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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  

 

22/2010. (XII. 21.) számú  

 

R E N D E L E T E  

 

a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 20/2000. (IX. 15.) számú rendelet módosításáról 

 

 

Marcali Város Képviselőtestületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 15.) számú rendelete 

(továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosul: 

 

1. § 

 

A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(3) Az urnasírbolt hossza 150 cm, szélessége 120 cm, mélysége pedig legalább 60 cm.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért fizetendő díjak 

1.f) pontja az alábbiakkal egészül ki: 

„Amennyiben a meglévő urnasírboltba csak 2 urna helyezhető el, a megváltás díja a megállapított díj 80%-a.” 

 

3. § 

 

Jelen rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Dr. Sütő László s.k. 

polgármester 

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

jegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 

20/2000. (IX. 15.) számú rendelet módosításárólszóló 

22/2010. (XII. 21.) számú rendeletének 

 

I N D O K O L Á S A  

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. 

rendelet 10. § (5) alapján a temetőben alkalmazott temetési helyek szélességi, hosszúsági méretét és az 

egymástól való távolságát a szabályzatban kell előírni. 

Marcali Város Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 15.) számú rendeletében 

határozta meg a temetési helyek méretét. 

A rendelet 7. § (3) bekezdésében meghatározott úrnasírbolt hossza 170 cm, szélessége 190 cm, mélysége 150 

cm. Mivel egy urnát befogadó belső méret legalább 30x30 cm kell legyen, a fenti sírboltba minimum 20 úrna 

lenne elhelyezhető, ami nem valószínűsíthető igény (rendeletünk is csak 6 urnát enged elhelyezni benne). 

Marcali központi temetőben jelenleg kialakított urnasírbolt méret: urnasírbolt hossza 150 cm, szélessége 120 cm, 

mélysége pedig 60 cm. Javaslom, hogy a rendeletet módosítsa a képviselő-testület az igényeknek megfelelő, 

jelenleg használatos mérethez. A javasolt méretű urnasírboltba is elhelyezhető 6 db urna. 

Időközben felmerült annak lehetősége, hogy a közpoti temetőben meglévő urnasírboltot belül osztásokkal 

alakították ki, melybe csak 2 urna elhelyezésére van lehetőség, ezért javaslom, hogy az ilyen kialakítású 

urnakripta megváltási díját csökkentsük 20%-al. 

A  rendeletet 2011. január 1. napjával javasoljuk hatályba léptetni. 

 

Marcali, 2010. december 9. 

 

        

         Dr. Sütő László s.k. 

              polgármester 

 


