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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. április 11-i testületi ülésére 
 
    Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. ( ….. )           

önkormányzati rendelete  a köztemetőről  szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

    Ikt.sz: LMKOH/221-9/2019. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én 
módosította legutoljára a köztemetőről szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendeletét 
(továbbiakban: rendelet), amely rendelet módosítás a szociális parcella kijelölését, az urnás 
temetkezési módok lehetőségének kibővítését, a kegyeleti közszolgálati szerződés-
tervezetének módosítását, és a temetői rendre vonatkozó szabályok kibővítését tartalmazta. A 
rendelet módosítás 2014. január 01-től hatályos. 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2019. (III. 14.) 

önkormányzati határozatában felkérte a jegyzőt, hogy az áprilisi testületi ülésre készítse elő a 
rendelet módosítását a megőrzésre kijelölt sírok témakörével kapcsolatosan. A rendelet 
módosítás magában foglalja a megőrzésre kijelölt sírokra vonatkozó szabályozást, valamint a 
rendelet kibővül egy 4. számú melléklettel, amely táblázatos formában tartalmazza a 
megőrzésre kijelölt sírokat. 

 
A rendelet módosítás általános indoklása: 
 

A rendeletmódosítás azért szükséges, mivel a Lajosmizsei Köztemetőben találhatóak 
olyan sírhelyek, amelybe a város történelme szempontjából jelentős személyiségek 
nyugszanak és ezen személyek nem rendelkeznek leszármazottakkal, így ezen sírhelyek nem 
lettek újraváltva, azaz lejárt használati idejű temetkezési helyeknek minősülnek. A lejárt 
használati idejű sírhelyek a vonatkozó jogszabályok értelmében felszámolhatóak, 
megszüntethetőek. 

A város érdeke, hogy ezen sírhelyek fennmaradjanak az utókor részére, amellyel 
megőrizhetnénk méltó emlékét azon személyeknek, akik jelentős szerepet töltöttek be 
Lajosmizse életébe. 

A módosítással a rendelet bővülne egy 4. melléklettel, amely melléklet tartalmazná a 
megőrzésre kijelölt sírok felsorolását, továbbá a rendelet 6. §-a kiegészítésre kerülne a 
megőrzésre kijelölt sírokra vonatkozó szabályozással. A szabályozás magába foglalná, hogy a 
megőrzésre kijelölt sírokat a temető tulajdonosa, azaz Lajosmizse Város Önkormányzata nem 
szünteti meg. A megőrzésre kijelölt sírhelyek gondozásáról a temető tulajdonosa az 
üzemeltető útján gondoskodna a részletes indoklásban foglaltak szerint.  

A rendelet módosítás részletes indoklása: 
 
A hatályos rendelet „Temetési hely gazdálkodási szabályai” című fejezet 6. §-a 

tartalmazná a megőrzésre kijelölt sírokra vonatkozó szabályozást. Jelenleg a rendelet 6. §-a az 
alábbi rendelkezést tartalmazza: 
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- „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.” 

 
Javaslom a rendelet módosítását az alábbiak szerint a 6. § vonatkozásában: 

 
(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. 
 

A rendelet a 4. melléklettel bővülne ki, amely az alábbi táblázatot foglalná magába: 
 

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 
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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 
 

A rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata: 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell. 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

 
A település történelmében jelentős szerepet játszó személyek emlékének megőrzése jelentős 
társadalmi hatással bír a település jelenlegi generációja részére, mivel a sírhelyek 
megőrzésével méltó emléket állítunk részükre, továbbá emlékük fennmarad a jövő generáció 
számára is. A „Megőrzésre kijelölt sírok” kategória beépítése a rendeletbe anyagi forrás 
biztosítását igényli az önkormányzat részéről, ugyanis a fenntartás, az állagmegóvás így az 
önkormányzatra hárul. 
 
2. Környezeti és egészségi következményei:  
 

A Lajosmizsei Köztemetőben a megőrzésre kijelölt sírok gondozottabbak lesznek, amellyel 
méltó emléket állítanak az ősök részére, és ezzel rendezettebbé válik a temető környezete. 
 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

 
A rendelet-tervezet elfogadása az adminisztratív teendők növekedését nem eredményezi. 

 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 
A jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a sírhelyek felszámolásra kerülnének, így 
a történelmileg jelentős szerepet betöltő emberek emléke megszűnne. 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál rendelkezésre állnak.  
 
Fentiekre tekintettel az alábbi az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet 
terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
Lajosmizse, 2019. április 2. 
 

  Basky András sk. 
                                                                                                            polgármester 
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Előterjesztés melléklete 

 
Rendelet-tervezet 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…..) 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                   dr. Balogh László  
 polgármester       jegyző  

    
  
 

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. ………. 
 
  

        dr. Balogh László   
                        jegyző 



7 
 

 
 

1. melléklet a .../2019. (...) 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 
„ 


