
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
25/2015. (XI. 30.) 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, 
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. §

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és temetkezésről szóló 
32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(2) A rendelet hatálya a Tapolca Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
tulajdonában lévő és megállapodás alapján az Önkormányzat kezelésében lévő 
köztemetőkre terjed ki.”

2. §

(1) A Rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„d) gondoskodik a köztemetők területén az Önkormányzat fenntartói feladatai teljesítése és 
a sírhelygondozás során keletkezett hulladékok elszállításáról,”

(2) A Rendelet 3. § (5) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:  

„g) a temetőgondnok közreműködésével gondoskodik a köztemetők területén végzett 
síremlék építési, felújítási és tisztítási munkálatok e rendeletben előírt szabályainak 
ellenőrzéséről és betartásáról.” 

3. §

(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) Az „Új” temetőbe minden héten hétfőn és pénteken 12.00 és 18.00 óra között, valamint 
Mindenszentek előtt két hétig és Halottak Napja után egy hétig nyitvatartási időben lehet 
gépjárművel behajtani. A temetőbe behajtó járművekkel csak az aszfaltozott utakon, a 
KRESZ szabályainak betartásával lehet közlekedni. Egyéb időszakokban a temetőbe 
gépjárművel behajtani tilos.” 

4. §

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



„(6) A köztemetők területén a tűzgyújtás, az avar, elszáradt virágmaradvány elégetése tilos, 
kivéve a fenntartó által lebonyolított avar-, és növényi hulladék égetését.”

5. §

(1) A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(3) A sírhely felett rendelkezésre jogosult kötelezhető a szabálytalanul ültetett növények és az
allergén gyomnövények eltávolítására. A felszólítás eredménytelensége esetén a
temetőgondnok jogosult a túlnyúló növényrészek, valamint az előírt méretet meghaladó és 
elbokrosodásra hajlamos növények eltávolítására.”

(2) A Rendelet 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:  

„(5) A sírhely gondozásához a fenntartó által biztosított kannákat és transzport kocsikat
mindenki köteles a rendeltetésének megfelelően használni, és használat után a kialakított 
tárolóhelyre visszavinni.”

6. §

A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

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

7. §

(1) A Rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) A síremlék felállításához, felújításához, a síremlék elemeinek, sírkeret építéséhez
szükséges építőanyag gépjárművel történő helyszínre szállításához, továbbá a síremlék 
tisztításához hozzájárulást kell kérni. A hozzájárulást az Általános Igazgatási Csoportnál
formanyomtatványon kell előterjeszteni. Hozzájárulás hiányában a munkálatok nem 
végezhetőek.” 

(2) A 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 
Városüzemeltetési Csoporttal egyeztetve a temetőgondnok jelöli ki. Építőanyag a temető 
nyitvatartási idején kívül a temető területén nem tárolható. 

8. §

(1) A Rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(2) A temetőben a síremlék felállítására, egyéb munkák végzésére munkanapokon, a temető 
nyitva tartási ideje alatt kerülhet sor. Szombat, vasárnap és ünnepnapokon a temetőben 
síremlék beszállítása, felállítása, egyéb munkák végzése tilos. A temetések ideje alatt
síremlék felállítása, felújítása tilos.”



(2) A Rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(3) A temetők útvonalain tilos a síremlék felállításával, felújításával, tisztításával kapcsolatos 
munkavégzés. Az utakon bárminemű anyagot lerakni, tárolni, építés céljára előkészíteni 
tilos.”

(3) A Rendelet 17. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: 

„(4a) Az engedély nélkül, illetve e rendelet szabályainak megsértésével végzett munka egyszeri
felszólítást, ennek eredménytelensége esetén a temetőben való munkavégzés megtiltását 
vonja maga után.”

(4) A Rendelet 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(5) A hozzájárulás nélkül, vagy a nem előírt módon épített síremléket az Általános Igazgatási 
Csoport a sírhely felett rendelkezni jogosultnak az eltávolításra vonatkozó eredménytelen
felszólítását követően a sírhely felett rendelkezni jogosult költségére, kárára és veszélyére 
eltávolíthatja, elbontathatja.”

9. §

A Rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázata az 1. melléklet szerint módosul.

10. §

(1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 1. és 2. melléklete.

Tapolca, 2015. november 27.

Dobó Zoltán sk.                Ughy Jenőné sk. 
   polgármester            jegyző 

Kihirdetve: 2015. november 30.

                   Ughy Jenőné sk. 
                                                                    jegyző 



1. melléklet a 25/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5:B mezője helyébe a következő rendelkezés lép: 

B

5. 25.000.-

2. A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6:B mezője helyébe a következő rendelkezés lép: 

B

6. 80.000.-

3. A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9:B mezője helyébe a következő rendelkezés lép: 

B

9. 50.000.-/férőhely 


