
1 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 24.) 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) bekezdésében 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. § 

A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében 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:” 

2. § 

A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet „A rendelet hatálya” alcím címe helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„A rendelet hatálya, általános rendelkezések” 

3. § 

A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § 

(1) A rendelet hatálya Lajosmizse Város területén működő köztemetőre és létesítményeire, a 

temetkezési tevékenységre és a köztemetőben végzett szolgáltatásokra terjed ki. 

(2) E rendeletet kell alkalmazni a köztemető tulajdonosának, az üzemeltetést végző szervnek, a 

temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi személyeknek (a továbbiakban: 

temetkezési szolgáltatók), továbbá mindazoknak akiknek a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek 

ellátása során azzal összefüggésben jogai keletkeznek vagy kötelezettségek hárulnak.” 
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4. § 

A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

„(2) A köztemető üzemeltetéséről, valamint az ott folyó és a rendelet szerinti tevékenységek 

végzéséről Lajosmizse Város Önkormányzata kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretein belül 

gondoskodik. A kegyeleti közszolgáltatások ellátásainak pénzügyi és tárgyi feltételeit a kegyeleti 

közszolgáltatási szerződésben kell meghatározni. 

(3) Lajosmizse Város Önkormányzata a köztemetőben az alábbi tárgyi és infrastrukturális feltételeket 

biztosítja: 

a) az eltemetés feltételeit, 

b)  a temető úthálózatát, 

c)  a ravatalozót, 

d)  a vízvételi lehetőséget, 

e)  az illemhelyet, 

f) a hulladék összegyűjtését, 

g) a fogadóteret, 

h)  az elhunytak hűtését, 

i) a ravatalozásra való előkészítés feltételeit.” 

5. § 

(1) A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

„(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 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.” 

(2) A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 3. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

„(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.” 

6. § 

(1) A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

„(2) A köztemető területe tíz parcellákra tagozódik. A parcellák számozását a rendelet 1. melléklete 

tartalmazza. 

(3) A sírhelyek osztályozása: 
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a) I. osztályú sírhely: a köztemetőben lévő utak melletti sírhelyek. 

b) II. osztályú sírhely: minden sírhely, amelyek nem I. osztályú sírhelyeknek minősülnek. 

c) Szociális temetési helyek: X. parcella 19. sor elejétől 25 méter hosszúságban. 

d) Szociális parcella: X. parcella 21,22,23 sor elejétől 50 méter hosszúságban. 

e) Urnasírkert parcella: a VII. számú parcella. 

f) Urnafülke: Urnafalban a IV. és a IX. számú parcellákban, urnafal kerítésben a III. parcellában. 

g) Urnatartó kegyoszlop: A Lajosmizsei Köztemetőben.” 

(2) A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 4. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

„(6) A temetkezési hely megváltási, újraváltási díját az eltemettetésre jogosultnak vagy a temetkezési 

hely felett rendelkezőnek a temető tulajdonosa részére előre kell megfizetnie az üzemeltetőnél. 

(7) A temetkezési szolgáltatók és az egyéb vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozók által 

fizetendő díjakat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.” 

7. § 

A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(2) A megváltott sírhelyről az üzemeltető a rendelet 3. melléklete szerinti sírigazolványt köteles 

kiállítani.” 

8. § 

A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(1) A temető tulajdonosa a megváltott, de még igénybe nem vett temetési helyeket az üzemeltetőn 

keresztül köteles visszaváltani azzal, hogy a megváltási díj még hátralévő időarányos részét vissza 

kell téríteni.” 

9. § 

A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet „A temetési helyek, kegyeleti tárgyak, sírjelek 

fenntartására, a sírgondozásra vonatkozó szabályok” alcím címe helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„A temetési helyek, kegyeleti tárgyak, sírjelek fenntartására, a sírgondozásra vonatkozó 

szabályok, a köztemetőben lévő sírhelyek méretei” 

10. § 

(1) A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

„(1) A sírok fölé emelt síremlékek, sírjelek karbantartása, helyreállítása, felújítása a temetési hely 

felett rendelkező jogosultat terhelő kötelezettség. 
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(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 vagy az elhelyezővel eltávolíttatja.” 

(2) A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(5) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni.” 

(3) A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(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.” 

(4) A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 7. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

„(9) Az urnasírkertben az urnasírokra elhelyezett 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. 

