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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete
a köztemetők használatának és a temetkezés rendjéről
(egységes szerkezetben)
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében és 42. §-ában kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya az 1. mellékletben meghatározott köztemetőkre terjed ki.

(1)

1

(2)

Az (1) bekezdésben meghatározott köztemetők fenntartását és üzemeltetését a MÉKI
Ingatlanközvetítő és Részvét Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a
továbbiakban: Üzemeltető) végzi.

(3)

A köztemetőn belül az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a köztemetőben erre a célra
rendszeresített szállító járművön történő szállításával, az urnaelhelyezéssel, sírásással,
sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással
kapcsolatos feladatok ellátására a temetkezési szolgáltatást végző köteles igénybe venni
az Üzemeltető szakszemélyzetét és berendezéseit.

(4)

A temetői létesítmények és az Üzemeltető szakszemélyzetének és berendezéseinek
kötelező igénybevételéért a 2. mellékletben meghatározott díjat kell fizetni.
2. A köztemetők létesítményei, infrastruktúra
2. §

(1)

1

A köztemetők rendeltetésszerű használatának érdekében az Üzemeltető feladata a
a) köztemetők területén lévő utak, járdák fenntartása,
b) köztemetők kerítésének javítása,
c) ravatalozó és egyéb létesítmények fenntartása,
d) vízvételi hely fenntartása, karbantartása,
e) köztemetői parkok gondozása,
f) 2hősi temetési helyek, helytörténeti jelentőségű sírhelyek és védett sírhelyek
gondozása,
g) számítógépes sírhelynyilvántartás vezetése,
h) 3temetési helyek megváltási és újraváltási díjának beszedése a hősi temetési hely
kivételével,
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köztemetőn belüli, az Üzemeltető által nyújtott temetkezési szolgáltatások
biztosítása,
j) 3. mellékletben meghatározott temetési helyek, illetve azok sírjeleinek értékesítése
és a
k) köztemető közös használatú területének tisztántartása.
i)

(2)

Az Üzemeltetőnek a köztemetőket vízzel és legalább egy csatlakozási ponton
elektromos árammal el kell látni. A csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell. A
vízvételi helyeken az elfolyó vizet a csapadékvíz hálózatba szakszerűen el kell vezetni.

(3)

A köztemetőkben történő építmény elhelyezés módjáról, mértékéről és a zöldfelület
kialakításról a helyi építési szabályzat rendelkezik.

(4)

Az Üzemeltető a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzőktől beszedett, a 4.
mellékletben meghatározott temetőfenntartási hozzájárulási díjat, továbbá az általa
végzett temetési szolgáltatás bevételi többletét köteles a köztemetők fenntartására
fordítani.
3. Temetési helyek
3. §

(1)

A köztemetők temetési helyei
a) egyes sírhely,
b) kettős sírhely,
c) urnafülke (kolumbárium),
d) urnasírhely,
e) urnasírbolt,
f) sírbolt (kripta),
g) gyermeksírhely,
h) 1hősi temetési hely,
i) helytörténeti jelentőségű sírhely és védett sírhely és
j) közös sírhely.

(2)

A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (a továbbiakban: használati idő)
a) egyes sírhely esetén a betemetés, illetve a rátemetés napjától számított 25 év,
b) kettős sírhely esetén a betemetés, illetve a rátemetés napjától számított 25 év,
c) urnafülke (kolumbárium) esetén a betemetés, illetve a rátemetés napjától számított
10 év,
d) urnasírhely esetén a betemetés napjától számított 10 év,
e) urnasírbolt esetén a betemetés napjától számított 60 év,
f) sírbolt (kripta) esetén a betemetés napjától számított 100 év,
g) gyermeksírhely esetén a betemetés, illetve a rátemetés napjától számított 25 év,
h) 2hősi temetési hely esetén a köztemető fennállásáig,
i) helytörténeti jelentőségű sírhely és védett sírhely esetén a betemetés, illetve a
rátemetés napjától számított 100 év,
j) közös sírhely esetén a köztemető fennállásáig.

1
2
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A temetési hely feletti rendelkezési jog a (2) bekezdés h) és j) pontjában foglalt
kivétellel, a (2) bekezdésben foglalt használati idő lejárta után meghosszabbítható
(újraváltható).

(3)

1

(4)

A köztemetők temetési helyeinek méreteit a 3. melléklet tartalmazza.

