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 Előterjesztés  

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2023. március 30-i testületi ülésére 

 

   Tárgy: I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (…..)           

önkormányzati rendelete a köztemetőről szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

II. Tájékoztatás a 2022. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások 

alakulásáról 

III. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2023. évi fejlesztéséről 

 

Ikt.sz: LMKOH/73-8/2023. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (…..)           

önkormányzati rendelete a köztemetőről szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 23-án módosította 

legutoljára a köztemetőről szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: 

rendelet), amely rendelet módosítás a jogszabály szerkesztési szabályoknak való megfelelés okán 

vált szükségessé, valamint a temetői díjtételek felülvizsgálatát tartalmazta. A rendelet módosítás 

2022. október 25-től hatályos. 

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya Törvényességi Felügyeleti 

Osztályának a települési önkormányzatokra kiterjedő 2022. évi temetőkről és temetkezésről szóló 

önkormányzati rendeletek felülvizsgálata okán szükségessé vált a rendelet felülvizsgálata, továbbá a 

temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: törvény) alapján a 

temetői díjmértékeket évente felül kell vizsgálni. 

 

1. A rendelet-tervezet általános indoklása: 

 

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti 

Osztályának a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára által kiadott „A 

fővárosi és megyei kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével 

kapcsolatos 2022. évi ellenőrzési munkaterve” tárgyú államtitkári utasítás II. pontja alapján meg 

kellett vizsgálnia a települési önkormányzatok temető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátási 

és rendeletalkotási kötelezettségének teljesítését, valamint el kellett végezniük a temetőkről és a 

temetkezés  rendjéről szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát. 

A felülvizsgálat eredményeként a Törvényességi Felügyeleti Osztály elkészített egy 18 pontot 

tartalmazó a feladatellátás és szabályozás jogszerűségét elősegítő szakmai segítségnyújtó anyagot, 

amely segédanyag alapján szükségessé vált a rendelet felülvizsgálata a jogszabályi harmonizáció és 

a jogszabály szerkesztési szabályoknak való megfelelés miatt. 

A rendelet 2. melléklete tartalmazza a Lajosmizsei Köztemetőben jelenleg alkalmazott 

díjtételeket. A jelenleg hatályos díjtételeket - a fenntartót, illetve az üzemeltetőt megillető 

díjtételeket is – 2022. október 25-től alkalmazza az önkormányzat. A törvény 40. § (3) bekezdése 

alapján „A (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre vonatkozó díjak 

mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni”. A 

díjtételek változása miatt szükséges aktualizálni a rendelet 2. mellékletét. 
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2. A rendelet-tervezet részletes indoklása: 

1. § indokolása: 

Módosítja a rendelet bevezető részét, mivel az önkormányzati rendelet bevezető részének a 

megszövegezésekor a felhatalmazó rendelkezések között tartalmaznia kell a törvény 40. § (1) 

bekezdését, amennyiben a rendelet az üzemeltető által biztosított szolgáltatást ír elő, a törvény 42. 

§-át, amennyiben az önkormányzat a temető fenntartása kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötött, 

valamint az önkormányzati feladatkörként az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontját is fel kell 

tüntetni, azaz a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között 

rendeletet alkot. A Kecskeméti Fogyasztóvédelmi Egyesület megszűnése okán a véleményezési 

jogkörben a Dél-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület jár el. 

2. § indokolása: 

Módosítja a rendelet „A rendelet hatálya, általános rendelkezések” című alcímét, mivel az alcímet 

1. sorszámmal el kell látni. 

3. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 1. § (1) bekezdését, amely a rendelet hatályát szabályozza. A módosítás oka, 

hogy a hatállyal foglalkozó részben szerepelnie kell a köztemető címének és helyrajzi számának. 

4. § indokolása: 

Módosítja a rendelet „A temető használatának és igénybevételének szabályai” című alcímét, mivel 

az alcímet 2. sorszámmal el kell látni. 

5. § indokolása: 

- Módosítja a rendelet 3. § (2) bekezdését, amely bekezdésben szereplő „a mozgásukban korlátozott 

látogatók” szöveg helyébe „a mozgásukban korlátozott vagy koruk, egészségügyi állapotuk miatt 

gyalogos közlekedésre képtelen látogatók” szövegrész kerül. 

- Módosítja a rendelet 3. § (4) és (6) bekezdéseit, mivel azok tiltó rendelkezést foglalnak magukban. 

A felszólító módú tartalom miatt ezen rendelkezések nem felelnek meg a jogszabályszerkesztésről 

szóló 61/2009.  (XII. 14.) IRM rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak, amely szerint „A 

jogszabály tervezetében a normatív tartalmat jelen idejű kijelentő mondattal, egyes szám harmadik 

személyű megfogalmazás alkalmazásával kell kifejezni”. 

6. § indokolása: 

Módosítja a rendelet „Temetési hely gazdálkodási szabályai” című alcímét, mivel az alcímet 3. 

sorszámmal el kell látni. 

7. § indokolása: 

Módosítja a rendelet „A temetési helyek, kegyeleti tárgyak, sírjelek fenntartására, a sírgondozásra 

vonatkozó szabályok, a köztemetőben lévő sírhelyek méretei” című alcímét, mivel az alcímet 4. 

sorszámmal el kell látni. 
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8. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 7. § (3)-(5) bekezdéseit, mivel azok tiltó rendelkezést foglalnak magukban. A 

felszólító módú tartalom miatt ezen rendelkezések nem felelnek meg a jogszabályszerkesztésről 

szóló 61/2009.  (XII. 14.) IRM rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak, amely szerint „A 

jogszabály tervezetében a normatív tartalmat jelen idejű kijelentő mondattal, egyes szám harmadik 

személyű megfogalmazás alkalmazásával kell kifejezni”. 

9. § indokolása: 

Módosítja a rendelet „A temetési szolgáltatás, illetve a temetőben végzett egyéb vállalkozási 

tevékenység ellátásának rendje, összhangja” című alcímét, mivel az alcímet 5. sorszámmal el kell 

látni. 

10. § indokolása: 

Módosítja a rendelet „Szabálysértések” című alcímét, mivel az alcímet 6. sorszámmal el kell látni. 

11. § indokolása: 

Módosítja a rendelet „Vegyes és záró rendelkezések” című alcímét, mivel az alcímet 7. sorszámmal 

el kell látni. 

12. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 2. mellékletét. 

