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Tárgy:    A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012.(XI.26.)   

  önkormányzati rendelet módosítása 
 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
   dr. Németh Mária Anita jegyző 

Általános Igazgatási Csoport 
   Molnár Károly csoportvezető 
    
Megtárgyalja:  Ügyrendi Bizottság 
   Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
   Humán Bizottság 
   Gazdasági Bizottság 
 
Meghívott:            -  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012.(XI.26.) önkormányzati rendeletet (a 
továbbiakban: Ör.) legutóbb a 2018. november 23-i nyilvános ülésén vizsgálta felül a 
képviselő-testület.  
Akkor a régi temető használatának szabályaiban történt módosítás, illetve az ünnepek miatt 
elrendelt munkanap áthelyezésekből fakadó probléma megoldására szövegpontosítás történt 
abban, hogy mely napokon lehet temetni a köztemetőinkben.   
A jelenlegi rendeletmódosítás indoka az, hogy a lakosság részéről igény jelentkezik a nyári 
forróság miatt az „Új” temetőbe személygépkocsival történő behajtás engedélyezése iránt már 
a reggeli, illetve a kora esti órákban is. 
 
A temetőbe történő behajtás jelenleg hétfői és pénteki napokon a 12.00 órától 18.00 óráig 
terjedő időszakban engedélyezett. 
 
Méltányolhatónak tartom azok kérését, akik a hozzátartozójuk sírját a nap azon szakaszában 
kívánják meglátogatni, amikor a hőmérséklet a napi csúcsértékénél alacsonyabb, hiszen a 
nyári hőség miatt a jelenleg behajtásra engedélyezett időszakban van a legmelegebb, a sírok 
jó részénél árnyék sincs. 
 
A lakossági igényt tekintetbe véve javaslom, hogy a jelenlegi szabályozást oly módon 
változtassuk meg, hogy az év legmelegebb hónapjaiban, vagyis június 01-től szeptember 30. 
napjáig a megszokott hétfői és pénteki napokon már reggel 7.00 órától este 20.00 óráig 
lehessen gépkocsival behajtani.  



 

Természetesen számolnunk kell azzal, hogy a megváltozott időtartam miatt a temetőőrnek a 
munkaideje hosszabb lesz, a felügyelet és a temető zárása miatt. Ez értelemszerűen 
költségnövekedést okoz, hiszen a temetőőr túlórában fogja tudni ellátni munkáját.   
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjék. 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezetet elfogadja és __/2019. (VIII.__) számon 
önkormányzati rendeletei közé iktatja. 

 
 

 
 

Tapolca, 2019. augusztus 15.  
 
            Dobó Zoltán 
            polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

__/2019. (VIII. _.) önkormányzati rendelete 
 

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

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény a 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, továbbá 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 a temetkezésről szóló 
32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 5. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:  

 
(1) „Az „Új” temetőbe a június 1. napjától szeptember 30. napjáig terjedő időszakban hétfői 

és pénteki napokon 7.00 és 20.00 óra között, az év többi hónapjában minden 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.  

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
Tapolca, 2019. augusztus 27. 
 
 
 
 
  Dobó Zoltán     dr. Németh Mária Anita 
   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 a temetkezésekről szóló önkormányzati 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 elfogadásának társadalmi hatása, hogy a módosítás a lakosság részéről jelentkező 
azon igényhez, hogy az év legmelegebb időszakában már a kora reggeli óráktól kora estig 
lehessen az új temetőbe gépjárművel behajtani, jobban igazodóan szabályozza az „Új” temető 
használatát.  
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti következményei nincsenek.  
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet elfogadása adminisztratív többletterhet okoz a temetőőr túlóráinak nyilvántartása 
és számfejtése, illetve kifizetése miatt.     
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A Rendelet módosításának elmaradása nem jár törvényességi felügyelet jogkövetkezménnyel.   
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest a négy hónapon át 
havi 18-20 óra többletmunkát, illetve ennek költségvonzatát eredményezi. A költség 
közvetlenül a temetőőr munkáltatójánál jelenik meg, de közvetetten az Önkormányzatot is 
terhelni fogja, hiszen a temetőőr munkáltatója 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaság.  
 
 


	HATÁROZATI JAVASLAT

