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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2019. november 29-i nyilvános ülésére 

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

  önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda 

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 2019. augusztus 26-i nyilvános ülésén vizsgálta felül a 
képviselő-testület.  

Ekkor a rendeletmódosítás indoka az volt, hogy a lakosság részéről erős igény jelentkezett a 
nyári forróság miatt az „Új” temetőbe személygépkocsival történő behajtás engedélyezése 
iránt már a reggeli, illetve a koraesti órákban is. A kérésnek eleget téve a rendelet szövegén 
átvezettük a módosítást.  

A rendelet felülvizsgálatára kettő okból kerül sor. A felülvizsgálat részben jogszabályi 
kötelezettség, miután a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a 
továbbiakban: Ttv.) 40. §. (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a köztemetőkre vonatkozó 
díjak mértékét (temetési hely díja, temető-fenntartási hozzájárulás, temetői létesítmények díja) 
évente felül kell vizsgálni.  

A képviselő-testület a temetőre vonatkozó díjak mértékét 2015. novemberében emelte a 
jelenlegi szintre. 2017. március 01-től a sírboltok használati időtartamát csökkentettük 60 
évre.   

A 2019. évi megrendeléseink felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy a keszonos 
urnasírhelyek létesítési költsége közel 100.000.- Ft darabonként. Az Ör. 5. mellékletében a 
keszonos urnasírhely megváltási díja csak 80.000.- Ft, így 20.000.- Ft terheli a 
költségvetésünket. Javaslom a megváltási díj emelését a létesítési költséggel egyező mértékre.  

Egyéb díj emelését most nem tartom indokoltnak.  

A másik indok az, hogy a „Cselle-Ház” Kft. Tapolca Város Önkormányzatával kötött 
közszolgáltatási szerződés alapján a temetőben is több fenntartási feladat elvégzésére kapott 
megbízást.      

Az Ör. „2. A köztemetők fenntartásának rendje” fejezet szövegét kell a Kft-vel kötött 
közszolgáltatási szerződés miatti változásokhoz igazítani.    



 

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. (XI.__) számon 
önkormányzati rendeletei közé iktatja. 

 
 

 
 

Tapolca, 2019. november 20. 
 
            Dobó Zoltán 
            polgármester 
 
 



 

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
__/2019. (XI. _.) 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.) 3. § helyébe a következő 
rendelkezés lép:  

(1) A köztemetők fenntartását és üzemeltetését az Önkormányzat látja el, a Tapolcai 
Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységeinek közreműködésével.  

(2) A köztemetők fenntartását a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Városüzemeltetési 
Csoportja (a továbbiakban: Városüzemeltetési Csoport) végzi a Cselle-Ház Kft., mint 
közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) bevonásával.  

(3) A Városüzemeltetési Csoport a Közszolgáltatóval kötött szerződésben szabályozottak 
szerint  

a) gondoskodik a köztemetők területén lévő utak, gyalogutak, kerítések, vízvételi 
helyek és köztéri bútorok fenntartásáról,  

b) gondoskodik a köztemetők területén lévő füves területek kaszálásáról, a fák és 
örökzöldek növényvédelméről és ápolásáról,  

c) gondoskodik a temetőőrök munkájához szükséges munkaeszközökről, 
munkaanyagokról, szerszámokról és munkagépekről, az ezzel kapcsolatos 
költségek elszámolásáról,  

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

e) biztosítja a ravatalozó, a technikai berendezések, tároló helyiségek és hűtők, a 
boncoló helyiségek, és egyéb közcélú létesítmények karbantartását, takarítását,  

f) ellenőrzi a köztemetők fenntartásához kapcsolódó közüzemi számlákat,  

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

(4) A köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatal 
Önkormányzati és Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoportja (a továbbiakban: 
Általános Igazgatási Csoport) végzi.  

