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4. 
 

Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. május 19-i ülésére 

 
 
 
 
Tárgy:  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. ( ….. )          

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

               
 
             
 
 
                              
Az elıterjesztést készítette:                                    

Dodonka Csaba 
tanácsos 
Intézményirányító és 
Településfejlesztési Iroda 
 
     

 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:      Pénzügyi Területfejlesztési és 

Közbeszerzési Bizottság                                                              
        
                                                                                     
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:                  Muhariné Mayer Piroska  
                                                                                               aljegyzı 
                                                                                   
    
 
 
 
 
 
                   Kutasiné Nagy Katalin sk. 
                       jegyzı  
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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2011. május 19-i ülésére 
 
Tárgy:  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. ( ….. )          

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

 
  Ikt.sz: I/4559/4/2011. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2011. április 14-én tárgyalta 
a köztemetıkrıl szóló 18/2007. (V. 10.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 
módosítását. Az exhumált (hantos) sírhelyek megválthatóságával, valamint az urnasírhelyek 
kialakításával a rendelet 2. mellékletébe új díjtételek kerültek a módosítást követıen. 

Suta Géza a Lajosmizsei Köztemetı üzemeltetıje jelezte önkormányzatunk részére, 
hogy az eltemettetık körében egyre nagyobb az az igény, hogy az egy urna elhelyezésére 
alkalmas urnafülkébe két urnát helyezzenek örök nyugalomba. Az üzemeltetı tájékoztatott, 
hogy technikailag kivitelezhetı az egyes urnafülkébe két urnát elhelyezni, mivel van olyan 
mérető kegytárgy, amelybe két urna elhelyezhetı a 30 cm x 30 cm alapterülető urnafülkében. 

A fentiek alapján szükségessé vált a rendelet 2. mellékletének és „A köztemetıben 
lévı sírhelyek méretei” elnevezéső 8. §-nak a felülvizsgálata. Javaslom a T. Képviselı-
testület részére, hogy a rendelet 2. mellékletében kialakított fizetendı díjakat az 
urnasírkertben történı urnasír megváltás, valamint az urnafülke megváltás esetében bıvíteni 
kellene egy olyan díjtétellel, amely arra vonatkozik, hogy a meghatározott urnaszám feletti 
urnaelhelyezés esetén urnánként + 10 000.- forint + ÁFA egyszeri díj megfizetésére legyen 
kötelezve az eltemettetı. A sírhely újra váltásakor például az 1 urnás temetkezési hely 
esetében – annak ellenére, hogy két urna is található benne – az 1 urnás eredeti díjtételt 
kelljen megfizetni, amennyiben igényli a hozzátartozó az újraváltást. 

Továbbá javaslom a T. Képviselı-testület részére, hogy az urnafülke és az urnasírhely 
esetében a férıhelyek számát 1, 2, 4 urnás megjelölés mellett a sírhelyek méretét is meg kell 
határozni, valamint azt, hogy az adott sírhelybe maximum hány urna helyezhetı el. 

A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdése 
szerint a települési önkormányzat képviselı-testülete a díj megállapításakor kikéri a 
fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerveinek véleményét. 2011. május 04-én 
véleményezés céljából elküldésre került az anyag az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 
Bács-Kiskun Megyei Szervezetének. A véleményezés az elıterjesztés 1. mellékletében 
található. 
 
Elızetes hatásvizsgálat 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  
- Társadalmi hatása: Mivel a temetkezés alapvetıen kegyeleti célokat szolgál a méltó 

környezet kialakítása. 
- Gazdasági, költségvetési hatása: Temetkezési helyek megváltása többletkiadást jelent 

az eltemettetık, és bevételt az önkormányzat számára. 
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2. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása, alkalmazásához szükséges személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

Az önkormányzatra adminisztratív terheket nem ró. Az alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi feltételek az üzemeltetınél biztosítottak. Az önkormányzatnál 
a pénzügyi feltételek az urnasírkert és az urnafal kerítés kialakításának fedezete a 2011. 
évi költségvetésében részben biztosított (1-1 szakasz kerül kialakításra). 

