
 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
             Polgármestere 
8693. Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.         

Ügyiratszám:             /2012.  
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2012. október 19-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 ! 
 
 
Az elmúlt hónapokban Önkormányzatunk a Lengyeltóti K-i temetőben, téglafallal 
körülvett 17 db. urnasírhelyet, a Ny-i temetőben pedig kerítésként is funkcionáló 
téglaszerkezetű, 20 db urnahelyet magában foglaló urnafalat, valamint a meglévő 
urnafal mögötti területen 18 db urnasírhelyet magába foglaló urnasírkertet alakított ki.    
A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(III.23.) Önkormányzati rendelet 
az elkészült sírkerteket és urnafalat nem tartalmazza, annak megváltásáról 
használatáról nem rendelkezik, ezért szükséges a módosítása.    
 
Jelenleg a temetőkben az urnafali sírhelyek megváltása 10 évre szól, díja az 1. melléklet 
alapján 5.000.-Ft+Áfa, melyet a Ny-i temetőben az üzemeltető felé, a K-i temetőben 
pedig az önkormányzat felé kell megfizetni.  
 
Környező településeken a megváltások díja a következő:  
      
    Urnafal     Urnasírkert  

Szőlősgyörök: 35.000.-Ft+áfa (25 év)     160.000.-Ft+áfa (25 év)  
Gyugy   20.000.-Ft+áfa (25 év)  200.000.-Ft+áfa (25 év)  
Fonyód:  10.551.-33.858.-Ft+áfa (10 év) 21.024.-Ft+áfa (20 év)  
Öreglak:   5.000.-Ft+áfa (30 év)   --- 
Balatonboglár: 10.000.-Ft+áfa (10 év)   --- 
Marcali:   9950-16640.-Ft+áfa (10 év) 4650-8260.-Ft+áfa (10 év)   
   

 
Fentiek alapján Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezet 
elfogadása, a díjak megállapítása ügyében szíveskedjen dönteni.   
 
 
Lengyeltóti, 2012. október 19.                
                                                                                                      Zsombok Lajos 
                                                                                                        polgármester 
Az előterjesztést készítette:                Jóváhagyta:  
 
Borbély Róbert                              Dr. Szatmári Ibolya  
műszaki főelőadó                                    jegyző   
 



 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2012. /X.19./ 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.), 11/2012.(IV.25.), 

16/2012.(V.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított 

 

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló  

11/2000. /III.23./ önkormányzati rendelete módosításáról  
 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, valamint a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§. (2)-(3) 
bekezdéseiben foglaltak alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§. 

 

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

(továbbiakban: Rendelet) kiegészül a következő 3/A §. és 3/B §.-sal.   

 

„3/A. §.  

 

Urnafali sírhelyek     

 

(1) Az Önkormányzat az általa fenntartott 910. hrsz-ú, Nyugati-temető területén, a 

ravatalozó épülettől ÉNy-i irányban téglakerítéssel egybeépített vakolatlan tégla 

szerkezetű, kétsoros kialakítású, cserépfedéssel ellátott urnafalban 20 db urnafali 

sírhelyet biztosít.  

 

(2) Az urnafali sírhelyek 30x30 cm szélességi és magassági méretűek, 38 cm mélységűek. 

Az urnafali sírhelyek lezárása maximum 40x40 cm-es záró lappal történhet.  

 

(3) Az urnafalon urnafülkénként 1 db, az urnafülke szélességét meg nem haladó koszorú 

helyezhető el.  

 

(4) Kegyeli okokból történő mécses- és gyertyaégetés az urnafülkék előtti kiugró 

téglaperemen, valamint az urnafülkék mellett kialakított falmélyedésben engedélyezett, 

ahol további virág- és koszorú elhelyezés is lehetséges.       

 

(5) Az urnafali sírhelyek megváltási díját jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.    

 

 

3/B. §.  

 

Urnasírkertek  

 

(1) Az Önkormányzat az általa fenntartott 910. hrsz-ú Nyugati-temető területén a 3/A. §. 

szerinti téglaszerkezetű urnafaltól K-i irányban, a ravatalozóépülettel egybeépített 

urnafaltól É-i irányba eső területen 18 db. urna elhelyezésére szolgáló urnasírkerti 

nyugvóhelyet biztosít.  

 

 



 

 

 

(2) Az Önkormányzat az általa fenntartott 34. hrsz-ú Keleti-temető területén az I. 

parcellától (Ny-i oldal) délre eső, a kerítésig tartó temetőrészen 25,20 méter hosszúságú   

„L” alakú vakolatlan téglafallal lehatárolt területen 17 db. urna elhelyezésére szolgáló 

urnasírkerti nyugvóhelyet biztosít. 

 

(3) A K-i temetőben lévő urnasírhelyek előtti téglafal kiugró szakaszain urnasírhelyenként 

1 db maximum 40x40 cm-es sírtábla helyezhető el.   

 

(4) Az urnasírkertekben megváltható sírhelyek mérete 100 x 120 cm.  

 

(5) A sírhelyeken elhelyezhető síremlék mérete a sírhely méreténél nagyobb, magassága 1,0 

méternél magasabb nem lehet. A síremlék anyaga lehet műkő, gránit, márvány, kő, 

fém, fa.  

 

(6) A sírhelyeken lehetőség van teljes méretű lefedésre, vagy füvesítésre, virágosításra.  

 

(7) Az urnasírkertben található urnasírhelyek megváltási díját jelen rendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza.” 

 

2.§.  

 

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

 

 

3.§. 

 

Ez a rendelet 2012. október 21-én lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.                                                                     

 

 

Lengyeltóti, 2012. október 19.                          

 

 

    Dr. Szatmári Ibolya              Zsombok Lajos 

             jegyző                                       polgármester 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2012. október 20-án 

  

                         Dr. Szatmári Ibolya 
                         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

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

 

 

 

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 

 Urnafali hely  . ..……Ft+ÁFA … évre  

 Urnasírkerti hely            ………Ft+ÁFA … 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 

 Urnafali hely   ...……Ft+ÁFA … évre  

 Urnasírkerti hely            ………Ft+ÁFA … 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: 

      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. 

 
 
 