Az alábbi táblázat a Lajosmizsei Köztemetőben alkalmazott díjtételeket tartalmazza, amely 

díjtételek 2022. október 25-től hatályosak: 

„A temetési helyek megváltási és azok újraváltásáért fizetendő díjak (forint)” 

A B C 

Sorszám Megnevezés Díj mértéke 

A fenntartót illető bevételek 

1. Sírhelydíjak 25 évre   

 1.1.  I. osztály - egyes 25 000.- + ÁFA 

 1.2.  I. osztály - kettes 35 000.- + ÁFA 

 1.3. I. osztály – hármas 60 000.- + ÁFA 

 1.4. I. osztály – négyes 70 000.- + ÁFA 

 1.5. I. osztály - hatos  110 000.- + ÁFA 

 1.6.  II. osztály - egyes 20 000.- + ÁFA 

 1.7  II. osztály - kettes 30 000.- + ÁFA 

 1.8.  II. osztály – hármas 50 000.- + ÁFA 

 1.9.  II. osztály – négyes 60 000.- + ÁFA 

 1.10. II. osztály - hatos  90 000.- + ÁFA 
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 1.11. Gyermek díjmentes 

2. Lejárt (hantos) sírhely megváltás 25 évre 

 2.1. I. osztály - egyes  

 2.1.1. Földhantos 18 750.- + ÁFA 

 2.1.2. Sírköves 12 500.- + ÁFA 

2.2. I. osztály - kettes  

2.2.1. Földhantos 26 250.- + ÁFA 

2.2.2. Sírköves 17 500.- + ÁFA 

2.3. I. osztály – hármas  

2.3.1. Földhantos 45 000.- + ÁFA 

2.3.2. Sírköves 30 000.- + ÁFA 

2.4. I. osztály - négyes  

2.4.1. Földhantos 52 500.- + ÁFA 

2.4.2. Sírköves 35 000.- + ÁFA 

2.5. I. osztály – hatos  

2.5.1. Földhantos 82 500.- + ÁFA 

2.5.2. Sírköves 55 000.- + ÁFA 

2.6. II. osztály - egyes  

2.6.1. Földhantos 15 000.- + ÁFA 

2.6.2. Sírköves 10 000.- + ÁFA 

2.7. II. osztály - kettes  

2.7.1. Földhantos 22 550.- + ÁFA 

2.7.2. Sírköves 15 000.- + ÁFA 

2.8. II. osztály – hármas  

2.8.1. Földhantos 37 500.- + ÁFA 

2.8.2. Sírköves 25 000.- + ÁFA 

2.9. II. osztály - négyes  

2.9.1. Földhantos 45 000.- + ÁFA 

2.9.2. Sírköves 30 000.- + ÁFA 

2.10. II. osztály – hatos  

2.10.1. Földhantos 67 500.- + ÁFA 

2.10.2. Sírköves 45 000.- + ÁFA 

2.11. 2.11. Gyermek díjmentes 

3. Sírbolt, kripta 60 évre 150 000.- + ÁFA 

4. 

Urnasírkertben történő urnasírhely megváltás 25 

évre 

  4.1. 1 urnás 25 000.- + ÁFA 

 4.2. 2 urnás 30 000.- + ÁFA 

 4.3. 4 urnás 70 000.- + ÁFA 

5. 

Urnafülke megváltása a régi urnafalban és az új 

urnafal kerítésében 

 5.1. 1 urnás  

 5.1.1. 10 évre 30 000.- + ÁFA 

 5.1.2. 25 évre 45 000.- + ÁFA 

5.2. 2 urnás  
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 5.2.1. 10 évre 45 000.- + ÁFA 

 5.2.2. 25 évre 65 000.- + ÁFA 

6. 

Urnatartó kegyoszlopban történő urnafülke 

megváltás 25 évre 

100 000.- + ÁFA 

/ urnafülke 

7. 

Plusz urnahely megváltás az urnafalban, urnafal 

kerítésben, valamint az urnasírkertben 

12 000.- + ÁFA     

/urna 

8. 

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők 

által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja 

naponta 

 5 000.- + ÁFA 

9. 

Temetői létesítmények igénybevételéért a 

temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjai 
30 000.- + ÁFA 

Az üzemeltetőt illető bevételek 

10. Elhunytak átvételének-átadásának díjai 

 

 10.1. Munkaidőben 

12 000.- + ÁFA   

/alkalom 

 10.2. Munkaidőn túl 

15 000.- + ÁFA  

/alkalom 

11. Hamvak átvételének-átadásának díja 

 

 11.1. Munkaidőben 

6 000.- + ÁFA 

/alkalom 

 11.2. Munkaidőn túl 

8 000.- + ÁFA 

/alkalom 

12. Hűtési díj 

  12.1. 72 órán belül 7000.- + ÁFA 

 12.2. 72 órán túl megkezdett naponként 

2000.- + ÁFA     

/nap 

13. Sírhelynyitás 

  13.1. Felnőtt 30 000.- + ÁFA 

 13.2. Gyermek  díjmentes 

 13.3. Urnasír  10 000.- + ÁFA 

14. Temető üzemeltetési hozzájárulás  

10 000.- + ÁFA 

/temetés 

15. Hulladék kezelési hozzájárulás 

10 000.- + ÁFA 

/temetés 

16. Exhumálás díja  

20 000.- + ÁFA 

/elhunyt 

 

A rendelet „A temetési helyek megváltási és azok újraváltásáért fizetendő díjak (forint)” 

elnevezésű 2. mellékletének aktualizálása szükséges a díjtételek változása miatt. A törvény 40. § (3) 

bekezdése értelmében a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben 

állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni.  

A 2022. augusztus 25-én kelt, LMKOH/47-34/2022. iktatószámú Kegyeleti Közszolgáltatási 

Szerződés (továbbiakban: szerződés) 6. b) pontja értelmében: „A Rendeletben meghatározott 

díjtételek a Rendelet szabályai szerint változhatnak, a nyertes ajánlatban rögzített díjak minden év 

január 1-jétől a KSH által közzétett átlagos inflációs értéknek megfelelően emelkedhetnek. 

Üzemeltető jogosult és köteles – a Fenntartó egyidejű tájékoztatása mellett – a fent rögzített módon 
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történt változásokat a jelen szerződés 1. számú mellékletén az infláció-követő korrekciót 

technikailag átvezetni.” 

A Babérkoszorú Temetkezés Kft. (továbbiakban: üzemeltető) megküldte a 2023. 

február 15-én kelt, „Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről” tárgyú levelét, amely levél az 

előterjesztés 1. mellékletében található. A levelében az üzemeltető kéri az üzemeltetőt illető 

bevételek vonatkozásában az inflációt-követő korrekció átvezetését (14,5 %) a rendelet 2. 

mellékletében. 

