
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 

             Polgármestere 

8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2.  

 

Ügyiratszám:  853-2 /2012.    

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

a  

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. április 24-én tartandó ülésére.  

 

 

N a p i r e n d:   A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (III.23.) számú rendelet 

                            módosítása.  

 

E l ő a d ó:         Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A temetők üzemeltetésére kötött, érvényben lévő Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 16. pont a). 

bekezdése alapján „A Vállalkozó köteles évente egyszer január 30-ig az Önkormányzatot tájékoztatni 

az üzemeltetés bevételeiről és költségnemenként a kiadásokról.”    

 

Kenyér Endréné üzemeltető 2011. december 19-én a temetők üzemeltetésével, gondozásával kapcsola-

tos pénzügyi beszámolóját elkészítette és azt Önkormányzatunknak benyújtotta, melyet a Képviselő-

testület 15/2012. (I.30.) számú határozatával elfogadott, egyúttal a benyújtott javaslatok vonatkozásá-

ban kérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. 

(III.23.) számú rendeletet (továbbiakban: Rendelet) tekintse át.  

 

Pénzügyi beszámolója végén üzemeltető az következő módosító javaslatokat vetette fel, mellyel véle-

ménye szerint a temetőüzemeltetés veszteségei csökkenthetők:  

 

1.) Lengyeltóti temetőiben a sírhelydíjak azonos mértékűek legyenek. Sírhely árakra tett javaslat: 

15.000.-Ft + Áfa / sírhely.   

2.) A lejárt sírhelyeket az üzemeltető figyelemfelhívó címkékkel lássa el.   

3.) A lejárt sírhelyekről a VHR 19.§ (3) bekezdése szerinti hirdetést adjon fel. 

4.) A lejárt sírhelyek rendelkezési jogát meg nem hosszabbítók esetében a sírhelyek kerüljenek ki-

ürítésre és értékesítésre (ezzel a temetőbővítés hosszútávon megoldott lenne.) 

5.) Egy lejárt kriptát minősítsen át osszáriummá, csontházzá az Önkormányzat (a kiürített sírokból 

ide kerülnének átmenetileg az exhumok, a végleges helyükre, egy közös sírba történő elhelye-

zésig, ahol egy emléktábla őrizné az elhunytak emlékét).  

6.) Írja elő az Önkormányzat a síremlékek minimum, maximum méretét, illetve magasságát, vala-

mint vázlat erejéig a kivitelező az üzemeltetővel egyeztesse a síremlék elhelyezését és a techno-

lógia összeállítását a környező síremlékekhez viszonyítva.  

 

1.) pont szerinti javaslat alapján a jelenlegi díjak (K-i temető: 10.000.-Ft+Áfa/db, Ny-i és 

Pusztaszentgyörgyi temető: 5.000.-Ft+Áfa /db) mértékét egységes szintre hozva két díjalternatívát 

javaslunk a Tisztelt Képviselő-testületnek megtárgyalásra.  
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2.) pont szerinti lejárt sírhelyek címkével történő ellátása: A Rendelet 4.§. /8/ bekezdése szabályozza a 

lejárt sírhelyek újraváltásának hirdetési módját, melyet ki lehetne egészíteni azzal, hogy a sírhelynyil-

vántartás mindenkori vezetője, kezelője a lejárt sírhelyeken a megváltásra figyelmeztető címkéket he-

lyezhet el.  

 

3.) pont: a Vhr. 19.§ (3) bekezdés szerinti hirdetés feladása. Jelenleg szabályozva van a Rendeletben 

szintén a 4.§ /8/ bekezdésben, így beépítése nem szükséges.          

 

4.) pont: A lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről az előírt hirdetés lejártát követően a te-

mető tulajdonosa (üzemeltetője) gondoskodik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 20.§. (2) bekezdé-

se alapján.       

 

5.) pont: Kripta átminősítése osszáriummá: Tudomásunk szerint nincs erre alkalmas kripta egyik teme-

tő területén sem. A K-i temetőben Vörös Ferenc nevén lévő kripta megváltási idejéről nincs tudomá-

sunk, azonban a megváltás érvényessége 60 év, így nagy valószínűséggel még nem járt le. A Vhr. 

20.§. (4). bekezdése lehetőséget ad a holttestmaradványok közös sírhelyben történő elhelyezésére az 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat jelenlétében, így ezen rendelkezést sem szükséges a 

Rendeletbe beépíteni. A közös sírhely a temető területén bárhol kijelölhető.    

