
 1 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
12/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete  

a köztemetırıl szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 
1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § 
(5) bekezdésében foglaltak alapján az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun 
Megyei Szervezete véleményének, valamint Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
7/2007. (III. 08.) önkormányzati rendelete 2. melléklete alapján a Pénzügyi, Területfejlesztési 
és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével, az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a köztemetıkrıl szóló 18/2007. (V. 
10.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe a következı 
rendelkezés lép: 

 
„ (3) 

 
A sírhelyek osztályozása:  

  
I. o.: sírhely a köztemetıben lévı utak melletti sírhelyek 

 
          II. o.: minden sírhely, amelyek nem I. o. sírhelyeknek minısülnek  
 
           Urnasírkert parcella: a VII. sz. parcella 
 
           Urnafülke: Urnafalban IV. és IX. sz. parcellákban, urnafal kerítésben III. parcella” 
 

2. § 
 

A rendelet 7. §-a a következı (8) és (9) bekezdésekkel egészül ki:  
 
„(8) Sírokra egy méternél magasabbra növı fát, cserjét, bokrot ültetni csak az üzemeltetı 
elızetes írásbeli hozzájárulásával lehet. A temetési helyen az engedély nélkül ültetett, egy 
méternél magasabbra növı fákat, cserjéket, bokrokat az üzemeltetı eltávolíthatja. 
(9) Az urnasírkertben az urnasírokra elhelyezet fedlap 5 cm-rel nyúlhat tovább minden 
irányban és maximális magassága 10 cm lehet. A fedlapon maximum 30 cm magas váza vagy 
egyéb kegytárgy helyezhetı el. Az urnasírkert területén csak a temetı üzemeltetıje ültethet 
dísznövényeket.” 
 

3. § 
 

A rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
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4. § 

 
Hatályát veszti a rendelet 3. § (9) bekezdése. 

 
5. § 

 
(1) E rendelet 2011. május 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon 

hatályát veszti.  
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselı-testületének köztemetırıl szóló 18/2007. (V.10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2008. (IV.10.) önkormányzati 
rendelete. 

 
 

 
 
       /:  Basky András sk :/                                                        /:  Kutasiné Nagy Katalin sk :/ 
            polgármester                                                                              jegyzı  
 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 14. 
 
 
 
 
                                                                                             /:  Kutasiné Nagy Katalin sk:/ 
                                                                                                               jegyzı  
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1. melléklet a 12/2011. (IV.14. )  önkormányzati rendelethez 
 

„2. melléklet a 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendelethez” 
 

A temetési helyek megváltási és azok újraváltásáért fizetendı díjak (Ft) 
1.1 - I.osztály - egyes 20 000.- +ÁFA 
1.2 - I.osztály - kettes 25 000.- +ÁFA 
1.3 - II.osztály - egyes 15 000.- +ÁFA 
1.4 - II.osztály - kettes 20 000.- +ÁFA 

1. Sírhelydíjak 
         25 évre 

1.5 gyermek díjmentes 
2.1 - I.osztály - egyes 40 000.- +ÁFA 
2.2 - I.osztály - kettes 48 000.- +ÁFA 
2.3 - II.osztály - egyes 36 000.- +ÁFA 
2.4 - II.osztály - kettes 40 000.- +ÁFA 

2. Exhumált 
(hantos) sírhely 

megváltás 
          25 évre 

2.5 - gyermek 40 000.-+ ÁFA 
3. Sírbolt, kripta 
         60 évre 

- 90 000.- +ÁFA 

4.1 - 1 urnás 25 000.- +ÁFA 
4.2 - 2 urnás 50 000.- +ÁFA 

4. Urnasírkertben 
történı 

urnasírhely 
megváltás 

           25 évre 

4.3 - 4 urnás 100 000.- +ÁFA 

5.1.1.:         10 év 20 000.- + ÁFA 5.1 - 1 urnás 
5.1.2.:         25 év 30 000.- + ÁFA 
5.2.1 :         10 év 35 000.- + ÁFA 

5. Urnafülke megváltás 
a régi urnafalban, és az 
új urnafal kerítésben 5.2 - 2 urnás 

5.2.2 :         25 év 50 000.- + ÁFA 
6. A temetıben 

vállalkozásszerően 
munkát végzık által 
fizetendı temetı-

fenntartási hozzájárulás 
díja naponta 

- 1 000.- +ÁFA 

7. Temetıi 
létesítmények 

igénybevételéért a 
temetkezési 

szolgáltatók által 
fizetendı díjai 

 

- 25 000.- + ÁFA 

8.1 - munkaidıben díjmentes 8. Az elhunyt 
átvételének – 

átadásának díja 
8.2 - munkaidın túl 10 800.- + ÁFA / 

alkalom 
9.1 - munkaidıben díjmentes 9. Hamvak átvételének 

– átadásának díja   9.2 - munkaidın túl díjmentes 
10.1 - 72 órán belül 5 400.- +ÁFA 10. Hőtési díj 
10.2 - 72 órán túl megkezdett naponként 1 600.- + ÁFA / nap 
11.1 - felnıtt 13 000.- +ÁFA 
11.2 - gyermek díjmentes 

11. Sírhelynyitás 

11.3 - urnasír 6 500.- + ÁFA 
 