(5)

Közös sírhely több halott együttes eltemetésére, vagy holttest maradványok
elhelyezésére létesíthető.
4. §2

(1)

A polgármester – az elhunyt személy hozzátartozójának beleegyezésével – védett
sírhelyet adományozhat annak az elhunyt személynek, aki a város életének valamely
területén meghatározó tevékenységet fejtett ki.

(2)

A polgármester – az elhunyt személy hozzátartozójának kérelmére vagy az üzemeltető
javaslatára – dönthet a 3. § (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott temetési hely
védetté nyilvánításáról.
5. §

(1)

A temetési helyek feletti rendelkezési jog megváltása, újraváltása díjköteles. A díjak
mértékét a 3. melléklet tartalmazza.

(2)

A díjakat minden esetben a szolgáltatás igénybevételekor, illetve a temetési helyek
feletti rendelkezési jog megváltásakor, valamint újraváltáskor kell megfizetni.

(3)

A sírbolt (kripta) és az urnasírbolt, illetve a 3. mellékletben meghatározottnál nagyobb
méretű sírhely kialakítására, az egyes sírhely többszörösének megváltásával – a
megváltott sírhelyek területének felhasználásával – nyílik lehetőség.

(4)

2014. február 15-e előtt megváltott,
a) a 3. mellékletben meghatározottnál nem nagyobb méretű temetési hely újra
megváltása esetén a temetési hely megváltásának díja a mindenkori megváltási és
újraváltási díjjal azonos,
b) a 3. mellékletben meghatározottnál nagyobb, egyedi méretű temetési hely újra
megváltása esetén a temetési hely megváltásának díja az egyes sírhely mindenkori
megváltási és újraváltási díjából számított alapterülettel arányos díj,
c) sírbolt (kripta) és urnasírbolt újra megváltása esetén a megváltás díja az egyes sírhely
mindenkori megváltási és újraváltási díjából számított alapterülettel arányos díj.

(5)

1

A védett sírhely megváltási és újraváltási díja az adott sírhely mindenkori megváltási
és újraváltási díjának 50 %-a.
3
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(6)

Rátemetéskor a megváltott temetési hely hátralévő idejével arányosan csökkentett díjat
kell fizetni.
6. §

(1)

A megváltott temetési hely nem ruházható át.

(2)

1

(3)

2

(4)

Az egyes sírhelytáblákon belül – a már meglévőket kivéve – új urnasírbolt, sírbolt
(kripta) száma sírhelytáblánként legfeljebb a sírhelyek számának 2 %-a lehet. Az egyes
urnasírboltok, sírboltok (kripta) egymástól legalább 50 m távolságra helyezkedhetnek el
és körülöttük legalább 1,50 m széles szabad területet kell hagyni.
A sírboltok (kripták) jogszabály szerint számított homlokzatmagassága a 2,70 m-t,
legmagasabb pontja a 4,50 m-t nem haladhatja meg.

(5)

A sírboltok (kripták) építéséhez a köztemető tulajdonosának hozzájárulása szükséges.
Építészeti kialakítását a városi főépítésszel véleményeztetni kell.

(6)

Urnafülke elsősorban természetes anyagokból (kő, tégla, fa, cserép) készülhet.

Az Üzemeltető – felajánlás esetén – a megváltott, de igénybe nem vett, vagy kiürített
temetési helyet visszaveszi a visszavételkor érvényes megváltási és újraváltási díjon.
Kiürített temetési hely esetén a használati időre eső összeget le kell vonni.
A sírhelytáblákon belül a sírok között legalább 40 cm távolságot kell tartani, a sorok
között legalább 1,20 m széles utakat kell kialakítani.

7. §
A sírjel megengedett magasságát a helyi építési szabályzat határozza meg. A sírjeleket,
emlékoszlopokat és tartozékaikat a közízlést nem sértő, egyszerű formában, lehetőleg
természetes anyagokból (kő, fa) kell készíteni.
4. A köztemetők használatának rendje
8. §
(1)

Az Üzemeltető köteles évenként megállapítani a megváltott temetési helyek használati
idejének lejártát.

(2)

Minden év utolsó negyedévében 3 alkalommal legalább egy országos és területi lapban
és a helyben szokásos módon az Üzemeltető köteles felhívást közzétenni a temetési
helyek használati idejének lejártáról.