 

6.) pont: sírhelyek minimum-maximum méretének előírása: A Rendelet 3.§. /4/ bekezdés a.) és b.) 

pontja szabályozza a temetőben kialakítandó sírhelyek maximális mértékét, a síremlékek maximális-

magasságát. A Rendelet 3.§. /6/ bekezdése rendelkezik a felállítandó síremlék vázlatrajzának bemuta-

tásáról, melyet a Polgármesteri Hivatalban kell bemutatni. Ezt a rendelkezést valóban célszerű lenne 

úgy módosítani, hogy a tervezett síremlék méretezett vázlatrajzát az üzemeltetőnek mutassák be a 

munka kezdése előtt, tekintettel arra, hogy a síremléket készítő vállalkozókkal ő van napi kapcsoltban, 

a temető területére is ő engedi be őket.          

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezet elfogadásáról 

szíveskedjen dönteni.  

 

 

Lengyeltóti, 2012. április 19. 

  

 

                                                                                                                  Zsombok Lajos    

                                                                                                                    polgármester 
 

 

Az előterjesztést készítette:                     Jóváhagyta:            

 

  Borbély Róbert                               Dr. Szatmári Ibolya  

műszaki főelőadó                                        jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

TERVEZET  
 

Temető neve Jelenleg érvényben lévő 

sírhely díjak 

I. módosított díjak  II. sz. módosított díjak  

K-i temető  10.000.-Ft /db 10.000.- Ft/db 15.000.- Ft/db 

Ny-i temető  5.000.- Ft/db 10.000.- Ft/db 15.000.- Ft/db 

P.szentgyörgyi temető 5.000.- Ft/db 10.000.- Ft/db 15.000.- Ft/db 
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 
 

……/2012./ 04.25./ önkormányzati rendelet tervezete 
 

a 16/2007.(VI.22.),  4/2008. (III.28.),  13/2009. (VI.26.),  19/2009.(IX.25.),  26/2009. (XI.27.),  

 2/2010.(I.29.), 2/2011. (I.28.),  8/2011. (II.25.) számú rendeletekkel módosított 

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló  

11/2000.(III.23.) önkormányzati rendelete módosításáról  

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 
1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a temetőkről és temetkezés-
ről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§. (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján az alábbi rendeletet 
alkotja:  

 

1. §. 

 

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (III.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 4.§ (8) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:    

 

„(8) A lejárt sírhelyek újra megváltására országos napilapban és a megyei napilapban (Somogyi Hír-

lap) (6 hónap alatt háromszor), a helyi újságban, hirdetőtáblán és a temető kapun elhelyezhető hirdet-

ményben fel kell hívni a hozzátartozók figyelmét. A hirdetményt 6 hónapig kell kifüggeszteni.  

A sírhelynyilvántartás mindenkori kezelője a lejárt temetési helyek újraváltására figyelmeztető címkét 

helyezhet el a síremléken.” 

 

2.   §.  

      

A Rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:   

 

„(6) A tervezett síremlék felállítási kérelmét /tervét/vázrajzát/ az üzemeltetőnek a kivitelezés megkez-

dése előtt be kell nyújtani. Szabálytalan közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott síremléket 

felállítani nem szabad. A síremlék tervének /vázrajzának/ az Üzemeltető felé történő bemutatása jóvá-

hagyási eljárásnak minősül, de a síremlék állítás jóváhagyásáért díj nem számítható fel. A síremlék 

felállítást jelen rendelet 3. melléklete kitöltésével és üzemeltető felé történő benyújtásával kell kérel-

mezni.”      

 

3.   §. 

 

A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete kerül.     

 

4.   §.  

 

Ez a rendelet 2012. április 26. napján lép hatályba.                  
 

 

Lengyeltóti, 2012. április 24.                       
 

 

 

       Dr. Szatmári Ibolya                                                                Zsombok Lajos           

      jegyző                           polgármester 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2012. április 25-én   

                       Dr. Szatmári Ibolya  

                      jegyző 
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1. melléklet a 11/2000.(III.23.) önkormányzati rendelethez  

 

 

„I. sz. változat”   
 

A temetkezési hely megváltási és újraváltási díjak.  

 

 

 

1) Lengyeltóti Város K-i temetőben: 

 Felnőtt sírhely I-es 10.000 Ft+ÁFA 25 évre 

 Felnőtt sírhely II-es 20.000 Ft+ÁFA 25 évre 

 Urnahely              5.000 Ft+ÁFA 10 évre 

 

 

2) Lengyeltóti Város Ny-i temetőben:  

 Felnőtt sírhely I-es 10.000 Ft+ÁFA 25 évre 

 Felnőtt sírhely II-es    20.000 Ft+ÁFA 25 évre 

 Urnahely     5.000 Ft+ÁFA 10 évre 

 

 

3) Sírbolt (Kripta) 

 Mindkét temetőben:  

 2 koporsós sírbolt 60 évre 23.000 Ft+ÁFA 

 4 koporsós sírbolt 60 évre 34.000 Ft+ÁFA 

 6 koporsós sírbolt 60 évre 51.000 Ft+ÁFA 

 

4.) Pusztaszentgyörgy-i temetőben:
1
 

      Felnőtt sírhely            I-es           10.000,-Ft+ÁFA     25 évre 

      Felnőtt sírhely           II-es           20.000,-Ft +ÁFA    25 évre 

 

 

A díszsírhelyek térítésmentesek a temetőben! 

