
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2008. (XII. 29.) Kt. rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet  
módosításáról

1.§

1.§ Az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki:.
         (4) A temetőkben a sírhelytáblák megosztása, átalakítása  - temetkezési igények  

figyelembe vételével - a polgármester hatáskörébe tartozik.

11. § Az alábbi új (11) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (11) bekezdés (12) bekezdésre
változik.

          (11) A hűtőnaplók és a boncolási napló vezetése a temetőgondnok feladata. 

2.§

12.§ (4) és (5) és (7) bekezdése az alábbiak szerint változik:

        (4) A „Régi” és az „Új” temetőben egy-egy temetőgondnok teljesít szolgálatot, akik 
gondoskodnak a temetők nyitásáról, zárásáról, a temető nyitva tartása alatt a 
felügyeletről, a temetők zöldterületeinek gondozásáról, téli hónapokban a 
hóeltakarításról, rendőrhatósági boncolások esetén a holttest hűtőből történő kivételéről, 
illetve ha szükséges, visszahelyezéséről, valamint a helyiségek takarításáról.  

         (5) A „Diszeli” városrészi temetőben a temetőgondnok gondoskodik a zöldterületek 
karbantartásáról, téli hónapokban a hóeltakarításról.

         (7) A köztemetőkben a hulladék gyűjtésére szolgáló konténerekből a hulladék 
elszállítása a REMONDIS Tapolca Környezetvédelmi Szolgáltató Kft-vel kötött éves
szerződésben foglaltak szerint a temetőgondnok bejelentése alapján történik. A 
veszélyes hulladék elszállítása a boncolóhelyiségből a Zöld Zóna Kft-vel kötött éves 
szerződésben foglaltak szerint, a temetőgondnok bejelentése alapján történik. 

3.§

13.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

        (5) A temetőben magánszemély síremléken kívül más létesítményt nem állíthat, a 
síremlék területén kívül egyéb tárgyat (pl.: padot, napernyőt, más hozzátartozó kegyeleti 
jogát sértő tárgyat, stb.) nem helyezhet el, növényt fát nem ültethet, a síremlék területén 
belül pedig kizárólag olyan növények fák ültethetők, amelyek az 1,5 m magasságot soha 
nem haladják meg, terebélyességük nem halad túl a sírhely méretein.



4.§

15.§ (2) bekezdés d), g), i) és p) pontjai az alábbiak szerint változnak:

         (2) Szabálysértést követ el és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki 

              d) a temető nyitvatartási rendjére, továbbá a sírok  (urnafülkék) díszítésére nem 
szolgáló tárgyak temetőbe való bevitelére, illetve elhelyezésére vonatkozó 
előírásokat megszegi, 

              g) a temetőbe – a vakvezető kutya kivételével – állatot visz be, 

i) a temetési hely jelölésére szolgáló sírjelet (sírt, sírboltot, síremléket, stb.) vagy a
temetőben lévő egyéb tárgyakat, illetve növényzetet megrongálja, beszennyezi, 
továbbá a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat jogtalanul eltávolítja, vagy engedély
nélkül tárgyat helyez el,

             p) a megváltott temetési helyen az üzemeltető hozzájárulása nélkül kerítést, illetve a 
temető területén padot vagy egyéb, nem a sírhelyhez tartozó tárgyat helyez el, és 
azt az üzemeltető felszólítása ellenére sem távolítja el,    

5.§

A rendelet 4. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.sz. melléklete lép.

6.§

E rendelet 2009. január 01-én lép hatályba.

Jogharmonizációs záradék
7.§

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai 
Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. tv. 3. §-ával 
összhangban, az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető 
szabályozást tartalmaz.

T a p o l c a , 2008. december 15.

Sólyom Károly sk. dr. Imre László sk.
                        alpolgármester                                                      jegyző 

Kihirdetve: 2008. december 29.

dr. Imre László sk.
  jegyző 



1. számú melléklet

4. számú melléklet

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

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

8.000.- 20 év -

6. Keszonos urnasírhely (négyes) 40.000.- 25 év -

7. Gyermeksírhely (földcserével) 6.000.- 25 év 300.-

8. Sírboltok 35.000.-
/férőhely 

100 év 1.750.-/sírhely

9. 1-es sírhely újraváltása a régi
temetőben 15.000.- 25 év 750.-

10. 2-es sírhely újraváltása a régi
temetőben 30.000.- 25 év 1.500.-

11. 3-as sírhely újraváltása a régi
temetőben 45.000.- 25 év 2.250.-

12. Urnasírhely váltása a régi temetőben 12.000.- 25 év 600.- 

13. Gyermeksírhely váltása a régi
temetőben 

6.000.- 25 év -

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

Alapdíj Használat
időtartama 

Temetőfenntartási 
hozzájárulási díj

síremlék készítése
esetén

9. 1-es sírhely váltása 8.000.- 25 év 400.-

10. 2-es sírhely váltása 16.000.- 25 év 800.-

11. 3-as sírhely váltása 24.000.- 25 év 1.200.-

12. Urnasírhely váltása 12.000.- 25 év 600.-

13. Gyermeksírhely váltása 1.500.- 25 év -

C) Köztemetői létesítmények használati díja:  15.000.-Ft

D) Hűtőhasználati díj - tapolcai elhunyt esetén:    3.500.-Ft/nap/fő     
- tranzit hűtés:                          5.000.-Ft/nap/fő 



A díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak. Számlázáskor a megadott díjtételeket – sírhely díjak
kivételével – a mindenkori ÁFA értékével meg kell növelni.
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