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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  
 

37/2011. (XI. 25.) 
 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E  
 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 
20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
Marcali város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. § 
 
(1) A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újra használatba vételére a temetőkről és a temetkezésről 
szóló törvény rendelkezései az irányadóak. 

(2) Átruházott hatáskörben a polgármester hagyja jóvá a temetőben új sírhelyparcella kialakítására vonatkozó 
terveket és dönt a sírhelyparcella terv szerinti megnyitásáról.” 

 
 

2. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
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I N D O K O L Á S A  

 

A Képviselő-testület 2011. október 20-i ülésén megtárgyalta és a 152/2011. (X. 20.) számú határozatával 
elfogadta a Széchenyi utcai temetőben a XVII. és XVIII. parcella nyitásához szükséges tervkészítésről szóló 
előterjesztést, mely alapján a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda elkészítette ezen szakaszok sírhelykiosztási és 
kertépítészeti tervét.  

Jelenleg az I. és a VI. szakaszban van 120 fő eltemetésére elegendő hely, illetve a több 10 éve lejárt sírok helyére 
a XIV. parcellába van lehetőség temetni. A Somogy Temetkezési Kft. jelezte, hogy ezen parcellák hamarosan 
betelnek, urnás temetésre már nincs is lehetőség, ezért szükséges előkészíteni a még üresen álló XVII. és XVIII. 
parcellákat.  

A XVII. szakasz megnyitására elsősorban az urnahelyek, valamint a kriptasor miatt van szükség. A tervező a 
mellékelt parcellaterv szerint 406 db urnasírt valamint hagyományos egy-és kétszemélyes sírhelyeket alakított ki. 

A XVIII. szakaszban a megépítendő úttól északra 18 db kripta, ettől északra 70 db hagyományos egyszemélyes 
és 60 db kétszemélyes sírhely kialakítása lehetséges. A Kazinczy utcai telekvégek és a hagyományos sírhelyek 
között urnasírhelyek megváltására lesz lehetőség.  

 

Ahhoz, hogy az új parcellákba temetni lehessen, a terv elfogadásáról és a parcellák megnyitásáról a tulajdonos 
döntése szükséges. A tulajdonos önkormányzat jogait jelen esetben gyakorló képviselő-testület tehermentesítése, 
az ügyintézés meggyorsítása érdekében mindenképpen javasolt, hogy az új parcellák megnyitásához kapcsolódó 
döntéseket (a tervek jóváhagyása, döntés az új parcella megnyitásáról) a jövőben – átruházott hatáskörben – a 
polgármester hozhassa meg. 

Marcali, 2011. november 23. 
 
 
        Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
          jegyző 
 