Mivel a jelenleg alkalmazott díjtételeket az önkormányzat 2022. október 25-vel 

módosította, így javaslom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenntartót illető bevételek 

vonatkozásában ne történjen változás a rendelet 2. mellékletében. 

 

A fentiek alapján a rendelet „A temetési helyek megváltási és azok újraváltásáért fizetendő díjak 

(forint)” elnevezésű, 2. melléklete az alábbiak szerint kerülne aktualizálásra (a módosított díjtételek 

fékövér, dőlt betűvel vannak jelölve): 

 

A B C 

Sorszám Megnevezés Díj mértéke 

A fenntartót illető bevételek 

1. Sírhelydíjak 25 évre   

 1.1.  I. osztály - egyes 25 000.- + ÁFA 

 1.2.  I. osztály - kettes 35 000.- + ÁFA 

 1.3. I. osztály – hármas 60 000.- + ÁFA 

 1.4. I. osztály – négyes 70 000.- + ÁFA 

 1.5. I. osztály - hatos  110 000.- + ÁFA 

 1.6.  II. osztály - egyes 20 000.- + ÁFA 

 1.7  II. osztály - kettes 30 000.- + ÁFA 

 1.8.  II. osztály – hármas 50 000.- + ÁFA 

 1.9.  II. osztály – négyes 60 000.- + ÁFA 

 1.10. II. osztály - hatos  90 000.- + ÁFA 

 1.11. Gyermek díjmentes 

2. Lejárt (hantos) sírhely megváltás 25 évre 

 2.1. I. osztály - egyes  

 2.1.1. Földhantos 18 750.- + ÁFA 

 2.1.2. Sírköves 12 500.- + ÁFA 

2.2. I. osztály - kettes  

2.2.1. Földhantos 26 250.- + ÁFA 

2.2.2. Sírköves 17 500.- + ÁFA 

2.3. I. osztály – hármas  

2.3.1. Földhantos 45 000.- + ÁFA 

2.3.2. Sírköves 30 000.- + ÁFA 

2.4. I. osztály - négyes  

2.4.1. Földhantos 52 500.- + ÁFA 

2.4.2. Sírköves 35 000.- + ÁFA 

2.5. I. osztály – hatos  

2.5.1. Földhantos 82 500.- + ÁFA 

2.5.2. Sírköves 55 000.- + ÁFA 
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2.6. II. osztály - egyes  

2.6.1. Földhantos 15 000.- + ÁFA 

2.6.2. Sírköves 10 000.- + ÁFA 

2.7. II. osztály - kettes  

2.7.1. Földhantos 22 550.- + ÁFA 

2.7.2. Sírköves 15 000.- + ÁFA 

2.8. II. osztály – hármas  

2.8.1. Földhantos 37 500.- + ÁFA 

2.8.2. Sírköves 25 000.- + ÁFA 

2.9. II. osztály - négyes  

2.9.1. Földhantos 45 000.- + ÁFA 

2.9.2. Sírköves 30 000.- + ÁFA 

2.10. II. osztály – hatos  

2.10.1. Földhantos 67 500.- + ÁFA 

2.10.2. Sírköves 45 000.- + ÁFA 

2.11. 2.11. Gyermek díjmentes 

3. Sírbolt, kripta 60 évre 150 000.- + ÁFA 

4. 

Urnasírkertben történő urnasírhely megváltás 25 

évre 

  4.1. 1 urnás 25 000.- + ÁFA 

 4.2. 2 urnás 30 000.- + ÁFA 

 4.3. 4 urnás 70 000.- + ÁFA 

5. 

Urnafülke megváltása a régi urnafalban és az új 

urnafal kerítésében 

 5.1. 1 urnás  

 5.1.1. 10 évre 30 000.- + ÁFA 

 5.1.2. 25 évre 45 000.- + ÁFA 

5.2. 2 urnás  

 5.2.1. 10 évre 45 000.- + ÁFA 

 5.2.2. 25 évre 65 000.- + ÁFA 

6. 

Urnatartó kegyoszlopban történő urnafülke 

megváltás 25 évre 

100 000.- + ÁFA 

/ urnafülke 

7. 

Plusz urnahely megváltás az urnafalban, urnafal 

kerítésben, valamint az urnasírkertben 

12 000.- + ÁFA     

/urna 

8. 

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők 

által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja 

naponta 

 2 100.- + ÁFA 

9. 

Temetői létesítmények igénybevételéért a 

temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjai 
30 000.- + ÁFA 

Az üzemeltetőt illető bevételek 

10. Elhunytak átvételének-átadásának díjai 

 

 10.1. Munkaidőben 

13.740.- + 

ÁFA/alkalom 

 10.2. Munkaidőn túl 

17.175.- + 

ÁFA/alkalom 
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11. Hamvak átvételének-átadásának díja 

 

 11.1. Munkaidőben 

6.870.- + 

ÁFA/alkalom 

 11.2. Munkaidőn túl 

9.160.- + 

ÁFA/alkalom 

12. Hűtési díj 

  12.1. 72 órán belül 8.015.- + ÁFA 

 12.2. 72 órán túl megkezdett naponként 

2.290.- + 

ÁFA/nap 

13. Sírhelynyitás 

  13.1. Felnőtt 34.350.- + ÁFA 

 13.2. Gyermek  díjmentes 

 13.3. Urnasír  11.450.- + ÁFA 

14. Temető üzemeltetési hozzájárulás  

11.450.- + 

ÁFA/temetés 

15. Hulladék kezelési hozzájárulás 

11.450.- + 

ÁFA/temetés 

16. Exhumálás díja  

22.900.- + 

ÁFA/elhunyt 

 

A törvény 40. § (4) bekezdése értelmében: „Az egyes díjfajtákon belül a temetőben 

vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díj mértéke az 

adott évben az egyes sírhelyre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5 %-

át nem haladhatja meg.” Az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani 

átlagának 5 %-a a lajosmizsei érintett díjtételek vonatkozásában nettó 2.192.- forint + ÁFA, ezért 

ezen díjtétel esetében javaslom a nettó 2.100.- forint + ÁFA díjtétel alkalmazását. Jelenleg ezen 

díjtétel nettó 5.000.- forint + ÁFA, amely díjtétel jogszabálysértő (fenti táblázat 8. sora). 

