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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A temetőről és a temetkezésről szóló 15/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletet (a 
továbbiakban: Ör.) utoljára a 2016. november 28-i nyilvános ülésén vizsgálta felül a 
Képviselő-testület. A tavalyi felülvizsgálat alkalmával nem tartotta szükségesnek a rendelet 
módosítását. 
 
A rendelet felülvizsgálata most azért szükséges, mert a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban. Ttv.) 40. § (3) bekezdése szerint a köztemetőkre 
vonatkozó díjak mértékét (temetési hely díja, temető-fenntartási hozzájárulás díja, temetői 
létesítmények használati díja) évente felül kell vizsgálni.  
 
Településünkön kevés számú temetésre kerül sor évente. A családokra, rokonokra a temetés 
költségei nagy anyagi terhet rónak, ezért a temetővel kapcsolatos díjak emelését most sem 
tartom szükségesnek. A temetőrendelet alkalmazása a gyakorlatban zökkenőmentesen 
működik. A temetéssel kapcsolatos ügyintézés, a szükséges nyilvántartások vezetése az 
Általános Igazgatási Csoport, a temető fenntartása, üzemeltetése a falugondnok feladata.  
 
A nyár végén a falugondnokkal és az általános igazgatási csoportvezetővel személyesen jártuk 
be a temetőt annak érdekében, hogy a meggyőződjünk arról, hogy nincs életveszélyes 
síremlék a temetőben, és a nyilvántartásokat naprakész állapotba hozzuk. Megtekintettük 
továbbá az új kerítést. Mint ismert, pályázatot nyújtottunk be idén annak érdekében, hogy 
térkövezni tudjunk a ravatalozó környékén. A pályázat elbírálása még folyamatban van, 
remélhetőleg számunkra kedvező eredménnyel zárul és meg tudjuk valósítani a tervezett 
munkálatokat. 
 
A temetővel kapcsolatos feladatokat önkormányzatunk a jogszabályi előírásoknak és az Ör-
ben foglaltaknak megfelelően látja el, ezért nem tartom szükségesnek a rendelet szövegének 
módosítását. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és döntését meghozni 
szíveskedjék. 
 
 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
temető temetőről és a temetkezésről szóló 15/2013. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést elfogadja, a temetőről és a temetkezésről 
szóló 15/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletet nem 
kívánja módosítani. 

 
Tapolca, 2017.november 23. 
 

   Bolla Albert 
   polgármester 
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