Lajosmizse város Önkormányzata Képviselő – testületének
18/2007(V.10.) rendelete1
a Köztemetőről
Lajosmizse város Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv.
40.§(1), (3) bekezdése, a 41.§.(3) bekezdése és a 42.§-ában kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya Lajosmizse Város területén működő köztemetőre és létesítményeire
ill. az ottani temetésekkel kapcsolatos temetkezési tevékenységre és a köztemetőben
végzett szolgáltatásokra terjed ki.
(2) E rendeletet kell alkalmazni a köztemető tulajdonosának, a fenntartását, üzemeltetését
végző szervnek valamint a temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző természetes és
jogi személyeknek (a továbbiakban: temetkezési szolgáltatók) továbbá mindazoknak,
akiknek e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek ellátása során, azzal
összefüggésben jogai keletkeznek, és reá kötelezettségek hárulnak.
Általános rendelkezések
2.§
(1) A köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről Lajosmizse Város Önkormányzata
gondoskodik.
(2) A köztemető üzemeltetéséről, valamint az ott folyó és e rendelet szerinti tevékenységek
végzéséről Lajosmizse Város Önkormányzata kegyeleti közszolgáltatási szerződés
keretein belül gondoskodik. A kegyeleti közszolgáltatási szerződés e rendelet 1.
függelékét képezi.
(3) Lajosmizse Város Önkormányzata a köztemetőben az alábbi tárgyi és infrastrukturális
feltételeket biztosítja:
- biztosítja az eltemetés feltételeit, a temető úthálózatát, a ravatalozót, a vízvételi
lehetőséget az illemhelyet,
- a hulladék összegyűjtését, a fogadóteret, az elhunytak hűtését, a ravatalozásra való
előkészítés feltételeit.
A temető használatának és igénybevételének szabályai
3.§
(1) A temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése, minden látogató
és az ott szolgáltatást végzők kötelessége.
(2) A temető útjain gépjárművel a temetkezési szolgáltatást végzők, valamint a mozgásukban
korlátozott látogatók közlekedhetnek.
(3) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési és bontási munkát megkezdeni, vagy bontási
anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési és bontási
hulladékot az építés befejezését követően azonnal el kell szállítani.(tégla, sírkő
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Egységes szerkezetben a 11/2008. (IV. 10.) önkormányzati rendelettel és a 12/2011. (IV. 14.) önkormányzati
rendelettel és a 16/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelettel, és a 11/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelettel, a
20/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelettel.

maradvány stb.) Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot (pl. betont) csak vaslemezen
lehet előkészíteni.

(4) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával
szabad. avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt elégetni tilos.
(5) A temetőben csak a nyitvatartási időben lehet tartózkodni.
(6) A temető területére- vakvezető kutya kivételével- állatot bevinni tilos.
(7) A temetőben elhelyezett tárgyakért valamint a sírok és síremlékek esetleges
megrongálásáért az üzemeltetőt anyagi felelősség nem terheli.
(8) A temetőben 14 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat.
(9)
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Temetési hely gazdálkodási szabályai
4.§
(1) Az éves sírhelygazdálkodás az üzemeltető feladata.
(2) A köztemető területe tíz parcellákra tagozódik. A parcellák számozását e rendelet 1.
melléklete tartalmazza.
(3) 3”A sírhelyek osztályozása:
I.

o.: sírhely a köztemetőben lévő utak melletti sírhelyek

II.

o.: minden sírhely, amelyek nem I. o. sírhelyeknek minősülnek

Szociális temetési helyek: X. parcella 19. sor elejétől 25 méter hosszúságban
Szociális parcella: X. parcella 21,22,23 sor elejétől 50 méter hosszúságban
Urnasírkert parcella: a VII. sz. parcella
Urnafülke: Urnafalban IV. és IX. sz. parcellákban, urnafal kerítésben III. parcella
Urnatartó kegyoszlop: A Lajosmizsei Köztemetőben”

(4) Az üzemeltető a sírhelygazdálkodás körében köteles naprakész nyilvántartást vezetni a
szabad sírhelyekről.
(5) A sírokat egymástól minimum 60 cm, maximum 1m távolságra kell elhelyezni.
(6) A temetkezési hely megváltási ill. újraváltási díját az eltemettetésre jogosultnak vagy a
temetkezési hely felett rendelkezőnek a temető tulajdonosa részére előre kell megfizetnie
az Üzemeltetőnél.
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Hatályon kívül helyezte a 12/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2011. május 1.
Módosította a 12/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. §, a 20/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 1. §
(1) bekezdése. Hatályos 2014. január 1.
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(7) A temetkezési szolgáltatók és az egyéb vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozók által
fizetendő díjakat e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
5.§
(1) Az egyes temetkezési helyeket meg kell váltani és ezzel a temetkezési hely felett - a 2.
melléklet szerinti időpontokig - rendelkezési jog keletkezik.