A törvény 40. § (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete a 

díj megállapításakor kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek 

véleményét. Lajosmizse Város Önkormányzata vonatkozásában a területileg illetékes érdek-

képviseleti szerv a Dél-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület. Az Egyesület részére a 

rendelet-tervezet megküldésre került véleményezésre. Az Egyesület véleménye az előterjesztés 2. 

mellékletében található. A temetkezésre vonatkozó díjak megállapításával kapcsolatban az 

Egyesületnek, mint a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szervének nincs 

kifogása. 

13. § indokolása: 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

3. A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a 

jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 

felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet 

tájékoztatni kell. 
 

 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
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Az elhunyt hozzátartozók emlékének megőrzése szolgáló köztemető jelentős társadalmi hatással bír 

a településen élő több generáció részére, ezért fontos, hogy a köztemető működése biztosított 

legyen, amely működési rendet a rendelet tartalmazza. 

A fenntartónak járó temetői díjtételek 2023. évi nem emelése bevétel kiesést, negatív gazdasági 

hatást okoz a fenntartó részére, de a lakosság részére pozitív társadalmi hatással bír. 

Az üzemeltetőnek járó temetői díjtételek növekedésével az üzemeltető részére többletbevétel 

keletkezik, amely pozitív gazdasági hatást gyakorol az üzemeltető részére. 
 

2. Környezeti és egészségi következményei:  
 

A rendelet szabályozza a köztemető működési rendjét, fenntartásának szabályozását. A temető 

rendeltetésszerű használata pozitív környezeti hatással bír, amely a temető rendezettségét tükrözi. A 

temető zöldövezet szerű elrendezése a temetőben történő látogatáskor pozitív egészségügyi hatással 

bír. A mozgáskorlátozottak, továbbá a koruk vagy egészségi állapotuk miatt korlátozott 

hozzátartozók részre is lehetőség nyílik a temetőbe gépjárművel történő behajtásra, amely 

lehetőséget biztosít a részükre a kegyelet gyakorlására, amely szintén pozitív egészségügyi hatással 

hat a hozzátartozó részére. 
 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
 

A rendelet-tervezet elfogadása az adminisztratív teendők növekedését nem eredményezi. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 

A jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a jogharmonizáció nem állna fent egyéb 

jogszabályokkal. Az üzemeltető üzemeltetési kiadásai nem csökkennének az árak változatlanul 

hagyásával. 
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál rendelkezésre állnak.  

 

II. Tájékoztatás a 2022. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások 

alakulásáról 

 

 A temetőkről és a temetkezésről szóló 145/1999. (X. 01.) Kormányrendelet (továbbiakban: 

Kormányrendelet) 55. § (3) bekezdése alapján, ha a temető üzemeltetése a Kegyeleti 

Közszolgáltatási Szerződés (továbbiakban: szerződés) alapján történik az üzemeltető köteles az 

üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására az önkormányzat által 

elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni és az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és 

kiadásairól az önkormányzatot évente tájékoztatni.  

  A szerződés 12.) pontja ennek megfelelően tartalmazza, hogy az üzemeltető köteles az 

üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására a fenntartó által 

elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni, az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és 

kiadásairól a fenntartót évente – legkésőbb a tárgyévet követő március 05-éig - tájékoztatni. 

 A szerződés 6 d.) pontja alapján az üzemeltető köteles negyedévente átutalni a fenntartó 

számlájára az alábbi jogcímeken beszedett díjakból eredő teljes bevételt: 

- Sírhelydíjak, illetve az újraváltás díja, 

- a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás 

díja, 

- a temető létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj.  
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 Az üzemeltető a 2022. évi beszámolóját elkészítette, amely az előterjesztés 1. melléklete. 

2022. évben a Lajosmizsei Köztemető új üzemeltetőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás 

nyertese is az előző üzemeltető lett, így az üzemeltető 2022. évi beszámolója a teljes 2022. évre 

vonatkozik. 

 A fentiek alapján 2022. évben a fenntartó részére járó összeg a Kormányrendelet alapján 

nettó 11.078.600.- forint (nettó 665.723.- forinttal kevesebb, mint 2021. évben). A Pénzügyi Iroda 

tájékoztatása alapján 2022. évre vonatkozóan a köztemető üzemeltetője a fenti összeget befizette az 

önkormányzat részére. 

 

Az üzemeltető kimutatása alapján a befolyt összegek az alábbiak voltak: 

 

- Sírhelydíjak és újraváltás díja: 7.426.600.- forint, 

- A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási 

hozzájárulás díja: 207.000.- forint, 

- A temető létesítmények igénybevételért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj: 

3.445.000.- forint. 

 

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az üzemeltető 2022. évi beszámolójának 

elfogadását az előterjesztés I. határozat-tervezete szerint. 

 

III. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2023. évi fejlesztéséről 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 34/2022. (III. 17.) önkormányzati 

határozatában döntött arról, hogy a már rendelkezésre álló és az elkövetkező több éves időszakban a 

temető üzemeltetésből befolyt bevételeket elsődlegesen az új ügyfélfogadó épület megépítésére – 

kivéve a szükséges, nélkülözhetetlen fejlesztéseket – használja fel. 

A Pénzügyi Iroda tájékoztatása alapján a jelenleg rendelkezésre álló forrás a korábban 

befolyt temetős bevételek alapján 44.266.676.- forint. 

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. augusztus 10-én tervezési szerződést kötött a 

Ráczkövi Kft-vel Fekete Gáspár felelős tervező közreműködésével az új ügyfélfogadó épület 

megtervezésére bruttó 825.500.- forint értékben. Az építési engedélyezési tervdokumentáció 

elkészült, amely alapján az illetékes hatóság az építési engedélyt kiadta az új ügyfélfogadó épület 

megépítésére 2023. február 15-én. Az építési engedélybe foglalt kikötések alapján a kiviteli 

tervdokumentáció hamarosan elkészül, amelynek része lesz az árazott és az árazatlan tervezői 

költségbecslés is. 

A fentiek alapján a Tisztelt Képviselő-testület felhatalmazását kérem, hogy a kiviteli tervek 

elkészülte után az új ügyfélfogadó épület kivitelezése vonatkozásában három árajánlatot kérhessek 

be, amennyiben a tervezői költségbecslés alapján a kivitelezés költsége nem éri el a közbeszerzési 

értékhatárt (nettó 50 millió forint). 
  

