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1. 
 

Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2010. szeptember 23-i ülésére 

 
 
 
Tárgy:    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010. ( ….. )          

önkormányzati rendelete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a köztemetőről szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 

             
 
 
                              
Az előterjesztést készítette:                                    Dodonka Csaba 

tanácsos 
Intézményirányító és 
Településfejlesztési Iroda 
 
     

 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:      Pénzügyi Területfejlesztési és 

Közbeszerzési Bizottság                                                              
        
                                                                                     
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:                  Muhariné Mayer Piroska  
                                                                                               aljegyző 
                                                                                   
    
 
 
 
 
 
                   Kutasiné Nagy Katalin sk. 
                   jegyző  
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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2010. szeptember 23-i ülésére 
 
 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010. ( ….. )   

önkormányzati rendelete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a köztemetőről szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 

 
  Ikt.sz:   I./9253/3/2010. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009. (II.18.) határozata 
alapján a T. Képviselő-testület az újra meg nem váltott gondozatlan, jelölés nélküli 
temetkezési helyek megszüntetéséről, valamint azoknak újra betemetés céljára történő 
felhasználásáról döntött. A temetőkről és temetkezésről szóló 145/1999. (X.1.) 
kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 19. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a 
Lajosmizsei Köztemető I, VI, X parcelláinak vonatkozásában a lejárt használati idejű, és újra 
nem váltott temetkezési helyekről szóló hirdetmény a megfelelő alkalommal és időközönként 
megjelentetésre került. 2010. február 15-ig a lakosságnak lehetőség nyílt arra, hogy a 
hozzátartozójuk által érintett rendezetlen tulajdonú temetkezési helyeket újra megválthassák. 

2010. év elején elkezdődött a Lajosmizsei Köztemető fejlesztésének első üteme a 
ravatalozó felújításával, környezete kegyeleti szempontból megfelelő kialakításával. A 
temetős bevételek a fenti fejlesztések költségeinek fedezetéül szolgálnak, így 2010. évben 
nem nyílt lehetőség arra, hogy a megszüntethető, újra meg nem váltott temetkezési helyeket 
egyszerre fel tudják számolni – 300-350 darab sírhely -, amelynek várható költsége 4-4,5 
millió forint körüli kiadást jelentene.  

Lajosmizse Város Önkormányzatának a köztemetőről szóló 18/2007. (V.10.) rendelete 
jelenleg nem tartalmazza az üzemeltető által biztosított szolgáltatások között az exumált 
(hantos) sírhely megváltásával kapcsolatos sírhely előkészítésével, csontmaradványok 
exumálásával és elhamvasztásával kapcsolatos díjtételeket.  

A kormányrendelet 19. § (5) bekezdés alapján az újra betemetés során megtalált 
csontmaradványokat az eltemettető kívánságának megfelelően, vagy díjmentesen mélyebbre 
lehet tenni, vagy az újra betemetésre kijelölt temetési hely díjában való érvényesítése 
mellett, csontkamrában el lehet helyezni, vagy el lehet hamvasztani és a hamvakat a temető 
arra kijelölt területén szét lehet szórni, vagy urnában lehet elhelyezni.  

A temető üzemeltetője, Suta Géza tájékoztatott, hogy véleménye szerint azoknál a 
sírhelyeknél, ahol a hozzátartozó a csontmaradványoknak nem a díjmentesen mélyebbre 
tételét választja, hanem azok kivételét kéri, ott a hamvasztásos módszert kellene alkalmazni, 
mert a Lajosmizsei Köztemetőben nincsen lehetőség a csontkarában való elhelyezésre. 

A fentiek alapján Suta Géza javaslatot tett a felszámolt sírhelyek előkészítésének 
díjazására, amely az előterjesztés 1. melléklete. A javaslatban láthatjuk, hogy két lehetőséget 
mutat be az üzemeltető: 

1.) Exumált (hantos) sírhely előkészítésének díja, 
2.) Nem exumált (hantos) sírhely díja. 
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Mind a két esetben a díjak nem tartalmazzák a sírhely megváltásának díjat, csak a sírhely 
előkészítésének költségeit mutatják be. Az első esetben a csontmaradványok exumálása és 
hamvasztása, a második esetben a maradványok díjmentes mélyebbre helyezésével képezi az 
árat. 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: 
törvény) 40. § (3) bekezdése szerint a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az 
önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni. 
A díjak megállapításánál a törvény 40. § (2) és (4) bekezdéseiben foglaltakat kell figyelembe 
venni. Ennek alapján a temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat a temető 
üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek 
alapján állapítja meg a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját, - a temetkezési szolgáltatók 
kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási 
hozzájárulás díját, - a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított 
szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat.  
Az egyes díjfajtákon belül a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő 
temető fenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított 
megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5%-át nem haladhatja meg. 
 A Kegyeleti közszolgáltatási szerződés 6/b.) pontja értelmében, a rendeletben meghatározott 
díjtételek a rendelet szabályai szerint változhatnak, a nyertes ajánlatban rögzített díjak minden 
év január 1-jétől a KSH által közzétett átlagos inflációs értéknek megfelelően emelkedhetnek. 
 Lajosmizse Város Önkormányzata a köztemetőről szóló 18/2007. (V.10.) rendelet 
módosításáról szóló 11/2008. (IV.10.) rendeletében vizsgálta felül a temetkezéssel 
kapcsolatos díjtételeket. A Lajosmizsei Köztemető üzemeltetője, Suta Géza véleménye szerint 
nem módosítaná a jelenleg érvényben lévő díjakat. 
 