 

A sírhelyek árának megfizetése alól indokolt esetben a Polgármester mentesítést adhat.  

 

A sírhelyek árát a kijelöléskor a temető üzemeltetőjénél kell befizetni. 
2
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Módositva: 26/2009.(XI.27.) rendelettel                                                         Hatályos: 2009. november 27.  

2
 Módositva: 26/2009.(XI.27.) rendelettel                                                         Hatályos: 2009. november 27.  



 5 
 

1. melléklet a 11/2000.(III.23.) önkormányzati rendelethez  

 

 

„II. sz. változat”   
 

A temetkezési hely megváltási és újraváltási díjak.  

 

 

 

1) Lengyeltóti Város K-i temetőben: 

 Felnőtt sírhely I-es 15.000 Ft+ÁFA 25 évre 

 Felnőtt sírhely II-es 30.000 Ft+ÁFA 25 évre 

 Urnahely              5.000 Ft+ÁFA 10 évre 

 

 

2) Lengyeltóti Város Ny-i temetőben:  

 Felnőtt sírhely I-es 15.000 Ft+ÁFA 25 évre 

 Felnőtt sírhely II-es    30.000 Ft+ÁFA 25 évre 

 Urnahely     5.000 Ft+ÁFA 10 évre 

 

 

3) Sírbolt (Kripta) 

 Mindkét temetőben:  

 2 koporsós sírbolt 60 évre 23.000 Ft+ÁFA 

 4 koporsós sírbolt 60 évre 34.000 Ft+ÁFA 

 6 koporsós sírbolt 60 évre 51.000 Ft+ÁFA 

 

4.) Pusztaszentgyörgy-i temetőben:
3
 

      Felnőtt sírhely            I-es           15.000,-Ft+ÁFA     25 évre 

      Felnőtt sírhely           II-es           30.000,-Ft +ÁFA    25 évre 

 

 

A díszsírhelyek térítésmentesek a temetőben! 

 

A sírhelyek árának megfizetése alól indokolt esetben a Polgármester mentesítést adhat.  

 

A sírhelyek árát a kijelöléskor a temető üzemeltetőjénél kell befizetni. 
4
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
3
 Módositva: 26/2009.(XI.27.) rendelettel                                                         Hatályos: 2009. november 27.  

4
 Módositva: 26/2009.(XI.27.) rendelettel                                                         Hatályos: 2009. november 27.  
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3. melléklet a 11/2000.(III.23.) önkormányzati rendelethez  

 

SÍREMLÉK FELÁLLÍTÁSI KÉRELEM 

Temető neve:……………., Parcella száma: ……………, Sírhely száma: ……………… Sírhely nagy-

sága (1. személyes, 2 személyes, 4 személyes, stb) ………………………………. Eltemetett sze-

mély(ek) neve, eltemetés éve: …………………………………………………………………………………. 

Síremléket kivitelező vállalkozó neve, székhelye, igazolvány száma, cégszerű aláírása: ……………… 

……………………………………………………………………………………………...……………………… 

 

Az építendő síremlék rövid műszaki leírása: …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

VÁZRAJZ, MÉRETEK FELTÜNTETÉSÉVEL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

NYILATKOZAT 
 
Alulírott …………………………..…………………… (síremléket készítő vállalkozó) nyilatkozom, hogy 
a síremlék felállításához Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a 
temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (III.23.) önkormányzati rendeletében meghatározott követelmé-
nyeket tudomásul vettem.  
A temető-fenntartási hozzájárulást a rendeletben meghatározott módon megfizetem.  
 
Kötelezem magam, hogy a rendeletben a sírhelyre és sírkeretre vonatkozó méreteket, előírásokat a 
kivitelezés során betartom. Tudomásul veszem, hogy amennyiben attól eltérően, illetve hozzájárulás 
nélkül építkezem, vagy a közízlést sértő, oda nem illő tárgyat helyeznék el, úgy azt a költségemre a 
temető üzemeltetője megszünteti, és a rendelet megszegőivel szemben eljárást kezdeményez. 
 
Dátum: …………………………………. 

………………………………………….. 
                         kivitelező vállalkozó 

 

ZÁRADÉK:  
 
A benyújtott síremlék felállítási kérelem alapján megépíteni tervezett síremlék a Rendelet előírásai-
nak megfelel,  a benyújtott vázlatrajz szerinti formában és méretben felállítható.   
 
Dátum: ………………………………….. 
 
                 ……………………............................... 
                           Üzemeltető  

 


