
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2020. (VIII.14.) 
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, a temetőkről és 
a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Kecskeméti 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. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőkről szóló 

18/2007. (V. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete 
helyébe az 1. melléklet lép. 

 
 2. § 
 

(1) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 

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: 2020. augusztus 14. 
 
  

        dr. Balogh László sk.  
                        jegyző 
 
 

  



1. melléklet a 20/2020. (VIII.14.) önkormányzati rendelethez 
 

„2. melléklet a 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendelethez 
A temetési helyek megváltási és azok újraváltásáért fizetendő díjak (Ft) 

1. Sírhelydíjak 
         25 évre 

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 
1.5 gyermek díjmentes 

2. Exhumált (hantos) 
sírhely megváltás 

          25 évre 

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 
2.5 - gyermek 40 000.-+ ÁFA 

3. Sírbolt, kripta 
         60 évre 

- 90 000.- +ÁFA 

4. Urnasírkertben 
történő urnasírhely 

megváltás 
           25 évre 

4.1 - 1 urnás 25 000.- +ÁFA 
4.2 - 2 urnás 50 000.- +ÁFA 
4.3 - 4 urnás 100 000.- +ÁFA 

5. Urnafülke megváltás a 
régi urnafalban, és az új 

urnafal kerítésben 

- 10 évre 25 évre 
5.1 - 1 urnás 20 000.- 

+ÁFA 
30 000.- 
+ÁFA 

5.2 - 2 urnás 35 000.- 
+ÁFA 

50 000.- 
+ÁFA 

6. A temetőben 
vállalkozásszerűen munkát 

végzők által fizetendő 
temető-fenntartási 

hozzájárulás díja naponta 

- 1 000.- +ÁFA 

7. Temetői létesítmények 
igénybevételéért a 

temetkezési szolgáltatók által 
fizetendő díjai 

- 25 000.- + ÁFA 

8. Az elhunyt átvételének – 
átadásának díja 

8.1 - munkaidőben díjmentes 
8.2 - munkaidőn túl 11 756.- + ÁFA / 

alkalom 
9. Hamvak átvételének – 

átadásának díja   
9.1 - munkaidőben díjmentes 
9.2 - munkaidőn túl díjmentes 

10. Hűtési díj 10.1 - 72 órán belül 5 878.- +ÁFA 
10.2 - 72 órán túl megkezdett naponként 1 741.- + ÁFA / nap 

11. Sírhelynyitás 11.1 – felnőtt 14 150.- +ÁFA 
11.2 - gyermek díjmentes 
11.3 – urnasír 7 075.- + ÁFA 

12. Plusz urnahely megváltás 
az urnafalban, urnafal 
kerítésben, valamit az 

urnasírkertben 

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

10 000.- +ÁFA /urna 

13. Urnatartó kegyoszlopban 
történő urnafülke megváltás 

50 évre 

- 200 000.- +ÁFA 
/urnafülke 

 
  



„ 
2. melléklet a 20/2020. (VIII.14.) 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. Gyarmathy 

László 
6 parcella, 2 sor, 

12 sírhely 
református lelkész 

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

részt vett az 1848-
49-es 

szabadságharcban 
6. Szűcs Kálmán 6 parcella, 22 sor, 

8 sírhely 
református lelkész 

7. Török József 1 parcella, 7 sor, 
27 sírhely 

hősi halott, aki 
1944.10.08-án 

hunyt el és került 
eltemetésre 

Törökszentmiklóson 
a II. 

világháborúban. A 
székelyudvarhelyi 
Lövétén született 

1916-ban. A 
Lajosmizsei 

Köztemetőben 
történő 

újratemetésének 
ideje 1985.11.20. 

 „ 
 


