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Meghívott: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésén fogadta el a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendeletet.  

A rendelet módosítása most azért szükséges, hogy az elfogadása óta eltelt időszakban 
felmerült problémák megoldásra kerüljenek.

2013. január 1-je előtt az Új temető kapui állandóan nyitva voltak és bárki bármilyen 
időpontban szabadon ki- és behajthatott, holott ez a korábban hatályos rendeletünk szerint is 
csak meghatározott időszakban volt biztosítva, és kizárólag a mozgáskorlátozott 
temetőlátogatók számára. 

A rendelet jelenleg hatályos szövege szerint a temetőbe tilos gépjárművel behajtani. Csak 
azok mehetnek be gépjárművel, akik síremlék felállításához, illetve tisztításához, javításához 
előzetesen engedélyt kértek és kaptak.  

A lakosság részéről azonban igény van a gépjárművel való bejutásra. Az ügyfélfogadások 
során, továbbá a polgármesteri, alpolgármesteri és jegyzői fogadóórákon többen jelezték, 
hogy koruk vagy egészségi állapotuk miatt nehezen mozognak és gyalogosan csak
nehézkesen tudják megközelíteni szerettük sírját. Többen elmondták, hogy szeretnének a
temetőbe földet bevinni, és ezért hiányolják a gépjárművel való behajtás lehetőségét.  

Megismerve és elfogadva a lakossági igényt javaslom, hogy hetente 1 alkalommal, hétfőn 
12.00 és 16.00 óra között az Új temető kapuja legyen nyitva, majd a temetőőr zárja azt be. 



Tekintettel arra, hogy a temetőőr 7 órás munkarendben dolgozik, a heti nyitvatartást csak 
túlóra elrendelésével van lehetőség biztosítani.  

A korábban hatályos rendelettel ellentétben, mely szerint csak mozgáskorlátozottak hajthattak
be a temetőbe gépjárművel, azt javasolom, hogy heti egy alkalommal, a fent írt időszakban 
bárki behajthasson a temetőbe gépjárművel, így lehetősége van a mozgáskorlátozottnak nem 
minősülő, de nehezen mozgó temetőlátogatóknak is gépkocsival közlekedni, továbbá be lehet 
vinni a sírgondozáshoz szükséges földet is. A hétfői nyitvatartást az indokolja, hogy a legtöbb 
temetés csütörtökön, illetve pénteken délután zajlik, nem volna ezért szerencsés ezen
időszakban a gépjárműforgalom beengedése a temetőbe. 

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. június 19.

Császár László
polgármester



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
__/2013. (__.__.) 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
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 5. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) A köztemetőbe minden héten hétfőn, 12.00 és 16.00 óra között lehet gépjárművel 
behajtani. A temetőbe behajtó járművekkel csak az aszfaltozott utakon, a KRESZ 
szabályainak betartásával lehet közlekedni. Egyéb időszakokban a temetőbe gépjárművel 
behajtani tilos.”

2. §

Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

Tapolca, 2013. június 28.

Császár László      Ughy Jenőné 
  polgármester          jegyző 



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 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 rendelet társadalmi hatása, hogy a temetőlátogatók heti egy napon, 4 óra időtartamban 
korlátozás nélkül behajtani a temetőbe. Így a koruk, vagy egészségi állapotuk miatt 
nehezebben mozgó látogatókat sem éri hátrány, fel tudják keresni elhunyt szerettük sírját.
Lehetőség van továbbá arra, hogy a sírgondozáshoz szükséges eszközöket, virágföldet a 
temetőlátogatók gépkocsival a sírhoz vigyék. Az intézkedés többletkiadással jár, tekintve, 
hogy a temetőőr számára túlórát kell elrendelni, melynek összege többletként jelentkezik. 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetnek környezeti hatását a temetőbe behajtó gépjárműforgalom képezi. 

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az új behajtási időszak adminisztratív többletterhet jelent (túlóra elrendelése, nyilvántartása) 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotása azért szükséges, mert a lakosság részéről méltányolható igény, hogy a 
indokolt esetben (mozgáskorlátozottság, föld, eszközök bevitele) gépjárművel is 
behajthassanak a temetőbe. 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet-tervezet elfogadásához az szükséges, hogy a szabályozott időszakban biztosított 
legyen a fenntartói jelenlét, azaz a temetőőr legyen jelen. Tekintve, hogy hét órás 
munkarendben dolgozik, jelenléte csak túlóra elrendelésével biztosítható.


