz

A Rendelet teljes szövegében módosítja a „Városüzemeltetési és Műszaki Iroda” elnevezést 
„Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Csoportja” elnevezésre.

7. §-hoz

A Rendelet 14.§-a egészül ki azzal, hogy a síremlékekkel kapcsolatos bármely munkálat
végzéséhez előírja a temetőőrrel történő előzetes egyeztetést és a temetőőr jelenlétét írja elő a 
munka elvégzéséhez.

8. §-hoz

A Rendelet szabálysértési rendelkezéseit módosítja. Az (1) és (2) bekezdés csupán módosít a
jobb alkalmazhatóság végett, az új tényállásokat a (3) és (4) bekezdés tartalmazza.

9. §-hoz

Rögzíti, hogy a Rendelet 1. melléklete helyébe a kiegészített, bővebb szövegű 1. melléklet 
lép. Az 1. melléklet a síremlék felállítási kérelmet tartalmazza.

10. §-hoz

A Rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

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 
25/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló __/2011. (__.__)
önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadja és
rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2011. november 28.

Császár László
polgármester s.k.



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
__ /2011. (XI…...) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 25/2010. (XII. 13.)  
önkormányzati rendelet módosításáról

(Tervezet)

Tapolca Város Önkormányzata 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 tv. 8. § (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

A temetőkről és a temetkezésről szóló 25/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A temetőkben a sírhelytáblák megosztása, átalakítása - a temetkezési igények 
figyelembe vételével -, valamint a síremlékek felállításához, felújításához, történő 
hozzájárulás megadása a polgármester hatáskörébe tartozik.”

2. §

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

„(1) A temetőt a temetőlátogatók részére 7-20 óráig kell nyitvatartani.” 

3. §

(1) A R. 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) Kutyát – a vakvezető kutya kivételével – a temető területére bevinni tilos.” 

(2) A R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

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



4. §

(1) A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A fenntartó a temetési vállalkozóknak a temetési napokon igény szerint és bejelentési
sorrend alapján biztosítja a temetés lebonyolítását. A sírhely felett 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 – sírba helyező hozzátartozó 
köteles az urna elhelyezését a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda
Hatósági Csoportjánál bejelenteni.”

(2) A R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Temetést mindhárom köztemetőben a nyári időszakban hétfőtől péntekig 10-17 óráig, 
a téli időszakban hétfőtől péntekig 10-16 óráig lehet végezni, ettől eltérni csak az 
üzemeltető 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 Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Városüzemeltetési 
Csoportjánál.”

5. §

A R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) 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. Koporsós temetés esetén az elhunyt temetési helye: egyes sírhely, kettes
sírhely, hármas sírhely, négyes sírhely, családi sírhely, gyermeksírhely, továbbá hant
nélküli egyes vagy kettes sírhely.”

6. §

A R. 12. § (3) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében, továbbá a 13. § (3) bekezdésében a
„Városüzemeltetési és Műszaki Iroda” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Iroda Városüzemeltetési Csoportja” szöveg lép.

7. §

A rendelet 14. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

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



8. §

(1) A rendelet 17. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

{17. § (2) Szabálysértést követ el, és 50.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki:} 
 “j) a síremlék felállításakor, felújításakor keletkezett sírkőmaradványok elszállítására 

vonatkozó felhívásnak nem tesz eleget.”

(2) A R. 17. § (2) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

{17. § (2) Szabálysértést követ el, és 50.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki:} 
“n) a megváltott temetési helyen túlterjeszkedő szegélykőt, síremléket, sírboltot vagy 

sírjelet az üzemeltető felszólítása ellenére a megváltott temetési helyen túlterjeszkedve 
helyezi el,”

(3) A R. 17. § (2) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki: 

{17. § (2) Szabálysértést követ el, és 50.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki:} 
“p) a temetés időpontját a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda Hatósági 

Csoportjánál nem jelenti be.”

(4) A R. 17. § (2) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki: 
{17. § (2) Szabálysértést követ el, és 50.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki:} 
„a síremlék állítása, felújítása, javítása, tisztítása vagy bármely, a sírhely felújításával,

állagmegóvásával kapcsolatos munka elvégzésének időpontját a temetőőrrel nem egyezteti és 
nem a temetőőr jelenlétében végzi.” 

9. §

A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti.

Tapolca, 2011. december 9.

Császár László Ughy Jenőné  
 polgármester s.k. aljegyző s.k. 



1. melléklet a /2011.(XII. . ) önkormányzati rendelethez

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

VÁZRAJZ, MÉRETEK FELTÜNTETÉSÉVEL

Dátum: ……………………………….

………………………………………………
aláírás



NYILATKOZAT

Alulírott …………………………..……… (síremléket készítő vállalkozó) nyilatkozom, hogy 
a síremlék felállításához Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről 
és a temetkezésről szóló 25/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 
14 és 15. §-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. 
Felelősséget vállalok továbbá arra, hogy a síremlék felállításakor, felújításakor, javításakor 
keletkezett szemetet, törmeléket, hulladékot a munka befejezésekor elszállítom.

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: ………………………………….


