Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete
és az ezt módosító 14/2019.(VI.21.) önkormányzati rendelettel
egységes szerkezetbe foglalt szövege
a síremlékek helyi védelméről

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41. §
(3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 7. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.
1. §
(1) Gödöllő Város Képviselő-testülete védetté nyilvánítja a rendelet 2. és 3. mellékletében
felsorolt személyek síremlékeit.
(2) Gödöllő Város Képviselő-testülete védetté nyilváníthatja azon Gödöllőn eltemetett
személy síremlékét, kinek munkásságát értékként tartja számon a nemzet illetve a város,
mert életében a haza, a város fejlődése, hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedően
eredményes – a jelen és a jövő nemzedékei számára követendő például szolgáló 
tevékenységet végzett, illetve maradandó alkotásokat hozott létre az utókor számára, és
a)
b)
c)

országosan ismert és elismert személy;
Gödöllőn ismert és elismert személy,
Gödöllő Város Díszpolgára.
2. §

(1) A védetté nyilvánítást bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. A védetté
nyilvánítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a védendő síremlék pontos helyét (a temető, parcella, sírhely megjelölésével) valamint
fotódokumentációját;
b) az elhunyt személy és munkássága rövid bemutatását, a jelen rendelet 1. § (2)
bekezdésében meghatározott kritériumok teljesülésének hitelt érdemlő alátámasztásával;
c) amennyiben nem azonos a kérelmezővel, a sírhely felett rendelkezni jogosult személy
írásbeli hozzájárulását a védettséghez;
d) nyilatkozatot a sírhely megváltásával valamint gondozásával kapcsolatos feladatok
vállalásáról és az ezzel kapcsolatos költségek viseléséről, a feladatok elvégzését vállaló
személy vagy jogi személy képviselőjének aláírásával.
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(2) Amennyiben olyan személy sírhelyének védetté nyilvánítására érkezik kérelem, aki
megfelel az 1. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek, de a védetté nyilvánítani
kívánt sírhely felett nincsen rendelkezni jogosult személy és a kérelmező nem tudja
vállalni a sírhellyel kapcsolatos anyagi kötelezettségeket a Képviselő-testület a
Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága (továbbiakban: Bizottság)
ajánlására a sírhelyet védetté nyilváníthatja és minden a védett sírhellyel kapcsolatos
költség megtérítését vállalhatja.
(3) A védetté nyilvánítás iránti kérelmet a Gödöllői Polgármesteri Hivatalának Főépítészi
Irodáján kell benyújtani. A védett sírokkal kapcsolatos döntés előkészítésről a főépítész
gondoskodik. A kérelmeket a Bizottság bírálja el, majd szakmai javaslataival
alátámasztva a védelemre érdemes sírokat a Bizottság elnöke előterjeszti a Képviselőtestületnek, amely dönt a védetté nyilvánításról.
(4) A védett síremlékek körét és a velük kapcsolatos kötelezettségek, javaslatok tárgyában a
Bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik.
(5) A védetté nyilvánítás tényéről értesíteni kell a védetté nyilvánítás kezdeményezőjét, a
temetési hely felett rendelkezni jogosultat, a síremlék gondozóját, a temető tulajdonosát
és üzemeltetőjét.
(6) A temető üzemeltetője a nyilvántartó könyvben köteles feltüntetni az adott síremlék
védettségének tényét továbbá a megváltásáért és a gondozásáért felelős személy vagy
szervezet megnevezését. A temető üzemeltetője gondoskodik róla, hogy a védetté
nyilvánított síremlékek a temető bejáratánál található tájékoztató táblán feltüntetésre
kerüljenek.
(7) A Bizottság feladata a védett síremlékek méltó gondozásának rendszeres ellenőrzése.
Amennyiben a Bizottság az ellenőrzés során vagy bárki jelzése alapján azt észleli, hogy a
gondozó nem tesz eleget kötelezettségének írásban felszólítja. A felszólítás
eredménytelensége esetén, felülbírálhatja a gondozó személyét, és új gondozó