A fentiekre tekintettel az előterjesztés 3. melléklete szerinti rendelet-tervezetet és indokolását, 

továbbá a II. és III. fejezethez kapcsolódóan az I. és II. határozat-tervezeteket terjesztem a Tisztelt 

Képviselő-testület elé. 
 
 

Lajosmizse, 2023. március 14. 

        Basky András sk. 

          polgármester 
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I. Határozat-tervezet 

 

…../2023. (……) ÖH 

Tájékoztató a 2022. évi temető üzemeltetéssel összefüggő  

bevételek és kiadások alakulásáról 

 

Határozat 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Babérkoszorú Temetkezés Kft., mint a 

köztemető üzemeltetője által a köztemető üzemeltetésével összefüggő 2022. évi bevételeiről és 

kiadásairól szóló - az előterjesztés 1.  melléklete szerinti - tájékoztatóját elfogadja. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2023. március 30. 

 
II. Határozat-tervezet 

…../2023. (…….) ÖH 

Döntés meghozatala kivitelezést célzó árajánlatok bekérésével kapcsolatosan 

 

Határozat 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Lajosmizsei 

Köztemető új ügyfélfogadó épület kivitelezése vonatkozásában 3 árajánlatot kérjen be, továbbá az 

árajánlatok beérkezését követően terjessze azt a Képviselő-testület elé. 

 

 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 

Határidő: 2023. március 30. 
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Előterjesztés 1. melléklete 
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Előterjesztés 2. melléklete 
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Előterjesztés 3. melléklete 

 

Rendelet-tervezet 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a Köztemetőről szóló 18/2007. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében és 42. §-

ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Dél-Alföldi 

Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület, valamint Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklet 1.1.l pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében és 42. §-

ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Dél-Alföldi 

Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület, valamint Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklet 1.1.l pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:” 

2. § 

A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet „A rendelet hatálya, általános rendelkezések” alcím 

címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. A rendelet hatálya, általános rendelkezések” 

3. § 

A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(1) A rendelet hatálya Lajosmizse Város területén működő köztemetőre (6050 Lajosmizse, Bajcsy-

Zsilinszky utca 7., hrsz: 1683, 1684, 1686/2) és létesítményeire, a temetkezési tevékenységre és a 

köztemetőben végzett szolgáltatásokra terjed ki.” 
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4. § 

A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet „A temető használatának és igénybevételének 

szabályai” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. A temető használatának és igénybevételének szabályai” 

5. § 

(1) A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(2) A temető útjain gépjárművel a temetkezési szolgáltatást végzők, valamint a mozgásukban 

korlátozott vagy koruk, egészségügyi állapotuk miatt gyalogos közlekedésre képtelen látogatók 

közlekedhetnek.” 

(2) A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(4) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával 

szabad.” 

(3) A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(6) A temető területére a látássérült személy beviheti magával a vakvezető kutyáját.” 

6. § 

A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet „Temetési hely gazdálkodási szabályai” alcím címe 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. Temetési hely gazdálkodási szabályai” 

7. § 

A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet „A temetési helyek, kegyeleti tárgyak, sírjelek 

fenntartására, a sírgondozásra vonatkozó szabályok, a köztemetőben lévő sírhelyek méretei” alcím 

címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. A temetési helyek, kegyeleti tárgyak, sírjelek fenntartására, a sírgondozásra vonatkozó 

szabályok, a köztemetőben lévő sírhelyek méretei” 

8. § 

A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 7. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

„(3) A kegyeleti tárgyak, növények és díszítő anyagok állagmegóvása minden temető látogató 

kötelezettsége. 

(4) A sírhely gondozása során keletkező szemetet az üzemeltető által kijelölt helyen lehet 

elhelyezni. 
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(5) A sírhelyek környékének rendeltetésszerű használata minden temető látogató kötelezettsége.” 

9. § 

A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet „A temetési szolgáltatás, illetve a temetőben végzett 

egyéb vállalkozási tevékenység ellátásának rendje, összhangja” alcím címe helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„5. A temetési szolgáltatás, illetve a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység 

ellátásának rendje, összhangja” 

10. § 

A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet „Szabálysértések” alcím címe helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„6. Szabálysértések” 

11. § 

A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet „Vegyes és záró rendelkezések” alcím címe helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„7. Vegyes és záró rendelkezések” 

12. § 

A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

13. § 

Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Basky András       dr. Balogh László  

polgármester      jegyző 

 

 

 

A kihirdetés napja: 2023. …………. 

  

 

 

dr. Balogh László  

          jegyző 
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1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

1. A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„ 
(A B C 

Sorszám Megnevezés Díj mértéke 

A fenntartót illető bevételek) 

8. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási 

hozzájárulás díja naponta 

2 100.- + ÁFA 

” 

2. A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 10.1. és 10.2. sor 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„ 
(A B C 

Sorszám Megnevezés Díj mértéke 

A fenntartót illető bevételek) 

10.1. Munkaidőben 13 740.- + ÁFA /alkalom 

10.2. Munkaidőn túl 17 175.- + ÁFA /alkalom 

” 

3. A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 11.1. és 11.2. sor 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„ 
(A B C 

Sorszám Megnevezés Díj mértéke 

A fenntartót illető bevételek) 

11.1. Munkaidőben 6 870.- + ÁFA /alkalom 

11.2. Munkaidőn túl 9 160.- + ÁFA /alkalom 

” 

4. A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 12.1. és 12.2. sor 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„ 
(A B C 

Sorszám Megnevezés Díj mértéke 

A fenntartót illető bevételek) 

12.1. 72 órán belül 8 015.- + ÁFA 

12.2. 72 órán túl megkezdett naponként 2 290.- + ÁFA /nap 

” 

5. A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 13.1. sora helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„ 
(A B C 

Sorszám Megnevezés Díj mértéke 

A fenntartót illető bevételek) 

13.1. Felnőtt 34 350.- + ÁFA 

” 



 

25 

6. A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 13.3–16. sor 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„ 
(A B C 

Sorszám Megnevezés Díj mértéke 

A fenntartót illető bevételek) 

13.3. Urnasír 11 450.- + ÁFA 

14. Temető üzemeltetési hozzájárulás 11 450.- + ÁFA /temetés 

15. Hulladék kezelési hozzájárulás 11 450.- + ÁFA /temetés 

16. Exhumálás díja 22 900.- + ÁFA /elhunyt 



 

 

 

 

 

Végső előterjesztői indokolás 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 

szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) 

IM rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet 

tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői 

indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”  

  

Erre tekintettel, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

köztemetőről szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2023. 

