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Meghívandók:

Tisztelt Képviselő-testület!  

A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) a 
Képviselő-testület a 2012. november 23-i nyilvános ülésén fogadta el.  

Most a rendelet elfogadása óta eltelt időszakban a rendelet alkalmazása során felmerült 
nehézségek kiküszöbölése miatt indokolt a módosítás.

A Rendelet 10. § (5) bekezdése a következőképpen rendelkezik: „Temetni mindhárom 
köztemetőben a nyári időszakban hétfőtől péntekig 10-17 óráig, a téli időszakban 10-16 óráig 
lehet. Ettől eltérni csak az Általános Igazgatási Csoport előzetes írásos hozzájárulásával lehet. 
Ünnepnapokon temetés nem végezhető. A fenti időszaktól eltérő időpontban történő 
temetéshez való hozzájárulás iránti kérelmet a temetés tervezett időpontja előtt legalább 3 
munkanappal kell előterjeszteni az Általános Igazgatási Csoportnál.” 

A régi és az új temetőben 1-1 temetőőr teljesít szolgálatot 7 órás munkarend szerint. A 
fenntartói jelenlét tehát ezen időszakban biztosított a köztemetőben. Amennyiben külön 
engedéllyel szombaton van temetés, akkor a temetőőr természetesen jelen van, de a túlórát 
hétköznap csúsztatja le, így a temetést követő héten valamelyik hétköznap nem biztosított a 
fenntartói jelenlét. A szombati temetés lehetősége eredetileg kivételes alkalmakra, különös 
méltánylást érdemlő körülmény fennállása esetére került be a rendelet szövegébe.  

Tavaly, de különösen az idei évben az a tapasztalat, hogy a temetkezési vállalkozók sok
esetben különös méltánylást érdemlő körülmény nélkül, az Általános Igazgatási Csoportot 
kész tények elé állítva szombatra fogadnak el temetéseket.
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A rendelet szövegének azon részét, mely szerint legalább 3 munkanappal előbb kellene jelezni 
a temetési szándékot, szintén nem minden esetben tartják be. Jelenlegi emberi erőforrás 
kapacitásaink csupán a hétközbeni temetést teszik lehetővé. A megszaporodott szombati 
temetések miatt plusz egy fő temetőőr alkalmazása lenne szükséges, melyet a költségvetés 
nem tesz lehetővé. Tekintetbe véve azt a tendenciát, hogy különös méltánylást érdemlő 
körülménnyel a szombati temetéseket nem tudták alátámasztani, így az mintegy a temetkezési
vállalkozók plusz szolgáltatásaként jelentkezik, javaslom, hogy külön díjat vezessünk be a
szombati temetésekre. Amennyiben az eltemettető vállalja a hétvégi felár megfizetését, akkor 
kaphat engedélyt a szombaton történő temetésre. A temetőőr pedig a túlmunkáért díjazást 
kapna, így a hét közbeni feladat-ellátást nem befolyásolja, hogy a temetőőr szombaton 
dolgozott-e vagy sem. Javaslom, hogy a képviselő-testület a hétvégi temetés díjaként 30.000.- 
Ft-ot állapítson meg.

A Rendelet 5. melléklete rendelkezik a sírhely megváltási díjakról. A 7. sor adatai szerint a
kettes urnasírhely jelenleg 15.000.- Ft-ba kerül az új temetőben. Az ár meghatározásakor nem 
került felszámításra a földcsere ára, indokolt ezzel kiegészíteni a táblázatot. Az urnasírhelyek
esetében nem lett továbbá meghatározva a temető hozzájárulási díj mértéke. Javaslom, hogy 
az urnasírhelyek kialakítása esetében –a kettes sírhelyekhez hasonlóan – a temető-
hozzájárulási díjat 2.500.- Ft-ban határozzuk meg.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 
32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló __/2013. (__.__)
önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadja és
rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2013. március 26.

Császár László
polgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
__/2013. (IV.__.) önkormányzati rendelete

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

(Tervezet)

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

(1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 6. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki: 
„4. Szombati napokon végzett temetések díja: 30.000.- Ft.”

2. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Tapolca, 2013. április 5.

Császár László     Ughy Jenőné 
  polgármester             jegyző 
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1. melléklet a __/2013. (IV.__) önkormányzati rendelethez

1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 7:A mezője helyébe a következő rendelkezés 
lép:

A
7. Urnasírhely (kettes)

az új temetőben 
Földcsere

2. A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 7:B mezője helyébe a következő rendelkezés 
lép:

B
7. 15.000.-

34.000.-

3. A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 7:D mezője helyébe a következő rendelkezés 
lép:

D
7. 2.500.-
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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 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 elfogadása esetén a rendelet könnyebben alkalmazható lesz. Az urnasírhelyekre
vonatkozó táblázat pontosításával egyértelművé válik, hogy a sírhely kialakításakor szükséges 
a földcsere és ennek díját, valamint a hozzájárulási díjat is meg kell fizetni. A szombati
temetések esetén a díj bevezetése a jelenlegi helyzethez képest többlet bevételt jelent az
önkormányzatnak. Társadalmi hatás, hogy a szombati temetés nem az azt végző vállalkozó 
plusz szolgáltatásaként fog jelentkezni, hanem a jövőben valóban különös méltánylást 
érdemlő, rendkívüli esetekben a Hivatal szervezeti egysége fogja elbírálni a kérelem 
jogosságát. Társadalmi hatás továbbá, hogy a temetőőri jelenlét a szombati temetések mellett 
is biztosított lesz hétköznapokon.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti következményei nincsenek.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet elfogadása csekély mértékű adminisztrációs többletet okoz: a szombati temetések 
befizetett díjait megfelelően adminisztrálni kell, a temetőőrök túlmunkáját pedig a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően kell díjazni és dokumentálni. 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A Rendelet megalkotásának elmaradása azzal járna,
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.


