
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
31/2013. (XII. 21.) 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. §

(1)  A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 15. § (4) bekezdésében az „Az ún. kegyeleti közszolgáltatások díjait
(sírhely megváltás díja, létesítményhasználati díj, temető-fenntartási hozzájárulási díj, 
hűtőhasználati díj) és a temetőkben alkalmazott egyéb díjtételeket” szövegrész helyébe az 
„A köztemetői létesítmények használati díjait” szövegrész lép. 

(2) A R. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(3) A R. 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. §

(1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a R. 3. melléklet 1. címének teljes D oszlopa, és a 4. melléklet 2. cím teljes
E oszlopa.

(3) Hatályát veszti a R. 15. § (1) bekezdésében az „útjainak” szövegrész.

Tapolca, 2013. december 20.

Császár László sk. dr. Rozgonyi Viktória sk.
                                      polgármester          aljegyző 

Kihirdetve: 2013. december 21.

dr. Rozgonyi Viktória sk
         aljegyző  



1. melléklet a 31/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

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

A

1.  Egyes sírhely az új temetőben 

2. A R. 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1:B mezője helyébe a következő rendelkezés lép: 

B

1. 25.000.-

3. A R. 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2:A mezője helyébe a következő rendelkezés lép: 

A

2. Kettes sírhely az új temetőben 

4. A R. 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2:B mezője helyébe a következő rendelkezés lép: 

B

2. 50.000,-

5. A R. 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3:A mezője helyébe a következő rendelkezés lép: 

A

3. Hármas sírhely az új temetőben 

6. A R. 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3:B mezője helyébe a következő rendelkezés lép: 

B

3. 75.000,-

7. A R. 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4:A mezője helyébe a következő rendelkezés lép: 

A

4. Négyes sírhely az új temetőben 

8. A R. 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4:B mezője helyébe a következő rendelkezés lép: 

B

4. 100.000,-



9. A R. 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 7:A mezője helyébe a következő rendelkezés lép: 

A

7. Urnasírhely (kettes) az új
temetőben 

10. A R. 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 7:B mezője helyébe a következő rendelkezés lép: 

B

7. 32.000,-

11. A R. 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 8:A mezője helyébe a következő rendelkezés lép: 

A

8. Gyermeksírhely

2. melléklet a 31/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Köztemetői létesítmények használati díjai 

1. Köztemetői létesítmények használati díja:    20.000.- Ft 
    (Hűtőhasználati díj nélkül) 

2. Hűtőhasználati díj: 
1-3. nap időtartamra:        3.500.-Ft/nap/fő 
4. naptól       4.500.-Ft/nap/fő 

3. Munkavégzés céljából (sírhelytisztítás, javítás)
feltétel biztosítása (villamos energia, víz, tárolás) 1.000.- Ft/nap




