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2/B. sz. előterjesztés 

 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

…./2015. (…..….) önkormányzati  

 

R E N D E L E T E  

 

a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény  41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a 6. § (3) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletre figyelemmel a következőt rendeli el: 

 

1. § 

 

A a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) a 9. §-át követően a következő alcímmel egészül ki: 

 

„Védelembe helyezés 

9/A. § 

 

(1) Védett sírhely az 5. mellékletben felsorolt temetési hely. 

 

(2) A védett sírhellyé nyilvánításról a Civil Kapcsolatok, Kúltúrális, Idegenforgalmi, Sport és 

Ifjúsági Bizottsás véleményt ad, amelyhez a következő tanácskozási joggal rendelkező 

személyeket kell meghívni: 

 

a) a Marcali Város főépítésze, 

b) a temetők üzemeltetőjének vezetője vagy megbízottja, 

c) az Értéktár Bizottság elnöke, vagy megbízottja, 

d) a Városi Helytörténeti Múzeum igazgatója vagy megbízottja. 

 

(3) Indokolt védetté nyilvánítani azt a temetési helyet, melyben olyan legalább 30 éve elhunyt 

személy nyugszik, aki: 

 

a) Marcali város vezetésében kiemelkedő szerepet töltött be, vagy; 

b) Marcali díszpolgára volt, vagy; 

c) kritikus történelmi helyzetben példamutató helytállást tanúsított, vagy; 

d) jelentős Marcali közintézmény megalapítója vagy hírnevének megalapozója volt, vagy; 

e) kiemelkedő tudományos-, sport-, vagy művészeti teljesítménnyel járult hozzá Marcali 

hírnevének öregbítéséhez, vagy; 

f) példamutató munkájával Marcali jelentős várostörténeti, közéleti személyisége volt, vagy; 

g) kiemelkedő életműve alapján erre méltó. 
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(4) Indokolt védetté nyilvánítani azt a temetési helyet, temetői művi értéket, amely  

a) zarándokhelyként tisztelt; 

b) kiemelkedő, vagy egyedi képzőművészeti értéket képvisel. 

 

9/B. §
61 

 

(1) A védett sírhely nem szüntethető meg.  

 

(2) A védett sírhely feletti rendelkezési jog a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény 

szerint gyakorolható. A védett sírhelyet a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben 

meghatározott jogosult hiányában az önkormányzat váltja újra. Ebben az esetben a védett 

sírhely feletti rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja. 

 

(3) A temető üzemeltetője előzetesen értesíti a polgármestert a védett sírhelyet érintő 

intézkedésről, a védett sírhely gondozásának elmulasztásáról. 

 

(4) Az üzemeltető a temető nyilvántartási könyvben rögzíti a védettség tényét. 

 

(5) A védett sírhelyekről a városi főépítész nyilvántartást vezet, amely tartalmazza: 

 

a) az eltemetett személy nevét, születési helyét és időpontját, halálozási helyét és időpontját, 

foglalkozását és beosztását, rövid életrajzát; 

b) a temető, temetési hely megnevezését a szakasz, sírhelysor, sírhelyszám adatait, a sírjel, 

síremlék rövid leírását; 

c) a temetési hely fényképét.” 

 

2. § 

 

A Rendelet az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 

 

 
 

Dr. Sütő László s.k. 

polgármester 

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

jegyző 
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1. melléklet a …/2015. (…) rendelethez 

 

„5. melléklet a 20/2000. (IX. 15.)  rendelethez 

 

 

VÉDETT SIRHELYEK, VÉDELEMBE HELYEZETT MŰVI ÉRTÉKEK 

 

 

 

 

VÉDETT SÍRHELYEK 

 

 

1. Bradits János (1839. március 16.) valószínüsíthetően iparos ember homokkő sírja Széchenyi 

utcai központi temető I. szakasz 4. sor 22. sír 
2. Harsányi Ferenc (1775-1854) tiszttartó sírja Széchenyi utcai központi temető I. szakasz 12. 

sor 5. sír 
 

 

 

 

 

VÉDETT MŰVI ÉRTÉKEK 

 

1. kereszt Széchenyi utcai központi temető Kápolna előtt 

2. kereszt Széchenyi utcai központi temető Kápolnától keletre 

3. kereszt Széchenyi utcai központi temető Széchenyi utcai bejáratától balra 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 

20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

…../2015. (..….) önkormányzati rendelet 

 

I N D O K O L Á S A  

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Marcali az Otthonunk Egyesület elnöksége kezdeményezte a Marcali temetőiben, a neves 

személyiségek sírhelyeinek védelem alá helyezését. 

