
A KÖZBESZERZÉS MENNYISÉGE  
 
Lenti Város Önkormányzata tulajdonában lévő működő és lezárt köztemetők fenntartási és 
üzemeltetési feladatainak ellátása kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében 5 éves 
időtartamra az alábbi helyszíneken: 
 
1. Temetők megnevezése, helyrajzi száma, területe 

− Lenti központi temető (0219/1 hrsz.): 32.464 m2  
− Lenti 0217 hrsz.: 851 m2 (lezárt temető) 
− Lenti Kegyeleti Park (971 hrsz.): 10.809 m2 
− Lentikápolna (0326 hrsz.): 7490 m2 
− Bárszentmihályfa - Mihályfai temető (0445 hrsz.): 7522 m2 
− Bárszentmihályfa - Bárhelyi temető (0420 hrsz.): 2479 m2 (lezárt temető) 
− Bárszentmihályfa - Bárhelyi temető (0424 hrsz.): 2959 m2 
− Mumor (2239 hrsz.): 4461 m2 
− Lentiszombathely (3584 hrsz.): 10024 m2 
− Máhomfa (0642 hrsz.): 5747 m2 
− Máhomfa (0669 hrsz.): 2331 m2 (lezárt temető) 

Összesen: 87.137 m2. 
 
2. Sírhelyek száma 

− Lenti központi temető (0219/1 hrsz.): 1.402 db, ebből fenntartott 146 db 
− Lenti 0217 hrsz.: 21 db 
− Lenti Kegyeleti Park (971 hrsz.): 38 db 
− Lentikápolna (0326 hrsz.): 480 db, ebből fenntartott 67 db 
− Bárszentmihályfa - Mihályfai temető (0445 hrsz.): 259 db, ebből fenntartott 26 db 
− Bárszentmihályfa - Bárhelyi temető (0420 hrsz.): 24 db 
− Bárszentmihályfa - Bárhelyi temető (0424 hrsz.): 112 db, ebből fenntartott 14 db 
− Mumor (2239 hrsz.): 228 db, ebből fenntartott 21 db 
− Lentiszombathely (3584 hrsz.): 306 db, ebből fenntartott 37 db 
− Máhomfa (0642 hrsz.): 117 db, ebből fenntartott 19 db 
− Máhomfa (0669 hrsz.): 74 db 

Összesen: 3061 db. 
 
3. Kiemelt sírhely, emlékmű, egyéb építmény 

− Lenti központi temető (0219/1 hrsz.): 1 db nagykereszt 
− Lenti Kegyeleti Park (971 hrsz.): 3 db emlékmű (Elhurcolt leventék, II. világháborús, 

Tisztelet a hősöknek) 
− Lentikápolna (0326 hrsz.): 1 db nagykereszt, 3 db emlékmű (I. világháborús, II. 

világháborús, 1945-ben kivégzettek) 
− Bárszentmihályfa - Mihályfai temető (0445 hrsz.): 1 db nagykereszt 
− Bárszentmihályfa - Bárhelyi temető (0424 hrsz.): 1 db nagykereszt 
− Mumor (2239 hrsz.): 1 db nagykereszt 
− Lentiszombathely (3584 hrsz.): 2 db nagykereszt, 1 db emlékmű (Meghaltak a hazáért), 

1 db műemlék jellegű harangláb 
− Máhomfa (0642 hrsz.): 1 db nagykereszt, 1 db szerszámtároló 
− Máhomfa (0669 hrsz.): 1 db nagykereszt. 

  



 
4. Élősövény hossza: 

− Lenti központi temető (0219/1 hrsz.): 764 fm  
− Lenti 0217 hrsz.: nincs sövény 
− Lenti Kegyeleti Park (971 hrsz.): nincs sövény 
− Lentikápolna (0326 hrsz.): 340 fm 
− Bárszentmihályfa - Mihályfai temető (0445 hrsz.): 279 fm 
− Bárszentmihályfa - Bárhelyi temető (0420 hrsz.): nincs sövény 
− Bárszentmihályfa - Bárhelyi temető (0424 hrsz.): 217 fm 
− Mumor (2239 hrsz.): 296 fm 
− Lentiszombathely (3584 hrsz.): 464 fm 
− Máhomfa (0642 hrsz.): 293 fm 
− Máhomfa (0669 hrsz.): 247 fm 

Összesen: 2900 fm. 
 
5. Megvalósítandó feladatok:  
 
Az Üzemeltető betartja, betartatja a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben, 
kormányrendeletben és az önkormányzati rendeletben foglaltakat, ennek keretében: 
a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási 
tevékenységek ellátásának temetői rendjét, 
b) biztosítja a temetők rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb 
tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartását, szükség 
szerint gondozását, működtetését: 

− ravatalozó, hűtőkamra rendszeres tisztántartása, takarítása, állagmegóvása, kétévente 
tisztasági festése, szükség esetén de legalább kétévente fertőtlenítése,  

− a közműhálózatok, rendszerek folyamatos karbantartása, a meghibásodott szakaszok 
cseréje, hibák elhárítása, a közüzemi díjak befizetése, 

