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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. december 15-i nyilvános ülésére 
 
Tárgy:    A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012.(XI.26.)  

  önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
    dr. Németh Mária Anita jegyző 

Általános Igazgatási Csoport 
   Molnár Károly csoportvezető 
    
Megtárgyalja:  Ügyrendi Bizottság 
   Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
   Humán Bizottság 
   Gazdasági Bizottság 
 
Meghívott:            -  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012.(XI.26.) önkormányzati rendeletet (a 
továbbiakban: Ör.) legutóbb a 2017. február 17-i nyilvános ülésén vizsgálta felül a 
képviselő-testület.  

Ekkor a rendelet szövegén történtek pontosítások, továbbá a sírhelyek védetté 
nyilvánításával kapcsolatos szabályokat határoztuk meg.   

A képviselő-testület a temetőre vonatkozó díjak mértékét 2015. novemberében 
emelte a jelenlegi szintre. 2017. március 01-től a sírboltok használati időtartamát 
csökkentettük 60 évre.   

A rendelet felülvizsgálata most azért szükséges, mert a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 40. §. (3) bekezdése úgy 
rendelkezik, hogy a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét (temetési hely díja, 
temető-fenntartási hozzájárulás, temetői létesítmények díja) évente felül kell 
vizsgálni. 

Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy egy temetés rendkívül nagy, nemegyszer 
teljesen váratlan anyagi megterheléssel jár a hozzátartozók számára. A jelenlegi díjak 
mértékének figyelembevételével nem javaslom a temetések lebonyolításával 
kapcsolatos díjak növelését. 

 

 



 

A temetővel kapcsolatos fenntartási és üzemeltetési feladatokat a Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Csoportja, Általános Igazgatási Csoportja, 
továbbá két temetőőr közreműködésével a hatályos jogszabályi előírásoknak és az 
Ör-ben foglaltaknak megfelelően látja el. Most a rendelet évi rendes felülvizsgálata 
során nem javaslom a rendelet szövegének módosítását sem.  

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Tapolcai Járási Hivatala idén ellenőrizte, hogy temetőinket a hatályos jogszabályi 
előírásokban foglaltaknak megfelelően működtetjük-e. Az eljárás során sor került az 
Ör. törvényességi vizsgálatára, az Általános Igazgatási Csoport által vezetett 
nyilvántartások ellenőrzésére, és a járási hivatal munkatársai helyszíni szemlét is 
tartottak. Az ellenőrzés javítandó hibát, mulasztást, tévedést nem tárt fel. 

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

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a temetőkről és a temetkezésről szóló 
32/2012.(XI.26.) önkormányzati rendeletet 
felülvizsgálta, amely alapján a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 32/2012.(XI.26.) önkormányzati 
rendeletet nem kívánja módosítani.  
 

 
 

Tapolca, 2017. december 5. 
 
            Dobó Zoltán 
            polgármester 