1
2

Módosította: 19/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet
Módosította: 19/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2019. 11. 23-tól
Hatályos: 2019. 11. 23-tól

5
(3)

(4)

(5)

A köztemetők bejáratánál tárgyév október 1-től következő év május 31-ig az
Üzemeltető hirdetményt köteles kifüggeszteni az adott és a következő évben lejáró
temetési helyek használati idejének lejártáról.
A temetési hellyel rendelkezni jogosult a használati jogot a hirdetmény megjelenését
követő év május 31-ig az előírt díj befizetésével meghosszabbíthatja.
Amennyiben az érdekeltek a temetési helyek használati idejét nem hosszabbítják meg a
jelzett határidőig, az Üzemeltető jogosult a holttestek maradványait közös sírhelyben
elhelyezni. Az így megürült temetési helyeket az Üzemeltető újból értékesíti.
1

9. §
(1)

A köztemetőben végzendő minden munkát - kivéve a hozzátartozók részéről történő
sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését - az
Üzemeltetőnek be kell jelenteni. Fákat az Üzemeltető engedélyével lehet ültetni,
kivágni.

(2)

A köztemetőbe temetkezési szolgáltató által szállított elhunyt azonosságát meg kell
állapítani, az okmányokat és a kellékeket át kell venni.

(3)

2

(4)

3

A köztemetőben az Üzemeltetővel történt előzetes egyeztetést követően és a 4.
mellékletben meghatározott temetőfenntartási hozzájárulási díj befizetésével végezhető
vállalkozásszerű munka.

10. §
(1)

A köztemetői közlekedés rendjét, a köztemető térképét, a parcellázási tervet, a sírok
beültetésének és az urnafülkék díszítésének módját, a köztemetőbe bevihető, illetve
onnan ki nem hozható tárgyak jegyzékét, általában a köztemető rendjének biztosítását
szolgáló rendelkezéseket az Üzemeltető készíti el, legalább félévenként aktualizálja és
gondoskodik a köztemetők rendjére vonatkozó szabályok megfelelő helyen történő
kifüggesztéséről.

(2)

4

(3)

5

1

Az Üzemeltető a köztemetővel kapcsolatos közérdekű tájékoztatást a hirdetőtáblán,
illetve a helyi sajtóban köteles megjelentetni.
A köztemető területén temetkezési szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztató az
Üzemeltető engedélyével helyezhető el.

Módosította: 19/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet
Módosította: 19/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet
3
Hatályon kívül helyezte: 19/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet
4
Módosította: 19/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet
5
Módosította: 19/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet
2

Hatályos: 2019. 11. 23-tól
Hatályos: 2019. 11. 23-tól
Hatályon kívül: 2019. 11. 23-tól
Hatályos: 2019. 11. 23-tól
Hatályos: 2019. 11. 23-tól

6
A köztemető területén csak a temetési helyek díszítésére szolgáló tárgyak, növények
helyezhetők el. Ezek a temetési hely méreteit nem haladhatják meg, valamint
megközelítését, gondozását, a kegyeleti érzés kifejezését nem akadályozhatják, melyet
az Üzemeltető köteles ellenőrizni.

(4)

1

(5)

2

(6)

3

A köztemetőbe – a halottszállító jármű ravatalozóig történő közlekedését,
köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végző járművét, a mozgáskorlátozottak
parkolási igazolványával rendelkező személy és az őt szállító személy járművét,
valamint a kerékpárt, elektromos kerékpárt kivéve – behajtani tilos. Indokolt esetben az
Üzemeltető engedélyezheti egyéb jármű behajtását.
Állatot - kivéve a vakvezető kutyát és a köztemetőőr kutyáját - a köztemető területére
bevinni tilos.
11. §

(1)

A köztemető területére csak kész sírjelet és a síralap építéséhez szükséges építőanyagot
szabad bevinni.

(2)

4

(3)

A temetések alkalmával vagy javítás céljából megbontott sírjelet a fagyos időszak
kivételével 30 napon belül eredeti állapotába vissza kell állítani. A megbontott sírjel
egyes darabjait úgy kell tárolni, hogy azok más temetési helyek gondozását, valamint az
utakon, járdákon a közlekedést ne akadályozzák.