(10) A köztemető tisztasága és rendje érdekében síráthelyezés, új síremlék állítása miatt – vagy más 

módon - feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok elszállításáról a temetkezési hely feletti 

rendelkezési jog jogosultja a munkálatok befejezése utána azonnal köteles intézkedni.” 

11. § 

A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„8. § 

(1) Sírhely mérete 

a) Egyes felnőtt sírhely: 1.90 - 2.10 méter hosszú, 0.95 - 1.10 méter széles. 

b) Kettes felnőtt sírhely: 1.90 - 2.10 méter hosszú, 1.90 - 2.10 méter széles. 

c) Hármas felnőtt sírhely: 1.90 - 2.10 méter hosszú, 2.70 - 3.00 méter széles. 

d) Négyes felnőtt sírhely: 1.90 - 2.10 méter hosszú, 3.60 - 4.00 méter széles. 

e) Hatos felnőtt sírhely: 1.90 - 2.10 méter hosszú, 5.70 - 6.00 méter széles. 

f) Gyermek sírhely: 1.30 - 1.50 méter hosszú, 0.65 - 0.80 méter széles. 

(2) Sírbolt (kripta) mérete: legalább négy koporsó elhelyezése esetén 3.0 méter széles, 3.0 méter 

hosszú, 2.3 méter mély. 

(3) Urnasírhely mérete 

a) 1 urnás: 35 centiméter x 35 centiméter, mélysége 50 centiméter. 

b) 2 urnás: 35 centiméter x 90 centiméter, mélysége 50 centiméter. 

c) 4 urnás: 90 centiméter x 90 centiméter, mélysége 50 centiméter. 

(4) Urnafülke előnézeti mérete 

a) 1 urnás: 35 centiméter x 35 centiméter. 

b) 2 urnás: 35 centiméter x 60 centiméter. 
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(5) Elhelyezhető urnák száma 

a) Urnafal és urnafal kerítés esetében: 

aa) 1 urnás urnafülkében maximum 2 urna. 

ab) 2 urnás urnafülkében maximum 4 urna. 

b) Urnasírhely esetében: 

ba) 1 urnás urnasírhelyben maximum 2 urna. 

bb) 2 urnás urnasírhelyben maximum 4 urna. 

bc) 4 urnás urnasírhelyben maximum 8 urna. 

c) Urnatartó kegyoszlop egy urnafülkéjében maximum 3 urna. 

(6) Sírbolt csak a köztemetőben lévő utak melletti sírhelyeken létesíthető. 

(7) 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.” 

12. § 

A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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 vagy egyéb vállalkozásszerű munkák végzése csak az 

üzemeltetővel kötött szerződés alapján végezhető.” 

13. § 

(1) A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 11. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

„(5) A temetkezési szolgáltatások közül a temetőn belül az elhunytak hűtésével, továbbá a hamvaknak 

az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, a sírásással, a sírhelynyitással, az exhumálással 

kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és technikai berendezéseinek 

igénybevétele kötelező.  

(6) A temetkezési szolgáltatások körébe nem 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 a vállalkozók a tevékenységük végzésére jogosító engedélyt az 

üzemeltető felszólítására kötelesek felmutatni.” 

(2) A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 11. § (9) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(9) A temetkezési szolgáltatók a temetői létesítmények igénybevételi díját, a vállalkozók a temető 

fenntartási hozzájárulás díját a temető tulajdonosának az üzemeltetőn keresztül fizetik meg. Az 

üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjait az üzemeltetőnek a szolgáltatás megkezdése előtti 
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munkanapon – de legkésőbb a temetés megkezdésének időpontjáig - kötelesek megfizetni az 

üzemeltetőnek.” 

(3) A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 11. § (11) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(11) Amennyiben a temetkezési szolgáltatók és a vállalkozók a (9) bekezdésben foglalt befizetési 

kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a temetői szolgáltatás nem kezdhető meg, a létesítmények 

nem vehetők igénybe.” 

14. § 

(1) A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép. 

(2) A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 3 . melléklet a 18/2007. (V. 10.) önkormányzati 

rendelethez. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 4. melléklet a 18/2007. (V.10.) önkormányzati 

rendelethez. melléklete helyébe az 3. melléklet lép. 

15. § 

Hatályát veszti a Köztemetőről szóló 18/2007(V.10.) rendelet 

a) „Általános rendelkezések” alcím címe, 

b) „A köztemetőben lévő sírhelyek méretei” alcím címe, 

c) „A kegyeleti közszolgáltatások feltételei” alcíme, 

d) 13. § (2) bekezdése, 

e) 1. függeléke. 