(2) A megváltott sírhelyről az üzemeltető a 3. számú melléklet szerint sírigazolványt köteles
kiállítani.
(3) A rendelkezési jog kezdő időpontja a megváltás napja.
6.§
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.
A temetési helyek, kegyeleti tárgyak, sírjelek fenntartására,
a sírgondozásra vonatkozó szabályok
7.§
(1) A sírok fölé emelt síremlékek, sírjelek karbantartása, helyreállítása, felújítása a temetési
hely felett rendelkező jogosultat terhelő kötelezettség, melyre az üzemeltető- megfelelő
határidő kitűzésével- felszólíthatja. Az állékonyságot, az életet és a biztonságos
használatot veszélyeztető állapot (közvetlen veszély) fennállása esetén az üzemeltető
köteles felhívni a rendelkezésre jogosultat. A felhívást –a temetési hely megjelölésével- a
temető kapuján (hirdetőtábláján), a síremléken (sírjelen) és a parcella sarkán 90 napra ki
kell függeszteni.
(2) A temetőben csak a sírok, síremlékek, urnahelyek díszítésére szolgáló, a kegyeleti jelleget
nem sértő tárgyak, helyezhetők el. Az engedély nélküli vagy a temető rendjét zavaró
tárgyakat, a temető üzemeltetője eltávolítja, illetőleg az elhelyezővel eltávolíttatja.
(3) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és díszítő anyagokat bepiszkítani, rongálni, eltávolítani
tilos.
(4) A sírhely gondozása során keletkező szemetet az üzemeltető által kijelölt helyre kell
vinni.
(5) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre, használni.
(6) A temetőben a sírhelyek bekerítése és a temető területén padok elhelyezése csak az
üzemeltető engedélyével történhet.
(7) A temetőben lévő hősi temetési helyek valamint a fenntartó által írásban megjelölt
sírhelyek rendszeres gondozása az üzemeltető feladata. Az Önkormányzat e
kötelezettséget az üzemeltetővel kötendő kegyeleti közszolgáltatási szerződésben rögzíti.
(8)4 Sírokra egy méternél magasabbra növő fát, cserjét, bokrot ültetni csak az üzemeltető
előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet. A temetési helyen az engedély nélkül ültetett, egy
méternél magasabbra növő fákat, cserjéket, bokrokat az üzemeltető 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 helyezhető el. Az urnasírkert területén csak a temető üzemeltetője ültethet
dísznövényeket.
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Beépítette a 12/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 2.§-a a (8)-(9) bekezdést. Hatályos 2011. május 1.

„(10)5 A köztemető tisztasága és rendje érdekében síráthelyezés, új síremlék állítása miatt –
vagy más módon - feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok elszállításáról a temetési hely
feletti rendelkezési jog jogosultja a munkálatok befejezése utána azonnal köteles intézkedni.
(11)6 A sírbontás megkezdése előtt a rendelkezési jog jogosultja vagy a megbízásából eljáró
sírköves vállalkozó köteles az üzemeltetőnek bejelentést tenni. Be kell jelenteni továbbá, ha a
síremlék elbontása mellett új síremlék felállítására is sor kerül.”

A köztemetőben lévő sírhelyek méretei
8.§7
(1 a) Egyes felnőtt sírhely:
1. 90-2. 10 m hosszú, 0. 95-1. 10 m széles
b) Kettős 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 előnézeti 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) Sírbolt csak a köztemetőben lévő utak melletti sírhelyeken létesíthető.
(3) 8 a) Urnafal és urnafal kerítés esetében elhelyezhető urnák száma:
aa) 1 urnás urnafülke esetén: 30 cm x 30 cm méretű urnafülkében maximum két urna
helyezhető el.
ab) 2 urnás urnafülke esetén: 30 cm x 60 cm méretű urnafülkében maximum négy urna
helyezhető el.
b) Urnasírhely esetében az elhelyezhető urnák száma:
ba) 1 urnás: 35 cm x 35 cm méretű urnasírhelyben maximum két urna helyezhető el.
bb) 2 urnás 35 cm x 90 cm méretű urnasírhelyben maximum négy urna helyezhető el.
bc) 4 urnás: 90 cm x 90 cm méretű urnasírhelyben maximum nyolc urna helyezhető el.
„c)9 Az urnatartó kegyoszlop egy urnafülkéjében elhelyezhető urnák száma: maximum 3
urna.”
(4)10 Az urnafalba, az urnafal kerítésbe és az urnasírhelybe elhelyezett plusz urna elhelyezése
esetén az eltemettető egyszeri díjat köteles megfizetni urnánként. A plusz urna elhelyezése az
urnafülke és urnasírhely újra megváltásához kapcsolódó díjakat nem érinti.