− leendő sírhelyek területének gépi kaszálása, a meglévő sírhelyek közti utak, ösvények 
kézi kaszálása. Az első kaszálást minden évben április 10-ig el kell végezni, majd ezt 
követően olyan rendszerességgel kell kaszálni, hogy a fű átlagos magassága a 8-10 cm-t 
ne haladja meg. Kaszálás után a síremlékekre került füvet sepréssel el kell távolítani. Az 
élő sövények, fák, díszcserjék évi kettő alkalommal történő nyírása és a nyesedék 
elszállítása minden év május 10-ig, illetve szeptember 15-ig. A fákról lehullott lombozat 
szükség szerinti összetakarítása és elszállítása. A kaszálékot, nyesedéket, lombozatot a 
mumori városrészben lévő hulladéklerakó telepre, illetve hulladékudvarra kell szállítani, 

− a temetőkben található virágágyak, virágládák beültetése, gondozása, karbantartása. 
c) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első 
temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást: 

− temetés tárgyi feltételeinek biztosítása: a ravatalozó, hűtőkamra használatra történő 
előkészítése, egyéb kellékek (pl. függönyök, drapériák, terítők, hangosításhoz szükséges 
eszközök, kandeláberek, gyertyatartók) rendelkezésre bocsátása, karbantartása és 
pótlása; 

− temetés személyi feltételeinek biztosítása: temetőgondnokság létesítése Lentiben, a 
temetőgondnok személyes jelenlétének biztosítása munkaidőben, telefonon történő 
elérhetőségének biztosítása munkaidőn kívül, 

d) kijelöli a temetési helyeket és beszedi a sírhely feletti rendelkezési jog megszerzéséért, 
valamint újraváltásáért fizetendő díjakat, 
e) temetőgondnok útján gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, a kegyeleti 
szertartáshoz a ravatalozót biztosítja, szükség esetén a hűtőkamra rendelkezésre bocsátása, 



valamint ezek nyitásának-zárásának biztosítása, 
f) elvégzi a temetők és a létesítmények (ravatalozó, hűtőkamra, nyilvános WC, mosdó) tisztán 
tartását, fertőtlenítését, az utak karbantartását nyári időszakban sepréssel, téli időszakban 
síkosságmentesítését és a hóeltakarítást a biztonságos közlekedés folyamatos fenntartásával. 
Utak: belső közlekedési utak, járdák, temetőhöz vezető lépcsők, belső térköves parkoló (Lenti 
központi temető), külső aszfaltos parkoló (Lenti központi temető és Mumori temető). 
g) összegyűjti és elszállíttatja a temetőkben keletkezett hulladékot: 

− temetkezéssel kapcsolatban keletkezett hulladék (koszorúk, elszáradt virágok, mécsesek) 
összegyűjtése és elszállíttatása heti egy alkalommal, 

− temetőgondozással kapcsolatban keletkezett hulladék (kaszálék, nyesedék, lombozat) 
összegyűjtése és elszállíttatása, 

h) összehangolja a temetéseket, összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a 
ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési 
intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását; 
i) temetőnként vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket. Amennyiben a temetőkről és a 
temetkezésről szóló törvény eltérően nem rendelkezik, a temetőben – a kegyeleti jogok 
gyakorlása céljából – a temetési helyekről, befogadó nyilatkozat alapján az elhunytak más 
temetőbe, temetkezési emlékhelyre történő elhelyezéséről, valamint temetőn, temetkezési 
emlékhelyen kívüli urnaelhelyezés esetén az eltemetésre kötelezett személy nyilatkozatának 
tartalma alapján az üzemeltető nyilvántartást vezet.  A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére 
a sírbolt könyv, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál.  
A más temetőbe, temetkezési helyre történő elhelyezésről szóló befogadó nyilatkozat alapján 
vezetett nyilvántartás és a temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli urnaelhelyezés esetén az 
eltemetésre kötelezett személy nyilatkozatáról vezetett nyilvántartás a következő adatokat 
tartalmazza: az elhalt természetes személyazonosító adatai, legutolsó lakóhelyének címe, az 
elhalálozás időpontja, az eltemetés helye vagy a hamvak elhelyezésének helye, valamint a 
nyilatkozatot tevő személy neve, lakcíme. 
A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés 
vagy a hamvak szétszórásának) napja, az elhalt természetes személyazonosító adatai, legutolsó 
lakóhelyének a címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, 
valamint az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme, 
és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.  
A sírbolt könyvet a nyilvántartó könyvben meghatározott tartalommal kell vezetni a sírbolt 
számának feltüntetésével. A sírbolt könyvbe be kell jegyezni a sírbolt felett rendelkezni jogosult 
személynek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit is.  
A nyilvántartó könyvet elektronikus adathordozón is vezetni kell. A nyilvántartó könyvet és a 
sírbolt könyvet Lentiben kell vezetni. 
j) a temetőben elhelyezett tábla segítségével tájékoztatja a temetőlátogatókat a temető 
működéséről, nyitvatartásáról, az aktuális temetés(ek) időpontjairól, az elhunyt nevéről. 
k) gondoskodik az ügyfélfogadásról: a temetőgondnok személyes jelenlétének biztosítása 
munkaidőben, telefonon történő elérhetőségének biztosítása munkaidőn kívül, 
l) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról, folyamatosan ellenőrzi a helyi 
temető rendeletben foglaltak betartását, tiltott, közösségellenes magatartás, szabálysértés 
észlelése esetén feljelentést tesz az illetékes hatósághoz, 
m) beszedi a temető fenntartási hozzájárulást, a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által 
biztosított szolgáltatások igénybe vételének díját, 
n) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt. 
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