kijelöléséről dönt.
(8) A védett sírhelyek gondozóiról külön nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetése
a Főépítész Iroda feladata. A gondozók személyében történő változás átvezetése a
Bizottság döntése alapján történhet. A változásról a Bizottság értesíteni köteles a védetté
nyilvánítás kezdeményezőjét, a temetkezési hely felett rendelkezni jogosultat, a síremlék
volt és új gondozóját, a temető tulajdonosát és üzemeltetőjét valamint a Főépítészi Irodát.
3. §
A síremlékek helyi védettsége megszüntethető. A megszüntetést bármely természetes
vagy jogi személy kezdeményezheti. A megszüntetés iránti kérelemnek tartalmaznia kell,
a megszüntetésre okot adó részletes indokolást. A megszüntetésre vonatkozó kérelem
benyújtására és elbírálására a 2. § (3) bekezdésben foglaltak az irányadók.
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4. §
(1) A védett síremlék megszüntetése, eltávolítása tilos.
(2) A védetté nyilvánított síremlék sírjelét érintő bármely változtatás a Bizottsághoz
benyújtott kérelem elbírálása után, a Bizottság jóváhagyásával lehetséges.
5. §
(1) A védett síremlék gondozása és helyének megváltása a temetési hely felett
rendelkezésre jogosult feladata. A védetté nyilvánított sír gondozását, helyének
megváltását bárki átvállalhatja, ha:
a) a temetési hely felett rendelkezésre jogosult személy elhunyt vagy felkutatása nem
vezet eredményre; vagy
b) a temetési hely felett rendelkezésre jogosult e kötelezettségeiről írásos nyilatkozat
formájában lemond.
6. §
A védett sírba a rendeletben a sírnyitásra és rátemetésre vonatkozó szabályok megtartása,
költségeinek viselése továbbá a rátemetés előtti állapot helyreállítása mellett a Ptk. szerinti
közeli hozzátartozók eltemethetők.
7. §
Záró rendelkezések
(1) A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 35/2008. (XI.24.) számú önkormányzati rendelet.
Gödöllő, 2017. február 23.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző
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1. melléklet a 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
A NEMZETI SÍRKERT RÉSZE (országos védettség)
Dózsa György úti temető, Gödöllő
1. Kampis Antal (1903-1982) művészettörténész, muzeológus, a szovjet emlékmű bal
oldalán, az urnák mellett, A, N/A, ,, 378. Védett HÉ 2010/58.
2. Körösfői Kriesch Aladár (1863-1920) festő, grafikus, iparművész, főiskolai tanár,
katolikus rész Bal. III. 4. sor, 18-19. sír (Bal III, N/A, ,, 7031. Védett HÉ 2010/58)
3. Lumniczer Sándor (1896-1958) orvos, sportlövő, világbajnok, Európa-bajnok, régi
református rész Bal. III/A. 31. sor. 2-5. (Bal III/A, N/A, ,, 8131. Védett HÉ 2010/58)
4. Márki Sándor (1853-1925) történész, egyetemi tanár, az MTA tagja, katolikus rész
Kriptasor 16. (C, N/A, kriptasor, 3516)
5. Nagy Sándor (1869-1950) festőművész, grafikus, iparművész, főiskolai tanár,
katolikus rész Bal. II. 4. sor 17. sír (Bal II, N/A, ,, 6986. Védett HÉ 2010/58)
6. Ottó Ferenc (1904-1976) zeneszerző, katolikus rész Jobb II. 17. sor 26-27. (Jobb II,
N/A, ,, 4993. Védett HÉ 2010/58)
7. Pokorny Hermann (1882-1960) vezérezredes. Bal II, N/A, 6, 13-17, védett MK
2005/7
8. Prónay György (1897-1968) báró, politikus, államtitkár, új református rész C
parcella, 741. 6. (C /református rész/, N/A, ,, 7416, Védett HÉ 2010/58)
9. Remsey Jenő György (1885-1980) festő, grafikus, iparművész, író, katolikus rész
Jobb. III. 21. sor 7. (Jobb III, N/A, ,, 5523. Védett HÉ 2010/58)
10. Zachár Gyula (1875-1964) jogász, bíró, egyetemi tanár, dékán, katolikus rész
Kriptasor 5. C parcella, 3505. (C, N/A, kriptasor, 3505. Védett HÉ 2010/58)
Máriabesnyői régi temető
1. Hegedűs Gyula (1870-1931) színművész. 2, N/A, 7, 3. Védett MK 2004/1.
2. Ivánka Imre (1818-1896) ezredes, politikus. Mauzóleum a 6. és 12. parcella felett,
N/A, N/A, N/A. Védett HÉ 2010/58.
3. Kalocsay Kálmán (1891-1976) orvos, költő, műfordító, 8. parcella, 1. sor, 6. sír (8,
