
 

 
3. NAPIREND                   Ügyiratszám: 2/11-2/2022. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. december 16-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 

Általános Igazgatási Csoport 
   Kovács Aliz csoportvezető 
    
Megtárgyalja:  Ügyrendi Bizottság 
   Gazdasági Bizottság 

Humán Bizottság 
   Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
       
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendeletet (a 
továbbiakban: Ör.) legutóbb a 2021. december 17-i ülésén vizsgálta felül a képviselő-testület.  
Az Ör. felülvizsgálata jogszabályi kötelezettség, miután 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.  
A képviselő-testület a temetőkre vonatkozó díjak mértékét 2015. novemberében emelte a 
jelenlegi szintre. 2017. március 01-től a sírboltok használati időtartamát csökkentettük 60 
évre.   
A 2019. évben a keszonos urnasírhelyek megváltási díját emeltük a létesítési költségek 
emelkedése miatt.   
Tekintettel arra, hogy egy temetés rendkívül nagy anyagi megterheléssel jár a 
hozzátartozók számára, jelen előterjesztés keretében nem javaslom díjak növelését. 
Ugyanakkor a sírhelyek kialakításával kapcsolatos, az önkormányzatot terhelő költségek 
évről-évre magasabbak, így a következő évben már elengedhetetlenné válik bizonyos mértékű 
díjemelés. 
 
A temetővel kapcsolatos fenntartási és üzemeltetési feladatokat a Tapolcai 
Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodája, az Általános 
Igazgatási Csoportja, továbbá a két temetőőr közreműködésével a Cselle-Ház Kft. a hatályos 
jogszabályi előírásoknak és az Ör-ben foglaltaknak megfelelően látja el. 
Az Ör. több pontjában a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Csoportja 
szerepel, azonban tekintettel arra, hogy a Városüzemeltetési Csoport már nem létezik, ezért 
javaslom az Ör. szövegének módosítását. 
Tapolca Város Önkormányzata 1994. évben nyitotta meg a diszeli út mellett található „Új” 
temetőt, miután a „Régi” temetőben (térkép 1. melléklet) a temetkezési helyek elfogytak. A 



 

település lakosai részéről továbbra is erős az igény a „Régi” temető használata iránt. A 
temetések a „Régi” temetőben az elmúlt években rátemetéssel történtek. A „Régi” temetőt 
körbejártuk és megállapítottuk, hogy lenne lehetőség keszonos urnasírhelyek kialakítására a 
Tanúhegyek utca közelében. Előzetes információk alapján ennek nincs is akadálya, ezért 
kérem képviselő-társaimat, hogy ezt a kezdeményezést támogatni szíveskedjenek. 
A temetési helyek pontos kialakítása, kimérése a 2023. évben valósulna meg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjen! 
 

 
 
Tapolca, 2022. december 6. 
 
            Dobó Zoltán 
            polgármester 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a „Régi” temetőben keszonos 
urnasírhelyek kerüljenek kialakításra. 
 
Felkéri és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy a sírhelyek kialakításának jogszabályi lehetőségét 
vizsgálja meg, s amennyiben annak jogi és egyéb 
akadálya nincsen, gondoskodjanak a kimérési és 
kialakítási feladatok elvégzéséről. 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 

 
 
 

DÖNTÉSI JAVASLAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 
rendelete 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
41. § (3) bekezdésében, továbbá 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 a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(2) A köztemetők fenntartását a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda végzi a Cselle-Ház 
Kft., mint közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) bevonásával. 

(3) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda a Közszolgáltatóval kötött szerződésben 
szabályozottak szerint 
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 az Önkormányzat fenntartói feladatai teljesítése és 
a sírhelygondozás során keletkezett 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.” 

2. § 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet 8. § (4) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A temetési helyen kívüli területre csak a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda és az 
általa megbízott személy vagy szervezet ültethet, illetve vág(at)hat ki növényt.” 

3. § 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet 11. § (4) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Amennyiben az elhaltnak hozzátartozója nincs, vagy az a díszsírhelyet nem gondozza, a 
díszsírhely gondozásáról a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda köteles gondoskodni.” 

4. § 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet 16. § (5) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A köztemetők területére csak kész síremlék, valamint sírbolt és a sírkeret építéséhez 
szükséges építőanyagot szabad bevinni. Az anyag tárolási helyét és módját a Városfejlesztési 



 

és Üzemeltetési Irodával egyeztetve a temetőgondnok jelöli ki. Építőanyag a temető 
nyitvatartási idején kívül a temető területén nem tárolható.” 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Tapolca, 2022. december  
 
 

Dobó Zoltán         dr. Iker Viktória 
polgármester      jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. számú melléklet 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

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 a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet 
módosításának 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 közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.  
A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. 

 
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 adminisztratív terhet nem keletkeztet. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

A rendelet módosítását a feladat ellátásában közreműködő szervezeti struktúra változása, a 
jelenlegi állapotnak történő megfeleltetés tette indokolttá.  

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 

 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.  
 