 
 

3. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 

- Az elhunytak emlékének méltó megırzése. 
- Az urnasírkert, és az urnafal kerítés kialakítása lehetıséget biztosít az eltemettetık 

számára az elhunyt életében tett rendelkezésének figyelembe vételére. 
- A rendeletalkotás az önkormányzat részére jogszabályi kötelezettség. 

 
 

A fentiek alapján az elıterjesztés 2. mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem a 
Tisztelet Képviselı-testület elé. 
 

 
Lajosmizse, 2011. május 12. 
 
 
              Basky András sk. 
       polgármester 
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elıterjesztés 1. melléklete 

 
 
 
Tisztelt Dodonka Csaba Úr! 
 
 
Az Egyesületünkhöz megküldött temetı rendelet módosításával kapcsolatos anyagot 
áttekintettük, amellyel kapcsolatosan tájékoztatom, hogy a tervezethez érdemi módosító 
indítványt nem teszünk. A tervezetet törvényesnek és elfogadhatónak tartjuk. 
 

Kérem a fentiek szíves elfogadását. 

Tisztelettel: 

Dr. Fodor Zoltán 

OFE Bács-Kiskun Megyei Szervezet 

elnöke 
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elıterjesztés 2. melléklete 

 
Rendelet-tervezet 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…..) önkormányzati 
rendelete a köztemetırıl szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 
1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdés, 40. § (3) bekezdés és 41. § (3) bekezdés d) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a temetıkrıl és a 
temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun Megyei 
Szervezete és Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatról szóló 11/2000. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 1. melléklete 1.1.w 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a köztemetıkrıl szóló 18/2007. (V. 
10.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 8. § (1) bekezdése helyébe a következı 
rendelkezés lép: 

 

„(1) a) Egyes felnıtt sírhely:             1. 90-2. 10 m hosszú, 0. 95-1. 10 m széles 

b) Kettıs 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 elınézeti 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. § 
 

A rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(3) a) Urnafal és urnafal kerítés esetében elhelyezhetı urnák száma: 

aa)  1 urnás urnafülke esetén: 30 cm x 30 cm mérető urnafülkében maximum két urna      
helyezhetı el. 

ab) 2 urnás urnafülke esetén: 30 cm x 60 cm mérető urnafülkében maximum négy urna 
helyezhetı el. 
b) Urnasírhely esetében az elhelyezhetı urnák száma: 
ba) 1 urnás: 35 cm x 35 cm mérető urnasírhelyben maximum két urna helyezhetı el. 
bb) 2 urnás 35 cm x 90 cm mérető urnasírhelyben maximum négy urna helyezhetı el. 
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bc) 4 urnás: 90 cm x 90 cm mérető urnasírhelyben maximum nyolc urna helyezhetı el.” 
 

3. § 
 

A rendelet 8. §-a a következı (4) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(4) Az urnafalba, az urnafal kerítésbe és az urnasírhelybe elhelyezett plusz urna elhelyezése 
esetén az eltemettetı egyszeri díjat köteles megfizetni urnánként. A plusz urna elhelyezése az 
urnafülke és urnasírhely újra megváltásához kapcsolódó díjakat nem érinti.” 
 

4. § 
 

A rendelet 2. melléklete a következı 12. sorral egészül ki: 
 

„12. Plusz urnahely 
megváltás az 

urnafalban, urnafal 
kerítésben, valamit az 

urnasírkertben 

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

10 000.- +ÁFA 
/urna” 

 
5.§ 

 
E rendelet 2011. május 23. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát 
veszti.  
 
 
         Basky András                                                            Kutasiné Nagy Katalin   
          polgármester                                                                              jegyzı  
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2011. … 
 
 
                                                                                               Kutasiné Nagy Katalin  
                                                                                                               jegyzı  