N/A, 1, 6. Védett HÉ 2010/58)
4. Teleki Pál (1879-1941) széki gróf, politikus, geográfus, egyetemi tanár, az MTA tagja
(a budapesti Fiumei /Kerepesi/ úti temetőből áthozva 1947. május 17-én). 12, N/A, 1,
1. Védett MK 2004/1.
Máriabesnyői új temető
Asbóth Emil (1854-1935), hegyfoki és nemeskéri, gépészmérnök, egyetemi tanár, (a
budapesti Farkasréti temetőből áthozva 1965-ben) 1. parcella, 8. sor, 2. sír. (1, N/A, 8, 2.
Védett HÉ 2010/58.)
Máriabesnyői kegytemplom
1. Grassalkovich Antal (1694-1771) gróf, jogász, politikus, királyi személynök, az udvari
kamara elnöke. Altemplom, N/A, N/A, N/A. Védett 2010/58.
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2. melléklet a 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez1
HELYI VÉDETTSÉG
I. Dózsa György úti temető
Balázsovich András (1939-1956) 56-os elesett Bal IV. 1. sor 34-35-36 -6403
Bartal János (1816-1897) uradalmi ügyész Bal III. 16. sor, 4-7. sír.
Dr. Berente István (1887-1958) községi orvos, helytörténész. Jobb IV. 10. sor 2/A-B – 6032.
Dr. Bezsilla István (1866-1930) ügyvéd, lapkiadó. Kriptasor 50. – 3924.
Bor Ambrus (1921-1995) író. Kriptasor 47-49. – 3923
Csíki Kovács Dénes (1893-1981) író. Bal III. 20. sor, 9. sír - 6650.
Dolfin Antal (1824-1915) 1848-as honvéd, állatorvos. Bal III. 4. sor, 26-29. sír – 7035.
Fejéregyházi László (1901-1948) festőművész, rajztanár. Bal II. 6. sor, 12. sír – 7347.
Felsőmérai Ostorharicsi Horváth Károly jogász, Ferencváros országgyűlési képviselő Régi
ref temető Y parcella, 8335
Harangi László (1897-1934) író, költő. Jobb II. 10. sor 12. sír – 4867.
Heltai Miklós (1909-1989) tanár, múzeumalapító. Új ref. P parcella 1526.
Hovhannesian Eghia (1885-1948) ügyvéd, lapszerkesztő. Kriptasor 47-49. – 3923.
Illyés Bálint (1834-1910) 1848-as honvéd, költő, ref. lelkész, országgyűlési képviselő. Régi
ref. X parcella 8167.
Kiss Antal (1937-1956) 56-os elesett – A parcella 2. sor 10-11 sír, - 61
Odray (Odrobenyák) Nep. János (1825-1896) Gödöllő első plébánosa, helytörténész. Jobb
II. 16. sor, 1-4. sír – 4940.
Polónyi Péter (1931-1993) könyvtáros, múzeumalapító. Bal IV. 5. sor, 6-7. sír – 5896.
Remsey András (1929-2011) festőművész. Jobb III. 19. sor, 9. sír – 5467.
Remsey Flóra (1950-2014) kárpitművész. Új ref. M parcella 2397.
Remsey Gábor (1925-1999) grafikus. Jobb III. 19. sor, 9. sír – 5467.
Remsey Iván (1921-2006) festőművész. Új ref. M parcella 2397.
Remsey Zoltán (1893-1925) festőművész. Jobb III. 19. sor, 28. – 5479.
Schram Ferenc (1923-1975) néprajzkutató. Jobb I. 3. sor, 2-3. sír – 4565.
Szabó Ede (1925-1985) műfordító, irodalomtörténész. Új ref. N parcella 1230.
Dr. Teghze Lajos (1852-1932) palota- és koronauradalmi orvos. Régi ref. Y parcella 8482.
II. Máriabesnyői temető
Gábor Áron (1911-1982) író. Új temető 2. parcella, 5. sor 2. sír.
Neszveda Antal gyertyaöntő (1868-1939.) Régi temető 1 parcella 5 sor 1-2 sír
P. Kollár Péter (1794-1856) kapucinus rendfőnök (gvárdián). 12. parcella, 2. sor 1. sír.

1

Módosította:14/2019.(VI.21.) önk.rendelet. Hatályos: 2019. június 22-étől.
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3. melléklet a 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Díszpolgárok:

Téchy Gyula (1868-1926) járásbíró. Dózsa Gy. úti temető. Régi ref. X parcella 8201.
Csiba József (1920-2003) tanácstag, újságíró. Dózsa Gy. úti temető. Jobb I. 4679.
Dr. Fényi Ottó József (1917-2002) premontrei perjel. Premontrei temető.
Dr. Mészáros István (1910-2006) professzor, állatorvos. Dózsa Gy. úti temető. Új ref. O
parcella, 2448.
Winkler Nándor (1917-2005) tanár, igazgatóhelyettes. Dózsa Gy. úti temető. Új ref. B
parcella, 3174.
Dr. Vámos János (1930-2009) orvos – Bal II. 16. sor – 234 sír – 7195
Dr. Makra Csaba (1939-2009) fogorvos. Kriptasor 22.
Kirchhofer József (1919-2009) testnevelő tanár, edző. – Jobb II. 12. sor 21-22. sír - 4892