16. § 

Ez a rendelet 2022. október 26-án lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 

 

 

Basky András  sk.     dr. Balogh László sk. 

polgármester      jegyző 

 

A kihirdetés napja: 2022. június 24. 

  

 

 

dr. Balogh László sk. 

          jegyző 
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1. melléklet 

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

A temetési helyek megváltási és azok újraváltásáért fizetendő díjak (forint) 

A B C 

Sorszám Megnevezés Díj mértéke 

A fenntartót illető bevételek 

1. Sírhelydíjak 25 évre  

1.1. I. osztály - egyes 25 000.- + ÁFA 

1.2. I. osztály - kettes 35 000.- + ÁFA 

1.3. I. osztály – hármas 60 000.- + ÁFA 

1.4. I. osztály – négyes 70 000.- + ÁFA 

1.5. I. osztály - hatos 110 000.- + ÁFA 

1.6. II. osztály - egyes 20 000.- + ÁFA 

1.7 II. osztály - kettes 30 000.- + ÁFA 

1.8. II. osztály – hármas 50 000.- + ÁFA 

1.9. II. osztály – négyes 60 000.- + ÁFA 

1.10. II. osztály - hatos 90 000.- + ÁFA 

1.11. Gyermek díjmentes 

2. Lejárt (hantos) sírhely megváltás 25 évre  

2.1. I. osztály - egyes  

2.1.1. Földhantos 18 750.- + ÁFA 

2.1.2. Sírköves 12 500.- + ÁFA 

2.2. I. osztály - kettes  

2.2.1. Földhantos 26 250.- + ÁFA 

2.2.2. Sírköves 17 500.- + ÁFA 

2.3. I. osztály – hármas  

2.3.1. Földhantos 45 000.- + ÁFA 

2.3.2. Sírköves 30 000.- + ÁFA 

2.4. I. osztály - négyes  

2.4.1. Földhantos 52 500.- + ÁFA 

2.4.2. Sírköves 35 000.- + ÁFA 

2.5. I. osztály – hatos  

2.5.1. Földhantos 82 500.- + ÁFA 

2.5.2. Sírköves 55 000.- + ÁFA 

2.6. II. osztály - egyes  

2.6.1. Földhantos 15 000.- + ÁFA 

2.6.2. Sírköves 10 000.- + ÁFA 

2.7. II. osztály - kettes  

2.7.1. Földhantos 22 550.- + ÁFA 

2.7.2. Sírköves 15 000.- + ÁFA 

2.8. II. osztály – hármas  

2.8.1. Földhantos 37 500.- + ÁFA 

2.8.2. Sírköves 25 000.- + ÁFA 

2.9. II. osztály - négyes  

2.9.1. Földhantos 45 000.- + ÁFA 

2.9.2. Sírköves 30 000.- + ÁFA 
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2.10. II. osztály – hatos  

2.10.1. Földhantos 67 500.- + ÁFA 

2.10.2. Sírköves 45 000.- + ÁFA 

2.11. 2.11. Gyermek díjmentes 

3. Sírbolt, kripta 60 évre 150 000.- + ÁFA 

4. Urnasírkertben történő urnasírhely megváltás 25 évre  

4.1. 1 urnás 25 000.- + ÁFA 

4.2. 2 urnás 30 000.- + ÁFA 

4.3. 4 urnás 70 000.- + ÁFA 

5. Urnafülke megváltása a régi urnafalban és az új urnafal kerítésében  

5.1. 1 urnás  

5.1.1. 10 évre 30 000.- + ÁFA 

5.1.2. 25 évre 45 000.- + ÁFA 

5.2. 2 urnás  

5.2.1. 10 évre 45 000.- + ÁFA 

5.2.2. 25 évre 65 000.- + ÁFA 

6. Urnatartó kegyoszlopban történő urnafülke megváltás 25 évre 100 000.- + ÁFA / urnafülke 

7. Plusz urnahely megváltás az urnafalban, urnafal kerítésben, valamint az urnasírkertben 12 000.- + ÁFA /urna 

8. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási 

hozzájárulás díja naponta 

5 000.- + ÁFA 

9. Temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj 30 000.- + ÁFA 

Az üzemeltetőt illető bevételek 

10. Elhunytak átvételének-átadásának díjai  

10.1. Munkaidőben 12 000.- + ÁFA /alkalom 

10.2. Munkaidőn túl 15 000.- + ÁFA /alkalom 

11. Hamvak átvételének-átadásának díja  

11.1. Munkaidőben 6 000.- + ÁFA /alkalom 

11.2. Munkaidőn túl 8 000.- + ÁFA /alkalom 

12. Hűtési díj  

12.1. 72 órán belül 7000.- + ÁFA 

12.2. 72 órán túl megkezdett naponként 2000.- + ÁFA /nap 

13. Sírhelynyitás  

13.1. Felnőtt 30 000.- + ÁFA 

13.2. Gyermek díjmentes 

13.3. Urnasír 10 000.- + ÁFA 

