
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (IV.12.) 
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, 41. § (3) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőkről szóló 

18/2007. (V. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

„6.§ 
 

(1) A temető tulajdonosa a megváltott, de még igénybe nem vett temetési helyeket, köteles 
visszaváltani azzal, hogy a megváltási díj még hátralévő időarányos részét vissza kell 
téríteni. 

(2) A temető tulajdonosa által meghatározott „Megőrzésre kijelölt sírok” felsorolását a 
rendelet 4. melléklete tartalmazza. 

(3) A megőrzésre kijelölt sírok újra meg nem váltott, lejárt használati idejű temetési helyek, 
melyeket a temető tulajdonosa nem szüntet meg. 

(4) A megőrzésre kijelölt sírok gondozásáról a temető tulajdonosa az üzemeltető útján 
gondoskodik. 

(5) A megőrzésre kijelölt sírok nem a temető tulajdonosa általi felújítása kizárólag 
kérelemre történhet. A kérelmet a polgármester felé kell benyújtani, aki: 
a) elbírálja a kérelmet abban az esetben, ha a kérelmező a felújításhoz nem kér az 

önkormányzattól pénzügyi forrás biztosítást. 
b) a Képviselő-testület soros ülése elé terjeszti a kérelmet abban az esetben, ha a 

kérelmező a felújításhoz önkormányzati pénzügyi forrás biztosítást kér. 
(6) A felújítás során a sírhelynek meg kell őrizni az eredeti jellegét.” 

 
 2. § 
 

(1) A Rendelet a 4. melléklettel egészül ki. 
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3. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon a 
hatályát veszti. 

 
 
 
Basky András sk.                  dr. Balogh László sk. 
 polgármester                 jegyző  

    
  
 

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. április 12. 
  

        dr. Balogh László sk.  
                        jegyző 
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1. melléklet a 12/2019. (IV.12.) önkormányzati rendelethez 

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

Megőrzésre kijelölt sírok 
Sorszám Elnevezés Sírhely 

elhelyezkedése 
Indoklás 

1. Bartal kápolna 10 parcella, 1sor, 
63 kápolna 

földbirtokos 
család 

2. Czeisz József 8 parcella, 2 sor, 
58 sírhely 

plébános (1879-
1886 időszak 

között) 
3. Geréby kripta 3 parcella, 22 sor, 

2 kriptahely 
címeres 

nemességgel 
rendelkező 

földbirtokos 
család, aki 

nemzetközileg 
elismert ménest 

létesített a 
Geréby majorban. 

4. Márta Sámuel 6 parcella, 5 sor, 
14 sírhely 

részt vett az 
1848-49-es 

szabadságharcban 
5. Szűcs Kálmán 6 parcella, 22 sor, 

8 sírhely 
református 

lelkész 
„ 

 