(...) önkormányzati rendelet 2023. március 30-i Képviselő-testületi ülésre beterjesztett 

indokolását az alábbiakban teszem közzé: 

 

A rendelet-tervezet általános indoklása: 

  

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti 

Osztályának a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára által kiadott 

„A fővárosi és megyei kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok törvényességi 

felügyeletével kapcsolatos 2022. évi ellenőrzési munkaterve” tárgyú államtitkári utasítás II. 

pontja alapján meg kellett vizsgálnia a települési önkormányzatok temető fenntartásával 

kapcsolatos feladatok ellátási és rendeletalkotási kötelezettségének teljesítését, valamint el 

kellett végezniük a temetőkről és a temetkezés  rendjéről szóló önkormányzati rendeletek 

felülvizsgálatát. 

A felülvizsgálat eredményeként a Törvényességi Felügyeleti Osztály elkészített egy 18 pontot 

tartalmazó a feladatellátás és szabályozás jogszerűségét elősegítő szakmai segítségnyújtó 

anyagot, amely segédanyag alapján szükségessé vált a rendelet felülvizsgálata a jogszabályi 

harmonizáció és a jogszabály szerkesztési szabályoknak való megfelelés miatt. 

A rendelet 2. melléklete tartalmazza a Lajosmizsei Köztemetőben jelenleg alkalmazott 

díjtételeket. A jelenleg hatályos díjtételeket - a fenntartót, illetve az üzemeltetőt megillető 

díjtételeket is – 2022. október 25-től alkalmazza az önkormányzat. A törvény 40. § (3) 

bekezdése alapján „A (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre 

vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente 

felül kell vizsgálni”. A díjtételek változása miatt szükséges aktualizálni a rendelet 2. 

mellékletét. 

  

A rendelet-tervezet részletes indoklása: 

1. § indokolása: 

Módosítja a rendelet bevezető részét, mivel az önkormányzati rendelet bevezető részének a 

megszövegezésekor a felhatalmazó rendelkezések között tartalmaznia kell a törvény 40. § (1) 

bekezdését, amennyiben a rendelet az üzemeltető által biztosított szolgáltatást ír elő, a törvény 

42. §-át, amennyiben az önkormányzat a temető fenntartása kegyeleti közszolgáltatási 

szerződést kötött, valamint az önkormányzati feladatkörként az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontját is fel kell tüntetni, azaz a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése 

körében törvény keretei között rendeletet alkot.  
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A Kecskeméti Fogyasztóvédelmi Egyesület megszűnése okán a véleményezési jogkörben a 

Dél-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület jár el. 

  

2. § indokolása: 

Módosítja a rendelet „A rendelet hatálya, általános rendelkezések” című alcímét, mivel az 

alcímet 1. sorszámmal el kell látni. 

  

3. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 1. § (1) bekezdését, amely a rendelet hatályát szabályozza. A módosítás 

oka, hogy a hatállyal foglalkozó részben szerepelnie kell a köztemető címének és helyrajzi 

számának. 

  

4. § indokolása: 

Módosítja a rendelet „A temető használatának és igénybevételének szabályai” című alcímét, 

mivel az alcímet 2. sorszámmal el kell látni. 

  

5. § indokolása: 

- Módosítja a rendelet 3. § (2) bekezdését, amely bekezdésben szereplő „a mozgásukban 

korlátozott látogatók” szöveg helyébe „a mozgásukban korlátozott vagy koruk, egészségügyi 

állapotuk miatt gyalogos közlekedésre képtelen látogatók” szövegrész kerül. 

- Módosítja a rendelet 3. § (4) és (6) bekezdéseit, mivel azok tiltó rendelkezést foglalnak 

magukban. A felszólító módú tartalom miatt ezen rendelkezések nem felelnek meg a 

jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.  (XII. 14.) IRM rendelet 3. § (2) bekezdésében 

foglaltaknak, amely szerint „A jogszabály tervezetében a normatív tartalmat jelen idejű 

kijelentő mondattal, egyes szám harmadik személyű megfogalmazás alkalmazásával kell 

kifejezni”. 

  

6. § indokolása: 

Módosítja a rendelet „Temetési hely gazdálkodási szabályai” című alcímét, mivel az alcímet 

3. sorszámmal el kell látni. 

  

7. § indokolása: 

Módosítja a rendelet „A temetési helyek, kegyeleti tárgyak, sírjelek fenntartására, a 

sírgondozásra vonatkozó szabályok, a köztemetőben lévő sírhelyek méretei” című alcímét, 

mivel az alcímet 4. sorszámmal el kell látni. 

  

8. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 7. § (3)-(5) bekezdéseit, mivel azok tiltó rendelkezést foglalnak 

magukban. A felszólító módú tartalom miatt ezen rendelkezések nem felelnek meg a 

jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.  (XII. 14.) IRM rendelet 3. § (2) bekezdésében 

foglaltaknak, amely szerint „A jogszabály tervezetében a normatív tartalmat jelen idejű 

kijelentő mondattal, egyes szám harmadik személyű megfogalmazás alkalmazásával kell 

kifejezni”. 

  

9. § indokolása: 

Módosítja a rendelet „A temetési szolgáltatás, illetve a temetőben végzett egyéb vállalkozási 

tevékenység ellátásának rendje, összhangja” című alcímét, mivel az alcímet 5. sorszámmal el 

kell látni. 
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10. § indokolása: 

Módosítja a rendelet „Szabálysértések” című alcímét, mivel az alcímet 6. sorszámmal el kell 

látni. 

  

11. § indokolása: 

Módosítja a rendelet „Vegyes és záró rendelkezések” című alcímét, mivel az alcímet 7. 

sorszámmal el kell látni. 

  

12. § indokolása: 

Módosítja a rendelet 2. mellékletét. 