5

Beépítette a 20/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. január 1.
Beépítette a 20/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. január 1.
7
Módosította a 16/2011. (V. 20.) 1. §. Hatályos 2011. május 23.
8
Módosította a 16/2011. (V. 20.) 2. §. Hatályos 2011. május 23.
9
Beépítette a 20/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. január 1.
10
Beépítette a 16/2011. (V. 20.) 3. §. Hatályos 2011. május 23.
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A kegyeleti közszolgáltatások feltételei
9.§
A kegyeleti közszolgáltatások ellátásainak pénzügyi és tárgyi feltételeit a kegyeleti
közszolgáltatási szerződésben kell meghatározni.
A temetési szolgáltatás, illetve a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység
ellátásának rendje, összhangja
10.§
(1) Az üzemeltető feladata, annak vizsgálata, hogy a temetkezési szolgáltatók, és vállalkozók
a szolgáltatás során rendelkeznek-e a jogszabályokban előírt követelményekkel.
(2) A köztemetőben temetkezési szolgáltatás, illetve egyéb vállalkozásszerű munkák végzése
csak az üzemeltetővel kötött szerződés alapján végezhető.
11.§
(1) A temetkezési szolgáltatók és az egyéb vállalkozásszerűen munkát végzők
munkavégzésének összhangját az üzemeltetőnek kell biztosítania.
(2) A temetkezési szolgáltatók és egyéb vállalkozásszerűen munkát végzők - az általuk
végzett egyes temetkezési szolgáltatások jellegéhez is igazodóan - azonos feltételekkel az
erre irányuló bejelentés sorrendjének megfelelően veszik igénybe az üzemeltető
ügyfélszolgálati irodájának nyitvatartási ideje alatt a temetői létesítményeket, és az azt
szolgáló infrastruktúrát. Ettől eltérni csak az üzemeltető engedélyével szabad.
(3) Az üzemeltetőnek olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a (2) bekezdés szerinti
igények nyomon követhetők.
(4) A temetkezési szolgáltatók az üzemeltető által meghatározottak szerinti tartalommal az
üzemeltető szakszemélyzetét a létesítmények igénybevétele során kötelesek igénybe
venni.
(5) A temetkezési szolgáltatások közül, a temetőn belül az elhunytak hűtésével, továbbá a
hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, a sírhelynyitással
kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és technikai
berendezéseinek igénybevétele kötelező. (a továbbiakban az üzemeltető által biztosított
szolgáltatások).
(6) Nem a temetkezési szolgáltatások körébe tartozó vállalkozói tevékenységek (kőfaragó,
sírgondozó, emlékkészítő stb.) végzését a nem temetkezési vállalkozást végző szolgáltatók
(a továbbiakban vállalkozók) a munkavégzés megkezdése előtt legalább egy munkanappal
kötelesek bejelenteni az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában.
(7) A temetkezési szolgáltatók és az egyéb vállalkozásszerűen munkát végzők a
tevékenységük végzésére jogosító engedélyt az üzemeltető felszólítására köteles
felmutatni.
(8) Vállalkozók a köztemetőben az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási idejében,
munkanapokon végezhetnek munkát.

