
 

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
18/2018. (XI.26.) önkormányzati rendelete 

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

módosításáról 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény a 41. § (3) bekezdésben 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 rendelete (a továbbiakban: Ör.) 10. § (5) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:  

 
„(5) Temetni mindhárom köztemetőben a nyári időszakban hétfőtől péntekig 

munkanapokon 10-17 óráig, a téli időszakban hétfőtől péntekig munkanapokon 10-
16 óráig lehet. Ettől eltérni csak az Általános Igazgatási Csoport előzetes írásos 
hozzájárulásával lehet. Ünnepnapokon temetés nem végezhető. A fenti időszaktól 
eltérő időpontban történő temetéshez való hozzájárulás iránti kérelmet a temetés 
tervezett időpontja előtt legalább 3 munkanappal kell előterjeszteni az Általános 
Igazgatási Csoportnál.” 

2. § 

Az Ör. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A régi köztemetőben koporsósan temetkezni a rendelet hatályba lépésekor már 
megváltott vagy az Ör. 13. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamon belül 
újraváltott sírhelyekbe lehet. Koporsóban történő rátemetés – amennyiben a 
koporsós rátemetésnek a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm.rendeletben előírt feltételei és a régi 
köztemetőben a tényleges fizikai feltételei fennállnak - a sírban nyugvó személy 
házastársa, egyenesági rokona temetése esetén sírférőhelyenként egy alkalommal 
engedélyezhető. A sírhelybe ezen túl csak urnás temetés engedélyezhető.  

3. § 

Az Ör. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A köztemető fenntartásának és üzemeltetésének biztosítására az eltemettetőnek 
temetési hely megváltási díjat kell fizetni az Önkormányzatnak. A díjat – amely az 
Önkormányzat bevétele – minden esetben a temetés, rátemetés időpontja, illetve a 
sírhelymegváltási idő lejárta előtt, készpénz-átutalási megbízáson kell befizetni 
Tapolca Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára. A 
sírhelymegváltási idő lejártát követő öt éven belül a rendelkezési jog feléleszthető a 
megváltási díj megfizetésével. A befizetést az Általános Igazgatási Csoportnál 



 

igazolni kell. Az Általános Igazgatási Csoport a megváltás tényét nyilvántartásában 
rögzíti. 

4. § 

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

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

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
Tapolca, 2018. november 23. 
 
 
 
  Dobó Zoltán sk.    dr. Németh Mária Anita sk. 
   polgármester          jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 2018. november 26. 
 
 
 
        dr. Németh Mária Anita sk. 
            jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