(5)   Az Általános Igazgatási Csoport   

a) biztosítja az eltemetés és urnaelhelyezés feltételeit,   

b) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó 
használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket,   



 

c) szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés, az urnaelhelyezés és a 
boncolások zökkenőmentes lefolytatását,  

d) a temetési helyekről, és a sírhelyek megváltásáról manuális és számítógépes 
nyilvántartásokat vezet. Az újraváltás jogosultságát, a sírhely érvényességét a 
nyilvántartás alapján vizsgálja és elbírálja,  

e) végzi a síremlék felállításával, felújításával, tisztításával összefüggő 
üzemeltetői hozzájárulások kiadásával kapcsolatos feladatokat,   

f) megállapítja és számlázza a temető-fenntartási hozzájárulás, a temetői 
létesítmények használatáért fizetendő díj, a hűtőhasználati díj, továbbá a 
munkavégzés feltételeinek megteremtése díjának összegét,  

g) a „Cselle-Ház” Kft jelzése alapján intézkedik a köztemetők területén végzett 
síremlék építési, felújítási és tisztítási munkálatok e rendeletben előírt 
szabályait megsértőkkel szemben.  

2. §  

Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

3. § 

Ez a rendelet a 2020. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
Tapolca, 2019. november 29. 
 
 
  Dobó Zoltán     dr. Németh Mária Anita 
   polgármester      jegyző 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. melléklet a …./2019. (XI. …..) önkormányzati rendelethez                        

1. Temetési helyek megváltási díjai Tapolca régi és új temetőben (Ft/sírhely)  
    
   A   B   C   D  

   Alapdíj  
Használat 
időtartama  

Temetőfenntartási 
hozzájárulási díj 
síremlék készítése 
esetén  

1.  Egyes sírhely az új temetőben   25.000.-   25 év   1.250.-  

2.  Kettes sírhely az új temetőben   50.000.-   25 év   2.500.-  

3.  Hármas sírhely az új temetőben   75.000.-   25 év   3.750.-  

4.  Négyes sírhely az új temetőben   100.000.-   25 év   5.000.-  

5. 
Urnafülke (kolombárium fülke) 
Egyes  

25.000.-   20 év   -  

6.  Keszonos urnasírhely (négyes)   100.000.-   25 év   -  

7.  Urnasírhely (kettes) az új temetőben   32.000.-   25 év   2.500.-  

8.  Gyermeksírhely   12.000.-   25 év   600.-  

9.  Sírboltok  
50.000.- 
/férőhely 

60 év48   1.750.-/sírhely  

10. 
1-es sírhely újraváltása a régi 
temetőben  

15.000.-   25 év   750.-  

11. 
2-es sírhely újraváltása a régi 
temetőben  

30.000.-   25 év   1.500.-  

12. 
3-as sírhely újraváltása a régi 
temetőben  

45.000.-   25 év   2.250.-  

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

14.  
Gyermeksírhely újraváltása a régi 
temetőben  

12.000.-   25 év   600.-  

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

    
   A   B   C   D  

   Alapdíj  
Használat 
időtartama  

Temetőfenntartási 
hozzájárulási díj 
síremlék készítése 
esetén  

1.   1-es sírhely váltása    8.000.-   25 év   400.-  
2.   2-es sírhely váltása    16.000.-   25 év   800.-  
3.   3-as sírhely váltása   24.000.-   25 év   1.200.-  
4.   Urnasírhely váltása   12.000.-   25 év   600.-  
5.   Gyermeksírhely váltása    12.000.-   25 év 600.-  
6.   Sírbolt (kripta) váltása   30.000.- 

/férőhely
100 év   



 

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 kialakult 
feladatmegosztásokhoz igazodóan szabályozza a temetők használatát.  
A sírhelymegváltási díj módosítás többlet költséget okoz a temettetők részére, de az emelt díj 
a keszonos urnasírhely létesítésének önköltségét nem haladja meg. Az Önkormányzat 
bevételei növekednek, a sírhely létesítés során nem keletkezik veszteség.  
 
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 nem okoz.     
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A Rendelet módosításának elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a jelenlegi 
szabályozás eltér a „Cselle-Ház” Kft-vel kötött közszolgálati szerződés miatt kialakult 
feladatellátás. A sírhelymegváltási díj módosításának elmaradása esetén minden keszonos 
urnasírhely létesítésén az Önkormányzatnak 20.000.- Ft meg nem térülő költsége keletkezik.    
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel. 
 
 