Az alábbi táblázat mutatja a jelenleg hatályos és az üzemeltető által javasolt díjakat: 
 
 
Megnevezés Jelenlegi díjak 

(Ft) 
Az üzemeltető 
által javasolt 

díjak (Ft) 
Temetési helyek megváltási és azok újraváltásáért fizetendő díjak: 
- Sírhelydíjak (25évre) 

12000.- változatlan 
10000.- változatlan 
20000.- változatlan 
15000.- változatlan 

  =  egyes   I. o. 
                 II. o. 
  =  kettes   I. o. 
                 II. o. 
  = gyermek 
 díjmentes változatlan 

- Sírbolt (kripta, 60évre) 80000.- változatlan 
- Urnasír (25 évre) 8000.- változatlan 

15000.- változatlan - Urnafülke (10évre)      = egyes 
                                      = kettes 25000.- változatlan 
A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által 
fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja naponta 

1000.- változatlan 

Temetői létesítmények igénybevételért a temetkezési 
szolgáltatók által fizetendő díjai 

25000.- változatlan 

díjmentes változatlan Az elhunyt átvételének – átadásának díja  -munkaidőben: 
                                                                   - munkaidőn túl: 
 

10800.- változatlan 
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díjmentes változatlan Hamvak átvételének – átadásának díja  - munkaidőben 
                                                                - munkaidőn túl díjmentes változatlan 

5400.- változatlan Hűtési díj:         72 órán belül 
                         72 órán túl, megkezdett naponként 1600.- változatlan 

13000.- változatlan 
díjmentes változatlan 

Sírhelynyitás         -    felnőtt 
- gyermek 
- urnasír 6500.- változatlan 

 
nem volt 
nem volt 

 
35 000.- 
35000.- 

Exumált (hantos)  sírhely előkészítésének díja 
=  egyes    I. o. 
                 II. o. 
  =  kettes   I. o. 
                  II. o. 
 

nem volt 
nem volt 

45 000.- 
45 000.- 

 
nem volt 
nem volt 

 
20 000.- 
20 000.- 

Nem exumált (hantos)  sírhely előkészítésének díja 
=  egyes    I. o. 
                 II. o. 
  =  kettes   I. o. 
                  II. o. 
 

nem volt 
nem volt 

25 000.- 
25 000.- 

 
A törvény 40. § (5) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete a díj 
megállapításakor kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek 
véleményét. 2010. szeptember 15-én véleményezés céljából elküldésre került az előterjesztés  
az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun megyei Regionális Irodájának. 

A fentiek alapján az előterjesztés 2. mellékletét képező rendelet tervezetet terjesztem a 
Tisztelet Képviselő-testület elé. 
 

 
 

Lajosmizse, 2010. szeptember 15. 
 
 
  Basky András sk. 
   polgármester 
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Előterjesztés 2. melléklete 

 
RENDELET-TERVEZET 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010. (…..) 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. tv. 40.§ (1), (3) bekezdésében, és 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében 
meghatározott”fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szervének”, azaz az Országos 
Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun megyei Regionális Irodája véleményének 
kikérésével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 3. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről szóló 18/2007. 
(V. 10.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

2.§ 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti.  

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 11/2008.(IV.10.) önkormányzati rendelete. 

 
 

 
 
 
Basky András                                                         Kutasiné Nagy Katalin  
polgármester                                                                      jegyző 
 
 
Kihirdetés időpontja: 2010. 
 
 
 
                                                                               Kutasiné Nagy Katalin 
                                                                                            jegyző 
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1. melléklet a …/2010. (….. )  önkormányzati rendelethez 
 

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

A temetési helyek megváltási és azok újraváltásáért fizetendő díjak: 
 

                Ft    
Sírhelydíjak: (25 évre)           
             egyes          I. osztály       12000.- 
                                II. osztály       10000.- 
              kettes          I. osztály      20000.- 
                                II. osztály       15000.- 
              gyermek:        díjmentes          
 
 sírbolt: (kripta,60 évre):                                                                             80000.- 
 urnasír: ( 25 évre):          8000.- 
 urnafülke:  10 évre: 
                    egyes:       15000.-   
                    kettes:        25000.- 
 
Az újraváltás díja azonos a temetési hely (sírhely) díjával.   
 
A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által 
fizetendő  temető-fenntartási hozzájárulás díja naponta:                     1000.-  
  
Temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési    
szolgáltatók által fizetendő díj temetésenként:                                      25000.-  
  
 Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások, temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjai: 
 
Az elhunyt átvételének – átadásának díja munkaidőben:     díjmentes 
                                                                munkaidőn túl :     10800.-Ft/alkalom  
Hamvak átvételének-átadásának díja munkaidőben:     díjmentes 
            munkaidőn túl:                                  díjmentes         
 Hűtési díj: 72 órán belül:                                                                             5400.-Ft/alkalom 
            72 órán túl, megkezdett naponként:       1600.- Ft/nap 
 
Sírhelynyitás: felnőtt:                                                                                  13000.-Ft/alkalom 
                       gyermek (14 éves korig ):                                                     díjmentes           
                       urnasír:                                                                                  6500-Ft/alkalom 
 
 Exumált (hantos) sírhely előkészítésének díja 
            egyes           I. osztály       …...-Ft/alkalom 
                                II. osztály       …...-Ft/alkalom 
           kettes           I. osztály      …...-Ft/alkalom 
                               II. osztály       …...-Ft/alkalom 
 
Nem exumált (hantos) sírhely előkészítésének díja 
 
           egyes           I. osztály       …...-Ft/alkalom 
                                II. osztály       …...-Ft/alkalom 
           kettes           I. osztály      …...-Ft/alkalom 
                               II. osztály       …...-Ft/alkalom 


