
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

32/2016. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 

 

a kegyeleti eljárásról, valamint a díszsírhelyekre, díszurnahelyekre alkalmazandó 

szabályokról szóló 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 

1. § 

 (1) A rendelet hatálya azon természetes személyekre terjed ki, akiket Hódmezővásárhely 

Megyei Jogú Város Közgyűlése díszpolgári címben, „Pro Urbe” kitüntetésben, valamint 

„Signum Urbis Honorantis” kitűntetésben részesített. 

(2) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város által kialakított jelenlegi díszsírhelyek, 

díszurnahelyek a Hódmezővásárhely belterület 3565/1 helyrajzi szám alatti köztemető kiemelt 

területén találhatóak.  

Értelmező rendelkezések 

2. §  

 (1) E rendelet alkalmazásában: 

a.) díszsírhely, díszurnahely: a temető kiemelt helyén található, koporsós vagy hamvasztásos 

temetkezési hely, ahol Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város díszpolgára címmel kitűntetett 

természetes személyek helyezhetők végső nyugalomra.  

b.) házastárs: aki a díszsírhelyben, valamint díszurnahelyben részesülő személlyel annak 

halálakor érvényes házasságban él. 

c.) hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. 

pontjában meghatározott közeli hozzátartozó.  

(2) E rendeletben a hozzátartozók számára biztosított jogosultságokat, túlélő hozzátartozók 

hiányában, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ügyrendi és 

Mandátumvizsgáló Bizottsága gyakorolja. 

 

Általános rendelkezések 

3. §  

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város díszsírhelyeiben nyugvó személyeket jelen 

rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

(2) Jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

azon díszpolgárainak neveit, akiket Hódmezővásárhelyen helyeztek végső nyugalomra. 

(3) A díszsírhelyekben, valamint díszurnahelyekben nyugvó személyekről, továbbá 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város által kitűntetett azon személyekről, akik az 

Önkormányzat által biztosított temetésben részesültek, Hódmezővásárhely Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatalának illetékes szakirodája nyilvántartást vezet. A szakiroda 

évente gondoskodik a 1. illetve 2. számú melléklet aktualizálásáról, amelyet az év utolsó 

rendes Közgyűlésén kell tárgyalni. 



(4) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelik azon díszpolgárok 

síremlékeinek gondozása, akiknek sírhelyei nem az 1. § (2) bekezdésében meghatározott 

temetőben találhatóak.  

Díszsírhelyekre, díszurnahelyekre vonatkozó szabályok 

4. §  

 (1) E rendelet erejénél fogva díszsírhelyben, illetve díszurnahelyben részesülnek 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város díszpolgára címmel rendelkező természetes 

személyek. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy elhalálozásakor Hódmezővásárhely Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes szakirodája haladéktalanul intézkedik, a 

hozzátartozókkal történő egyeztetés mellett, az elhunyt díszsírhelyre, illetve díszurnahelyre 

illő módon történő eltemettetéséről. 

(3) A temetés valamennyi felmerülő költsége - ideértve az elhunythoz méltó síremlék 

elkészítését is - Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatát terheli.  

(4) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az (1) bekezdésében meghatározott 

személy házastársa számára, az irányadó jogszabályi rendelkezések teljesülése esetén, 

biztosítja az elhunyt házastárshoz történő temetést. 

(5) A díszsírhelyek és díszurnahelyek létesítéséről, fenntartásáról, méltó módon történő 

gondozásáról, továbbá környezetük megfelelő állapotban való tartásáról Hódmezővásárhely 

Megyei Jogú Város Önkormányzata gondoskodik. 

(6) A temető átrendezése vagy megszüntetése esetén a díszsírhelyek és díszurnahelyek 

áthelyezéséről (a holttestmaradványok exhumálásával együtt) Hódmezővásárhely Megyei 

Jogú Város Önkormányzata köteles méltó módon gondoskodni.  

Kegyeleti rendelkezések a „Pro Urbe” kitüntetésben részesített személyek esetében 

5. §  

 

 (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által „Pro Urbe” kitüntetésben 

részesített természetes személy elhalálozásakor a hozzátartozók erre irányuló kérelme 

esetében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes 

szakirodája haladéktalanul intézkedik, a hozzátartozókkal történő egyeztetés mellett, az 

elhunyt illő módon történő eltemettetéséről. 

(2) Az eltemettetés költségei, valamint a sírhely 25 évre történő megváltásának díja 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelik.  

Kegyeleti rendelkezések a „Signum Urbis Honorantis” kitüntetésben részesített 

személyek esetében 

 6. §  

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által „Signum Urbis Honorantis” 

kitüntetésben részesített természetes személy elhalálozásakor a hozzátartozók erre irányuló 

kérelme esetében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes 



szakirodája haladéktalanul intézkedik, a hozzátartozókkal történő egyeztetés mellett, az 

elhunyt illő módon történő eltemettetéséről. 

(2) Az eltemettetés költségeinek 50%-át Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata biztosítja.  

Záró rendelkezések 

7. §  

 (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszíti a kegyeleti 

eljárásról, valamint a díszsírhelyekre, díszurnahelyekre alkalmazandó szabályokról szóló 

48/2011. (08.30.) sz. Kgy. rendelet. 

 

 Almási István  Dr. Végh Ibolya  

 polgármester aljegyző 

 

  



 

            

    1. számú melléklet 

Hódmezővásárhely díszsírhelyei 

(Kincses Temető) 

Balról jobbra haladva: 

Dr. Soós István polgármester és családja 

Németh József festőművész 

Nagy József főoperatőr 

Kurucz D. István Kossuth-díjas festőművész 

Fejér Csaba festőművész 

Csikós András festőművész 

Csorba Mihály dandártábornok, alpolgármester 

Szántó Kovács János agrárszocialista vezető 

Tornyai János festőművész 

Dr. Rapcsák András polgármester 

Schleiffer Ervin vezérigazgató 

Dr. Dömötör János múzeumigazgató 

Fodor József festőművész 

Török Bálint szolgabíró, alispán és családja  

          2. számú melléklet 

Hódmezővásárhelyen eltemetett díszpolgárok: 
 

Hódmezővásárhelyen a tanácsrendszer ideje alatt díszpolgári címmel kitüntetettek: 

Szántó Kovács János / Hmvhely, Kincses temető 

Tornyai János / Hmvhely, Kincses temető 

Endre Béla / Hmvhely, Római katolikus temető 

Kurucz D. István / Hmvhely, Kincses temető 

Németh József / Hmvhely, Kincses temető 

Bibó Lajos / Hmvhely, Dillinka temető 

Galyasi Miklós / Hmvhely, Kincses temető 

 

Hódmezővásárhelyen az önkormányzati választásokat követően díszpolgári címmel 

kitüntetettek: 

Takács Ferenc / Hmvhely, Kincses temető 

Grezsa Ferenc / Hmvhely, Római katolikus temető 

Dr. Nagy György / Hmvhely, Kincses temető 

Kárász József  / Hmvhely, Dillinka temető 

Dr. Kovács Ferenc / Hmvhely, Kincses temető 

Szeremlei Sámuel / Hmvhely, Kincses temető 

dr. Dömötör János / Hmvhely, Kincses temető 

dr.Rapcsák András / Hmvhely, Kincses temető 

Fejér Csaba / Hmvhely, Kincses temető 

Fodor József / Hmvhely, Kincses temető 

Csikós András / Hmvhely, Kincses temető 

Schleiffer Ervin / Hmvhely, Kincses temető 

 

 