-5(9) A temetkezési szolgáltatók és az egyéb vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozók a
temetői létesítmények igénybevételi díját, a temető fenntartási hozzájárulás díját a temető
tulajdonosának, az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjait az üzemeltetőnek a

szolgáltatás megkezdése előtti munkanapon – de legkésőbb a temetés megkezdésének
időpontjáig - kötelesek megfizetni az Üzemeltetőnél.
(10) Az üzemeltető a létesítmény átadását az igénylőnek – a más szolgáltató részéről
történő korábbi lefoglalás esetét kivéve – nem tagadhatja meg.
(11) Amennyiben a temetkezési szolgáltatók és az egyéb vállalkozásszerűen munkát
végzők a (9) bekezdésben foglalt befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget a
temetői szolgáltatás nem kezdhető meg és a létesítmények nem vehetők igénybe.
Szabálysértések
12.§ 11

Vegyes és záró rendelkezések
13.§
(1) Az üzemeltető köteles a temető bejáratánál kifüggeszteni az üzemeltető nevét, címét,
elérhetőségét, a temető nyitvatartási idejét, az ügyfélfogadás rendjét.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezései és a vonatkozó szakmai
jogszabályok az irányadók.
14.§
(1) Jelen rendelet 2007. június 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Lajosmizse Város Önkormányzatnak a
Köztemetőről szóló 21/2005.(VIII. 25.) rendelete hatályát veszti.

Basky András
polgármester sk.

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző sk.

A rendelet kihirdetve: 2007. május 10.
Kutasiné Nagy Katalin
jegyző sk.
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Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012. április
28.

1. melléklet a 18/2007. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről szóló
18/2007. (V.10.) rendeletéhez

2. melléklet a 18/2007. (V. 10.) önkormányzati rendelethez12
A temetési helyek megváltási és azok újraváltásáért fizetendő díjak (Ft)
1. Sírhelydíjak
1.1 - I.osztály - egyes
20 000.- +ÁFA
25 évre
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) 2.1 - I.osztály - egyes
40 000.- +ÁFA
sírhely megváltás 2.2 - I.osztály - kettes
48 000.- +ÁFA
25 évre
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
90 000.- +ÁFA
60 évre
4. Urnasírkertben
4.1 - 1 urnás
25 000.- +ÁFA
történő urnasírhely 4.2 - 2 urnás
50 000.- +ÁFA
megváltás
4.3 - 4 urnás
100 000.- +ÁFA
25 évre
5. Urnafülke megváltás a 5.1 - 1 urnás
5.1.1.:
10 év
20 000.- + ÁFA
régi urnafalban, és az új
5.1.2.:
25 év
30 000.- + ÁFA
urnafal kerítésben
5.2 - 2 urnás
5.2.1 :
10 év
35 000.- + ÁFA
5.2.2 :
25 év
50 000.- + ÁFA
6. A temetőben
1 000.- +ÁFA
vállalkozásszerűen munkát
végzők által fizetendő
temető-fenntartási
hozzájárulás díja naponta
7. Temetői létesítmények 25 000.- + ÁFA
igénybevételéért a
temetkezési szolgáltatók
által fizetendő díjai
8. Az elhunyt átvételének
– átadásának díja
9. Hamvak átvételének –
átadásának díja
10. Hűtési díj
11. Sírhelynyitás

12.13 Plusz urnahely
megváltás az
urnafalban, urnafal
kerítésben, valamit az
urnasírkertben
„13.14 Urnatartó
kegyoszlopban történő
urnafülke megváltás 50
évre
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8.1 - munkaidőben
8.2 - munkaidőn túl
9.1 - munkaidőben
9.2 - munkaidőn túl
10.1 - 72 órán belül
10.2 - 72 órán túl megkezdett naponként
11.1 - felnőtt
11.2 - gyermek
11.3 - urnasír
12.1 A köztemetőkről szóló 18/2007 (V.
10.) önkormányzati rendelet 8. § (4)
bekezdése értelmében.

-

díjmentes
10 800.- + ÁFA /
alkalom
díjmentes
díjmentes
5 400.- +ÁFA
1 600.- + ÁFA / nap
13 000.- +ÁFA
díjmentes
6 500.- + ÁFA
10 000.- +ÁFA /urna

200 000.- +ÁFA
/urnafülke”

Módosította a 12/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. május 1.
Beépítette a 16/2011. (V. 20.) Önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. május 23.
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Beépítette a 20/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. január 1.
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3 . melléklet a 18/2007. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről szóló
18/2007. (V.10.) rendeletéhez

Lajosmizse Köztemető

Parcella:

Sor:

Szám:

Sírhely típusa:

Sírigazolvány

Név: ………………………………………………………..
Lakás: ………………………………………………………

A fenti sírba ezen igazolvány felmutatása mellett lehet beletemettetni.
A sírhely használati ideje a megváltástól számított………… év.

A fenti sírhely megváltási, újraváltási díja címén………………… Ft., azaz
………………………………………….. forint befizetése a mai napon megtörtént.

Lajosmizse, …………… év ………………… hó ……… nap

………………………………….
üzemeltető

