
 1 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2011. (V. 20.) 

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 6. § (4) bekezdés, 40. § (3) bekezdés és 41. § (3) bekezdés d) 
pontjában 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 biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun Megyei 
Szervezete és Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatról szóló 11/2000. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 1. melléklete 1.1.w 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a köztemetıkrıl szóló 18/2007. (V. 
10.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 8. § (1) bekezdése helyébe a következı 
rendelkezés lép: 

 

„(1) a) Egyes felnıtt sírhely:             1. 90-2. 10 m hosszú, 0. 95-1. 10 m széles 

b) Kettıs sírhely                        1.90-2.10 m hosszú, 1.90-2.10  m széles 
c) Gyermek sírhely                    1.30-1.50 m hosszú  0.65-0.80 m széles   
d)   Urnafülke elınézeti mérete: 1 urnás: 30 cm x 30 cm 

                 2 urnás: 30 cm x 60 cm 
e) Urnasírhely:     1 urnás: 35 cm x 35 cm mélysége: 50 cm 

                   2 urnás: 35 cm x 90 cm mélysége: 50 cm 
                  4 urnás: 90 cm x 90 cm mélysége: 50 cm 

  f)   Sírbolt (kripta):                     2. 6x m széles, 2.7 hosszú, 2. 3 m mély 
       (legalább két koporsó elhelyezése esetén)”     
                              
 

2. § 
 

A rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(3) a) Urnafal és urnafal kerítés esetében elhelyezhetı urnák száma: 

aa)  1 urnás urnafülke esetén: 30 cm x 30 cm mérető urnafülkében maximum két urna      
helyezhetı el. 

ab) 2 urnás urnafülke esetén: 30 cm x 60 cm mérető urnafülkében maximum négy urna 
helyezhetı el. 
b) Urnasírhely esetében az elhelyezhetı urnák száma: 
ba) 1 urnás: 35 cm x 35 cm mérető urnasírhelyben maximum két urna helyezhetı el. 
bb) 2 urnás 35 cm x 90 cm mérető urnasírhelyben maximum négy urna helyezhetı el. 
bc) 4 urnás: 90 cm x 90 cm mérető urnasírhelyben maximum nyolc urna helyezhetı el.” 
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3. § 
 

A rendelet 8. §-a a következı (4) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(4) Az urnafalba, az urnafal kerítésbe és az urnasírhelybe elhelyezett plusz urna elhelyezése 
esetén az eltemettetı egyszeri díjat köteles megfizetni urnánként. A plusz urna elhelyezése az 
urnafülke és urnasírhely újra megváltásához kapcsolódó díjakat nem érinti.” 
 

4. § 
 

A rendelet 2. melléklete a következı 12. sorral egészül ki: 
 

„12. Plusz urnahely 
megváltás az 

urnafalban, urnafal 
kerítésben, valamit az 

urnasírkertben 

12.1 A köztemetıkrıl szóló 18/2007 (V. 
10.) önkormányzati rendelet 8. § (4) 
bekezdése értelmében. 

10 000.- +ÁFA 
/urna” 

 
5.§ 

 
E rendelet 2011. május 23. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát 
veszti.  
 
 
         Basky András sk.                                                            Kutasiné Nagy Katalin sk.   
          polgármester                                                                              jegyzı  
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2011. május 20. 
 
 
                                                                                               Kutasiné Nagy Katalin sk. 
                                                                                                               jegyzı  