 

A Horváthné Rádics Márta helytörténeti kutató kutatómunkája szolgált alapjául a temető-

bejárásnak, majd az azt követő megbeszéléseknek, melyen a MOTTE képviseletében Kőrösi 

András elnökségi tag, a Sm. Temetkezési Szolgáltató Kft. képviseletében Puskás Béla 

Ügyvezető Igazgató, a Marcali Múzeum képviseletében Samuné Bogyó Hajnalka Ig. 

helyettes, az Értéktár Bizottság képviseletébenVidák Tünde elnök, valamint Horváthné 

Rádics Márta helytörténeti kutató, Kiss Kálmán helytörténeti kutató, Huszár Mihály 

helytörténeti kutató, Virányi István Főépítész és Nagyné Gelencsér Éva Műszai és 

Városüzemeltetési Irodavezető vett részt. 

 

Az ad hoc bizottság nem kívánta szűkíteni az előterjesztést összeállító H. Rádics Márta, 

Huszár Mihály, Kiss Kálmán által jeles személyek sírhelyének védelmére tett javaslatot, azt 

teljes terjedelmében javasolta a képviselőtestület elé terjeszteni. 

 

A helyi védetté nyilvánítás szempontrendszerét, a védetté nyilvánítás folyamatát, valamint a 

védett sírhelyek különleges státuszával járó jogokat és kötelezettségeket tartalmazza a 

rendelettervezet. A rendelet elfogadását követően lesz lehetőség több ütemben a védetté 

nyilvánításra. 

 

Első ütemben javaslom, H. Rádics Márta, Huszár Mihály, Kiss Kálmán által jeles személyek 

sírhelyének védelmére tett javaslatból 2 jeles személy sírját és 3 homokkő keresztet, mint 

művi értéket védetté nyilvánítani, figyelemmel arra, hogy e síremlékek és keresztek a 

legsérülékenyebbek, megóvásuk halaszthatatlan.  

 

 

Marcali, 2015. december 4.       

         Dr. Sütő László s.k. 

              Polgármester 

 

 

 

 

 
 



















































TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
Rendelet-tervezet címe: 

 

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti,  

egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket  

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény  41. § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, és a 6. § (3) 

bekezdésében meghatározott feladatkörben 

eljárva a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletre figyelemmel 

a temetőkkel kapcsolatos rendelkezéseket 

felülvizsgáltuk, és megállapítottuk, hogy ahhoz, 

hogy megőrizzük neves személyek sírjait, és a 

temetőben lévő művi értékeket, azokat védetté 

kell nyilvánítani 

Neves személyek 

sírjainak védetté 

nyilvánítását követően  

az éves költségvetési 

rendeletben biztosított 

összeg terhére lehet 

elvégeztetni a védett 

síremlékek, keresztek 

felújítását 

Neves személyek 

sírjainak védelembe 

helyezésével, a védett 

művi értékek méltó 

megőrzése biztosított 

lesz 

Olyan előírásokat  

tartalmaz, amelyek 

feltétlenül szükségesek, 

az adminisztrációs  

terhek nem növekednek. 

Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:   

A Marcali az Otthonunk Egyesület elnöksége kezdeményezte a Marcali temetőiben, a neves személyiségek sírhelyeinek védelem alá helyezését. 

A helyi védetté nyilvánítás szempontrendszerét, a védetté nyilvánítás folyamatát, valamint a védett sírhelyek különleges státuszával járó jogokat és 

kötelezettségeket tartalmazza a rendelettervezet. Első ütemben indokolt a jeles személyek sírhelyének védelmére tett javaslatból 2 jeles személy sírját és 3 

homokkő keresztet, mint művi értéket védetté nyilvánítani, figyelemmel arra, hogy e síremlékek és keresztek a legsérülékenyebbek, megóvásuk 

halaszthatatlan.  

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

Marcali temetőiben, a neves személyiségek sírhelyeinek védelem alá helyezése érdekében szükséges kidolgozni a védetté nyilvánítás szempontrendszerét, a 

védetté nyilvánítás folyamatát, valamint a védett sírhelyek különleges státuszával járó jogokat és kötelezettségeket. A rendelet elfogadását követően lesz 

lehetőség több ütemben a jeles személyek sírhelyeinek védetté nyilvánítására, a síremlékek művi értékek megóvására. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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