14. Temető üzemeltetési hozzájárulás 10 000.- + ÁFA /temetés 

15. Hulladék kezelési hozzájárulás 10 000.- + ÁFA /temetés 

16. Exhumálás díja 20 000.- + ÁFA /elhunyt 

”  
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2. melléklet 

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

Sírigazolvány 

1. Temetkezések 
 B C D 

 Dátum Elhunyt neve Temetés ideje 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

2. Temetkezési hely adatai a Lajosmizsei Köztemetőben 

2.1. Koporsós temetkezési hely 

2.1.1. Parcella: …………………………………………………………………………….. 

2.1.2. Sor: …………………………………………………………………………………. 

2.1.3. Szám: ……………………………………………………………………………….. 

2.1.4. Sírhely típusa: ……………………………………………………………………… 

2.2. Urnás temetkezési hely 

2.2.1. Parcella: …………………………………………………………………………….. 

2.2.2. Szakasz: …………………………………………………………………………….. 

2.2.3. Oldal: ……………………………………………………………………………….. 

2.2.4. Szám: ……………………………………………………………………………….. 

2.2.5. Sírhely típusa: ………………………………………………………………………. 

3. Temetési hely felett rendelkező személyes adatai: 

3.1. Név: ………………………………………………………………………………… 

3.2. Születési hely, dátum: ……………………………………………………………… 

3.3. Anyja neve: ………………………………………………………………………… 

3.4. Lakcím: ……………………………………………………………………………. 
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4. Sírhely használata, díja 

4.1. A sírhely használati ideje a megváltástól számított ……… év. 

4.2. A sírba beletemethető ……………………………… koporsó. 

4.3. Az urnafülkében elhelyezhető …………………………... urna. 

4.4. A fenti sírhely ára: ………………………………………… Ft. 

4.5. Fizetve: ………………- Ft, azaz …………………………………………… forint. 

5. Nyilatkozatok 

5.1. Tudomásul veszem, hogy a fenti sírba ezen igazolvány felmutatása mellett lehet beletemetni. A 

beletemetéseket a temetésekre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján lehet elvégezni. 

5.2. Tudomásul veszem, hogy a porladási idő biztosítása érdekében a sírhely megváltása és az utolsó 

beletemetés közötti időre évenként a sírhely árának arányos részét meg kell fizetni. 

5.3. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a temetési hely felett rendelkező vagy annak örököse nem 

hosszabbítja (újraváltja) meg a temetési hely használati idejét, abban az esetben a temetési hely feletti 

rendelkezési jogra és a temetési helyen lévő síremlékekre a temetőkre vonatkozó törvény és Korm. 

rendelet szabályai az irányadók.   
20….. év ………… hó …… nap.   

 

…………………………………. 

 

  

…………………………………. 

 

temetési hely felett rendelkező  üzemeltető 

”  
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3. melléklet 

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

Megőrzésre kijelölt sírok 

 B C D 

 Elnevezés Sírhely elhelyezkedése Indokolás 

1 Banó Sándor 3 parcella, 21 sor, 13 sírhely Községi főjegyző volt az 1920-as 

években, aki életét kockáztatva mentette 

a település pénzét. 

2 Bartal kápolna 10 parcella, 1sor, 63 kápolna földbirtokos család 

3 Czeisz József 8 parcella, 2 sor, 58 sírhely plébános (1879-1886 időszak között) 

4 Geréby kripta 3 parcella, 22 sor, 2 kriptahely címeres nemességgel rendelkező 

földbirtokos család, aki nemzetközileg 

elismert ménest létesített a Geréby 

majorban. 

5 Gyarmathy László 6 parcella, 2 sor, 12 sírhely református lelkész 

6 Márta Sámuel 6 parcella, 5 sor, 14 sírhely részt vett az 1848-49-es 

szabadságharcban 

7 Szűcs Kálmán 6 parcella, 22 sor, 8 sírhely református lelkész 

8 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 újra 

temetésének ideje 1985.11.20. 

” 


