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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendeletet utoljára a 
2013. december 20-i nyilvános ülésén módosította a Képviselő-testület. Akkor a szociális 
temetésre vonatkozó rendelkezések és a temetőben fizetendő díjak felülvizsgálata miatt 
tárgyalta a Képviselő-testület a rendeletet. 
 
A rendelet felülvizsgálata most egyrészt azért szükséges, mert a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban. Ttv.) 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 rezsicsökkentéssel elindult, a lakossági kiadások jelentős mérséklését célzó folyamathoz 
kapcsolódva a temetkezési helyekért fizetendő díjak emelését – a korábbi évekhez hasonlóan - 
az idei évben sem javaslom. 
 
A rendelet felülvizsgálatának másik indoka, hogy a köztemetőkben vállalkozásszerűen 
temetkezési tevékenységet végző sírköves szakemberek azzal a kéréssel fordultak Tapolca 
Város Önkormányzatához, hogy az Új temetőben a kettes sírkeretek méretét növelje meg. 
Indokolásul előadták, hogy az Új temetőben földcsere szükséges a temetések 
lebonyolításához. A földcsere miatt attól tartanak, hogy a jelenleg hatályos sírkeret-méretek 
betartásával az általuk készített síremlék megsüllyedhet, megdőlhet, vagy balesetveszélyessé 
válhat.  
 
A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodával egyeztetve javaslom, hogy a Képviselő-
testület fogadja el az új, nagyobb sírkeret-méreteket. Ez a temető rendezettsége szempontjából 
is előnyös. A legtöbb lakossági kérés a polgármesteri, alpolgármesteri fogadóórákon abban a 
tárgyban érkezik, hogy a síremléket állító hozzátartozó szeretné „körbe járólapoztatni” a 
síremléket. Erre a jelenlegi sírkeret-méretekkel csak korlátozottan, abban az esetben van 
lehetőség, ha a síremlék kisebb, mint az engedélyezett méret és csupán a jelenleg hatályban 
lévő sírkeret-méretek erejéig szabad kivitelezni a síremlék körbelapozását. 



 
Tapasztalataink szerint azonban számos esetben lépték túl a kivitelezésnél a megengedett 
méreteket a vállalkozók, illetve a munkát saját maguk végző vagy rokonnal, ismerőssel 
végeztető hozzátartozók. Az új, nagyobb méretek viszont – a koporsók méretét alapul véve – 
magukba foglalnak egy 30 cm x 30 cm-es „szegélyt” is, így a síremlék körbejárható lesz.  
 
Annak érdekében pedig, hogy a temető rendezettebb arculatot mutasson, és a 
szintkülönbségből fakadó esetleges baleseteket megelőzzük, a rendelet előírást tartalmazna 
arra nézve, hogy a síremlék alapjának elkészítésekor a talaj legalacsonyabb pontjához kell 
igazodni, azaz, az alap nem emelkedhet ki a talajból, a síremléket mégis az elkészített alapon 
száraz lábbal körbe tudják járni az elhunyt hozzátartozói. 
 
 
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 __/2014. (_._.) 
számon önkormányzati rendeletei közé iktatja. 
 
 

Tapolca, 2014. szeptember 9. 
 
 

  Császár László  
   polgármester 
 



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
__/2014. (_. _.) 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.  § 
 
A temetőkről és temetkezésről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 16. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(2a) A síremlék alapjának elkészítésekor a talaj legalacsonyabb pontjához kell igazodni. Az 
elkészült síremlék alapja nem akadályozhatja a sírok közötti szabad közlekedést és nem 
keletkeztethet szintkülönbséget.” 
 

2. § 
 

A Rendelet 4. melléklet 1. táblázata az 1. melléklet szerint módosul. 
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2014. október 1-jén lép hatályba. 
 

 
 

Tapolca, 2014. szeptember 26. 
 
 
 
 
 
  Császár László      Ughy Jenőné 
   polgármester            jegyző 
 



 
1. melléklet a    /2014. (    ) önkormányzati rendelethez 

 
1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 4. 
melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 

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  190-240 210-260 

3. Urnasírhely 65-90 80-100 

4. Családi sírhely 400 210-230 

5. Gyermeksírhely 60-90  130-150  
 



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 nagyobb sírkeret-méretek 
engedélyezésével az újonnan kivitelezett síremlékek alapja egyszersmind keretként szolgálva 
lehetőséget ad arra, hogy az elhunyt hozzátartozói a síremléket akadálytalanul 
„körbejárhassák”. A jövőben – amennyiben a síremlék a maximálisan megengedett 240x260 
cm-es méretben készül el, szükségtelen lesz a kivitelezőt megbízni azzal, hogy a síremlék 
köré a sírköves helyezzen el – egyébként szabálytalanul – kavicságyat. 
 
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. Várható hatása, hogy a 
panaszos ügyek száma, miszerint a kivitelezésnél túllépték a megengedett sírkeret-méreteket, 
csökkenni fog. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A Rendelet megalkotásának elmaradása a Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Felügyeleti Főosztályának intézkedését vonja maga után. Az önkormányzatnak évente felül 
kell vizsgálnia a temetői szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet pénzügyi 
feltételt nem igényel. 
 


	HATÁROZATI JAVASLAT