Az alábbi táblázat a Lajosmizsei Köztemetőben alkalmazott díjtételeket tartalmazza, amely 

díjtételek 2022. október 25-től hatályosak: 

  

„A temetési helyek megváltási és azok újraváltásáért fizetendő díjak (forint)” 

A B C 

Sorszám Megnevezés Díj mértéke 

A fenntartót illető bevételek 

1. Sírhelydíjak 25 évre   

 1.1.  I. osztály - egyes 25 000.- + ÁFA 

 1.2.  I. osztály - kettes 35 000.- + ÁFA 

 1.3. I. osztály – hármas 60 000.- + ÁFA 

 1.4. I. osztály – négyes 70 000.- + ÁFA 

 1.5. I. osztály - hatos 110 000.- + ÁFA 

 1.6.  II. osztály - egyes 20 000.- + ÁFA 

 1.7  II. osztály - kettes 30 000.- + ÁFA 

 1.8.  II. osztály – hármas 50 000.- + ÁFA 

 1.9.  II. osztály – négyes 60 000.- + ÁFA 

 1.10. II. osztály - hatos 90 000.- + ÁFA 

 1.11. Gyermek díjmentes 

2. Lejárt (hantos) sírhely megváltás 25 évre   

2.1. I. osztály - egyes   

 2.1.1. Földhantos 18 750.- + ÁFA 

 2.1.2. Sírköves 12 500.- + ÁFA 

2.2. I. osztály - kettes   

2.2.1. Földhantos 26 250.- + ÁFA 

2.2.2. Sírköves 17 500.- + ÁFA 

2.3. I. osztály – hármas   

2.3.1. Földhantos 45 000.- + ÁFA 

2.3.2. Sírköves 30 000.- + ÁFA 

2.4. I. osztály - négyes   

2.4.1. Földhantos 52 500.- + ÁFA 

2.4.2. Sírköves 35 000.- + ÁFA 

2.5. I. osztály – hatos   
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2.5.1. Földhantos 82 500.- + ÁFA 

2.5.2. Sírköves 55 000.- + ÁFA 

2.6. II. osztály - egyes   

2.6.1. Földhantos 15 000.- + ÁFA 

2.6.2. Sírköves 10 000.- + ÁFA 

2.7. II. osztály - kettes   

2.7.1. Földhantos 22 550.- + ÁFA 

2.7.2. Sírköves 15 000.- + ÁFA 

2.8. II. osztály – hármas   

2.8.1. Földhantos 37 500.- + ÁFA 

2.8.2. Sírköves 25 000.- + ÁFA 

2.9. II. osztály - négyes   

2.9.1. Földhantos 45 000.- + ÁFA 

2.9.2. Sírköves 30 000.- + ÁFA 

2.10. II. osztály – hatos   

2.10.1. Földhantos 67 500.- + ÁFA 

2.10.2. Sírköves 45 000.- + ÁFA 

2.11. 2.11. Gyermek díjmentes 

3. Sírbolt, kripta 60 évre 150 000.- + ÁFA 

4. Urnasírkertben történő urnasírhely megváltás 25 évre   

 4.1. 1 urnás 25 000.- + ÁFA 

 4.2. 2 urnás 30 000.- + ÁFA 

 4.3. 4 urnás 70 000.- + ÁFA 

5. 
Urnafülke megváltása a régi urnafalban és az új urnafal 

kerítésében 
  

5.1. 1 urnás   

 5.1.1. 10 évre 30 000.- + ÁFA 

 5.1.2. 25 évre 45 000.- + ÁFA 

5.2. 2 urnás   

 5.2.1. 10 évre 45 000.- + ÁFA 

 5.2.2. 25 évre 65 000.- + ÁFA 

6. Urnatartó kegyoszlopban történő urnafülke megváltás 25 évre 
100 000.- + ÁFA / 

urnafülke 

7. 
Plusz urnahely megváltás az urnafalban, urnafal kerítésben, 

valamint az urnasírkertben 

12 000.- + 

ÁFA     /urna 

8. 
A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő 

temető-fenntartási hozzájárulás díja naponta 
5 000.- + ÁFA 

9. 
Temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési 

szolgáltatók által fizetendő díjai 
30 000.- + ÁFA 

Az üzemeltetőt illető bevételek 

10. Elhunytak átvételének-átadásának díjai   
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 10.1. Munkaidőben 
12 000.- + 

ÁFA   /alkalom 

 10.2. Munkaidőn túl 
15 000.- + 

ÁFA  /alkalom 

11. Hamvak átvételének-átadásának díja   

 11.1. Munkaidőben 
6 000.- + ÁFA 

/alkalom 

 11.2. Munkaidőn túl 
8 000.- + ÁFA 

/alkalom 

12. Hűtési díj   

 12.1. 72 órán belül 7000.- + ÁFA 

 12.2. 72 órán túl megkezdett naponként 2000.- + ÁFA     /nap 

13. Sírhelynyitás   

 13.1. Felnőtt 30 000.- + ÁFA 

 13.2. Gyermek díjmentes 

 13.3. Urnasír 10 000.- + ÁFA 

14. Temető üzemeltetési hozzájárulás 
10 000.- + ÁFA 

/temetés 

15. Hulladék kezelési hozzájárulás 
10 000.- + ÁFA 

/temetés 

16. Exhumálás díja 
20 000.- + ÁFA 

/elhunyt 

  

A rendelet „A temetési helyek megváltási és azok újraváltásáért fizetendő díjak (forint)” 

elnevezésű 2. mellékletének aktualizálása szükséges a díjtételek változása miatt. A törvény 

40. § (3) bekezdése értelmében a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat 

rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni. 

A 2022. augusztus 25-én kelt, LMKOH/47-34/2022. iktatószámú Kegyeleti Közszolgáltatási 

Szerződés (továbbiakban: szerződés) 6. b) pontja értelmében: „A Rendeletben meghatározott 

díjtételek a Rendelet szabályai szerint változhatnak, a nyertes ajánlatban rögzített díjak 

minden év január 1-jétől a KSH által közzétett átlagos inflációs értéknek megfelelően 

emelkedhetnek. Üzemeltető jogosult és köteles – a Fenntartó egyidejű tájékoztatása mellett – 

a fent rögzített módon történt változásokat a jelen szerződés 1. számú mellékletén az infláció-

követő korrekciót technikailag átvezetni.” 

A Babérkoszorú Temetkezés Kft. (továbbiakban: üzemeltető) megküldte a 2023. február 

15-én kelt, „Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről” tárgyú levelét, amely levél az 

előterjesztés 1. mellékletében található. A levelében az üzemeltető kéri az üzemeltetőt 

illető bevételek vonatkozásában az inflációt-követő korrekció átvezetését (14,5 %) a 

rendelet 2. mellékletében. 

Mivel a jelenleg alkalmazott díjtételeket az önkormányzat 2022. október 25-vel 

módosította, így javaslom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenntartót illető 

bevételek vonatkozásában ne történjen változás a rendelet 2. mellékletében. 

