
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2017. (II.20.) 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, 
és 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. §

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 
32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 10. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép: 

„(3) A hant nélküli sírhelyek számára kialakított parcellában lévő sírhelyen a fejfán, 
sírkereszten kívül más nem helyezhető el, síremlék nem állítható fel, és nem is adható síremlék 
felállítására engedély.”

2. §

Az Ör. a következő 5/A. alcímmel egészül ki: 

„5/A. Védett sírhelyek
12/A. §

(1) A képviselő-testület Tapolca Város köztemetőiben a sírjel, síremlék művészeti értéke miatt, 
vagy az elhunyt személy iránti tisztelet kifejezése érdekében sírjelet, síremléket, temetési helyet
védetté nyilváníthat (védett sírhely).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott védett sírhellyé nyilvánításra, vagy a védettség
megszüntetésére javaslat alapján kerülhet sor. A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a védendő sírhely (síremlék) megnevezését, 
b) a temetési hely pontos megjelölését (temető, parcella, sor, sírhelyszám), 
c) a sírhely rövid leírását, dokumentálását,
d) a védetté nyilvánítás indokoltságát.

(3) A védelem alá helyezésről, illetve a megszüntetésről a Turisztikai és Városfejlesztési 
Bizottság állásfoglalása ismeretében a képviselő-testület dönt. A védettség alá helyezési, illetve 
annak megszüntetésére irányuló eljárásról, valamint a döntésről értesíteni kell a temetési hely 
felett rendelkezni jogosult személyt.

(4) Védetté nyilvánítható az a nem díszparcellában lévő temetési hely,  
a) amelyben olyan néhai személy nyugszik, aki

aa)  a város vezetésében kiemelkedő szerepet töltött be,  
ab) Tapolca díszpolgára volt,
ac)  kiemelkedő életműve alapján erre méltó,  
ad)  jelentős tapolcai közintézmény megalapítója volt, 



ae)  tudományos, kulturális, művészeti, vallási, vagy sport tevékenységével Tapolca 
hírnevét növelte,

af) nehéz történelmi helyzetben példamutatóan helytállt,
ag)  jelentős magánadományozási, vagy szponzorálási tevékenységével hozzájárult 

Tapolca fejlődéséhez, 
ah)  példamutató munkájával Tapolca jelentős várostörténeti, közéleti személyisége volt, 

vagy
b) amelyen kiemelkedő, vagy egyedi képzőművészeti értéket képviselő síremlék található. 

(5) A védett sírhely esetében az Önkormányzat biztosítja
a) a sírhely megváltás nélküli fenntartását,
b) a sírhely gondozását az elhunytak hozzátartozóinak hiányában,
c)  hogy az üzemelő és lezárt temetőben, temetőrészben lévő védett sírhelyet nem szünteti 

meg. A temető, temetőrész megszüntetésekor az ilyen sírhely méltó módon történő 
áthelyezéséről gondoskodik. 

12/B. §

(1) A védett sírhely feletti rendelkezési jog a temetőkről és temetkezésről szóló törvény erre 
vonatkozó rendelkezései szerint gyakorolható. A védett síremlékek esetében is a temetési hely
felett rendelkezni jogosult határozza meg a temetési helyre helyezhető személyek körét, illetve 
jogosult a védett síremlék gondozására. A temetési hely felett rendelkezni jogosult személyében
bekövetkezett változást 45 napon belül be kell jelenteni az Általános Igazgatási Csoportnak.
(2) A védett síremlékek esetében a védetté nyilvánítástól kezdődően a temetési hely feletti 
rendelkezési jog – a temető fennállásáig – határozatlan idejűvé  válik.  
(3) Védett síremlékek esetében a temetési hellyel rendelkező személy mentesül az Ör. 5. 
mellékletében meghatározott megváltási (újraváltási) díj megfizetése alól, a korábban
megfizetett díj azonban nem követelhető vissza. 
(4) A temetési hely felett rendelkező személy a sírjelet – a temetési helyre a védetté nyilvánítást 
követően temetett személyek nevének, adatainak feltüntetése kivételével – csak a képviselő-
testület hozzájárulásával változtathatja meg.
(5) A védett síremlék gondozásával, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat a
temetési hely felett rendelkezni jogosult személy hiányában az önkormányzat látja el.

12/C. §

Az Általános Igazgatási Csoport a temető nyilvántartási könyvben rögzíti a védettség vagy a 
védettség megszüntetésének tényét, továbbá a védett sírhelyekről nyilvántartást vezet, amely 
tartalmazza:

a)  az eltemetett személy nevét, születési helyét és időpontját, elhalálozásának helyét és 
időpontját, foglalkozását, beosztását, 

b)  a temető, temetési hely megnevezését (parcella, sírhely, sor sírhelyszám adatok, sírjel, 
síremlék rövid leírását).

c) a sírhely felett rendelkezni jogosult megnevezését, lakcímét.”

3. §

(1) Az Ör. 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) Az Általános Igazgatási Csoport a sírhely felett rendelkezni jogosulttal sírhely átadási
megállapodást köt mely a sírhely adatait, érvényességét, a temetők rendjére vonatkozó 
szabályokat és a sírhelyre vonatkozó kötelezettségeket tartalmazza.”



(2) Az Ör. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A jogosult nélküli, elhagyott sírhelyeket, továbbá a sírhelymegváltási idő lejártát követő 
egy éven belül újra meg nem váltott sírhelyeket az Önkormányzatnak jogában áll
újraértékesíteni, és az értékesítésig hant nélküli sírhelyként használni.”

(3) Az Ör. 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Az Általános Igazgatási Csoport az adott évben lejáró használati idejű sírhelyekről minden 
évben január 31-ig hirdetményt helyez ki a temetőkben. A hirdetmény tartalmazza a lejáró 
használati idejű sírhely adatait az elhunyt nevével, a parcella, a sor és a temetési hely számának 
megjelölésével. Amennyiben az utolsó megváltás lejáratától számított egy éven belül a sírhely
feletti rendelkezési jog időtartama nem kerül meghosszabbításra, a sírhely a (4) bekezdésben 
leírtak szerint újraértékesíthető.” 

4. §

A Rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázata az 1. melléklet szerint módosul.

5. §

Ez a rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba.

Tapolca, 2017. február 17.

            Dobó Zoltán sk.              Ughy Jenőné sk. 
              polgármester         jegyző 

Kihirdetve: 2017. február 20.

    Ughy Jenőné sk. 
           jegyző   

1. melléklet a 3/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9:C mezője helyébe a következő rendelkezés lép: 

C

9. 60 év