  

A fentiek alapján a rendelet „A temetési helyek megváltási és azok újraváltásáért fizetendő 

díjak (forint)” elnevezésű, 2. melléklete az alábbiak szerint kerülne aktualizálásra (a 

módosított díjtételek fékövér, dőlt betűvel vannak jelölve): 
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A B C 

Sorszám Megnevezés Díj mértéke 

A fenntartót illető bevételek 

1. Sírhelydíjak 25 évre   

 1.1.  I. osztály - egyes 25 000.- + ÁFA 

 1.2.  I. osztály - kettes 35 000.- + ÁFA 

 1.3. I. osztály – hármas 60 000.- + ÁFA 

 1.4. I. osztály – négyes 70 000.- + ÁFA 

 1.5. I. osztály - hatos 110 000.- + ÁFA 

 1.6.  II. osztály - egyes 20 000.- + ÁFA 

 1.7  II. osztály - kettes 30 000.- + ÁFA 

 1.8.  II. osztály – hármas 50 000.- + ÁFA 

 1.9.  II. osztály – négyes 60 000.- + ÁFA 

 1.10. II. osztály - hatos 90 000.- + ÁFA 

 1.11. Gyermek díjmentes 

2. Lejárt (hantos) sírhely megváltás 25 évre   

2.1. I. osztály - egyes   

 2.1.1. Földhantos 18 750.- + ÁFA 

 2.1.2. Sírköves 12 500.- + ÁFA 

2.2. I. osztály - kettes   

2.2.1. Földhantos 26 250.- + ÁFA 

2.2.2. Sírköves 17 500.- + ÁFA 

2.3. I. osztály – hármas   

2.3.1. Földhantos 45 000.- + ÁFA 

2.3.2. Sírköves 30 000.- + ÁFA 

2.4. I. osztály - négyes   

2.4.1. Földhantos 52 500.- + ÁFA 

2.4.2. Sírköves 35 000.- + ÁFA 

2.5. I. osztály – hatos   

2.5.1. Földhantos 82 500.- + ÁFA 

2.5.2. Sírköves 55 000.- + ÁFA 

2.6. II. osztály - egyes   

2.6.1. Földhantos 15 000.- + ÁFA 

2.6.2. Sírköves 10 000.- + ÁFA 

2.7. II. osztály - kettes   

2.7.1. Földhantos 22 550.- + ÁFA 

2.7.2. Sírköves 15 000.- + ÁFA 

2.8. II. osztály – hármas   

2.8.1. Földhantos 37 500.- + ÁFA 
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2.8.2. Sírköves 25 000.- + ÁFA 

2.9. II. osztály - négyes   

2.9.1. Földhantos 45 000.- + ÁFA 

2.9.2. Sírköves 30 000.- + ÁFA 

2.10. II. osztály – hatos   

2.10.1. Földhantos 67 500.- + ÁFA 

2.10.2. Sírköves 45 000.- + ÁFA 

2.11. 2.11. Gyermek díjmentes 

3. Sírbolt, kripta 60 évre 150 000.- + ÁFA 

4. Urnasírkertben történő urnasírhely megváltás 25 évre   

 4.1. 1 urnás 25 000.- + ÁFA 

 4.2. 2 urnás 30 000.- + ÁFA 

 4.3. 4 urnás 70 000.- + ÁFA 

5. 
Urnafülke megváltása a régi urnafalban és az új urnafal 

kerítésében 
  

5.1. 1 urnás   

 5.1.1. 10 évre 30 000.- + ÁFA 

 5.1.2. 25 évre 45 000.- + ÁFA 

5.2. 2 urnás   

 5.2.1. 10 évre 45 000.- + ÁFA 

 5.2.2. 25 évre 65 000.- + ÁFA 

6. Urnatartó kegyoszlopban történő urnafülke megváltás 25 évre 
100 000.- + ÁFA / 

urnafülke 

7. 
Plusz urnahely megváltás az urnafalban, urnafal kerítésben, 

valamint az urnasírkertben 

12 000.- + 

ÁFA     /urna 

8. 
A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által 

fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja naponta 
2 100.- + ÁFA 

9. 
Temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési 

szolgáltatók által fizetendő díjai 
30 000.- + ÁFA 

Az üzemeltetőt illető bevételek 

10. Elhunytak átvételének-átadásának díjai   

 10.1. Munkaidőben 
13.740.- + 

ÁFA/alkalom 

 10.2. Munkaidőn túl 
17.175.- + 

ÁFA/alkalom 

11. Hamvak átvételének-átadásának díja   

 11.1. Munkaidőben 
6.870.- + 

ÁFA/alkalom 

 11.2. Munkaidőn túl 
9.160.- + 

ÁFA/alkalom 

12. Hűtési díj   

 12.1. 72 órán belül 8.015.- + ÁFA 



 

33 

 

 12.2. 72 órán túl megkezdett naponként 2.290.- + ÁFA/nap 

13. Sírhelynyitás   

 13.1. Felnőtt 34.350.- + ÁFA 

 13.2. Gyermek  díjmentes 

 13.3. Urnasír  11.450.- + ÁFA 

14. Temető üzemeltetési hozzájárulás  
11.450.- + 

ÁFA/temetés 

15. Hulladék kezelési hozzájárulás 
11.450.- + 

ÁFA/temetés 

16. Exhumálás díja  
22.900.- + 

ÁFA/elhunyt 

  

A törvény 40. § (4) bekezdése értelmében: „Az egyes díjfajtákon belül a temetőben 

vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díj mértéke 

az adott évben az egyes sírhelyre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani 

átlagának 5 %-át nem haladhatja meg.” Az egyes sírhelyekre megállapított megváltási 

díjtételek egyszerű számtani átlagának 5 %-a a lajosmizsei érintett díjtételek vonatkozásában 

nettó 2.192.- forint + ÁFA, ezért ezen díjtétel esetében javaslom a nettó 2.100.- forint + ÁFA 

díjtétel alkalmazását. Jelenleg ezen díjtétel nettó 5.000.- forint + ÁFA, amely díjtétel 

jogszabálysértő (fenti táblázat 8. sora). 

A törvény 40. § (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-

testülete a díj megállapításakor kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti 

szerveinek véleményét. Lajosmizse Város Önkormányzata vonatkozásában a területileg 

illetékes érdek-képviseleti szerv a Dél-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület. Az 

Egyesület részére a rendelet-tervezet megküldésre került véleményezésre. Az Egyesület 

véleménye az előterjesztés 2. mellékletében található. A temetkezésre vonatkozó díjak 

megállapításával kapcsolatban az Egyesületnek, mint a fogyasztók területileg illetékes 

érdek-képviseleti szervének nincs kifogása. 

 

  

13. § indokolása: 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 