(4)

Elszáradt koszorút és virágot, vagy szemetet csak a kijelölt hulladékgyűjtő helyre
szabad tenni és az elhervadt koszorúk csak itt bonthatók szét.
12. §
A köztemető kulturált kiépítésének és gondozottságának biztosítása érdekében az
eltemettető, a sírjelet létesítő vagy a sírhelyet megváltó köteles a temetési hely
ápolásáról gondoskodni. Az egy éven át gondozatlan sírhelyeket – a hirdetményi
felhívás eredménytelensége esetén – a sírjel meghagyása mellett az Üzemeltető fűvel
bevetheti.

(1)

5

(2)

A köztemető területén az avar és kerti hulladék égetése tilos.

(3)

6

1

14 éven aluli gyermek nagykorú kísérő nélkül a köztemetőben nem tartózkodhat.
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(4)
(5)

1

A köztemetőben tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést sérti vagy
sértheti, a látogatókat megbotránkoztathatja.
5. Záró rendelkezések
13. §

(1)
(2)

1

Ez a rendelet 2014. február 15-én lép hatályba.
Hatályát veszti
1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 18/2000. (IX.13.) sz. rendelete a
temetőkről és a temetkezésekről,
2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 18/2001. (VI.11.) sz. rendelete a
temetőkről és a temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) sz. rendelet (továbbiakban:
R.) módosításáról,
3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2003. (II.21.) sz. rendelete a
temetőkről és temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) sz. rendelet (továbbiakban: R.)
módosításáról és kiegészítéséről,
4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 34/2003. (XI.28.) sz. rendelete a
temetőkről és a temetkezésekről szóló módosított 18/2000. (IX.13.) sz. rendelet
(továbbiakban: R.) módosításáról,
5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 24/2004. (IX.10.) rendelete a
temetőkről és a temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) rendelet módosításáról,
6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 21/2005. (VII.8.) rendelete a
temetőkről és a temetkezésekről szóló többször módosított 18/2000 (IX.13.) rendelet
módosításáról,
7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 25/2006. (XII.15.) rendelete a
temetőkről és a temetkezésekről szóló módosított 18/2000. (IX.13.) sz. rendelet
(továbbiakban: R.) módosításáról,
8. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 28/2007. (XII.20.) rendelete a
temetőkről és a temetkezésekről szóló többször módosított 18/2000. (IX.13.) rendelet
(továbbiakban: Rendelet) módosításáról,
9. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 21/2008. (XII.18.) rendelete a
temetőkről és a temetkezésekről szóló többször módosított 18/2000. (IX.13.) rendelet
(továbbiakban: Rendelet) módosításáról,
10. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 28/2009. (XI.26.) rendelete a
temetőkről és a temetkezésekről szóló többször módosított 18/2000. (IX.13.) rendelet
módosításáról,
11. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 24/2010. (XI.12.) önkormányzati
rendelete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) önkormányzati
rendelet módosításáról,
12. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 44/2011. (XII.22.) önkormányzati
rendelete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) önkormányzati
rendelet módosításáról és

Hatályon kívül helyezte: 19/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2019. 11. 23-tól
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13. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2012. (XI.27.) önkormányzati
rendelete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
Pápa, 2014. február 5.

Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester
Kiadmány hiteléül:

_______________
köztisztviselő

Kanozsainé dr. Pék Mária sk.
címzetes főjegyző
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1. melléklet a 2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelethez 1

Az önkormányzati tulajdonú köztemetők

1

A

B

C

D

1.

Megnevezés

Helyrajzi
szám

Terület nagysága

Kialakítható
egyes sírhely

2.

Alsóvárosi
temető

2102

7 ha 6722 m2

kb. 15.000 db

3.

Borsosgyőri
temető

21501

726 m2
„B”alrészletben

kb. 2.000 db

4.

Kéttornyúlaki
temető

01169

8409 m2

kb. 2.000 db

5.

Tapolcafői
temető

9438

4 ha 5764 m2

kb. 8.000 db

Módosította: 19/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2019. 11. 23-tól
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2. melléklet a 2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelethez 1
A köztemetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak (áfa nélkül)

A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1

B
C
Megnevezés
Alsóvárosi temető létesítményeinek és berendezéseinek
kötelező igénybevételéért fizetendő díj
Borsosgyőri temető létesítményeinek és berendezéseinek
kötelező igénybevételéért fizetendő díj
Kéttornyúlaki temető létesítményeinek és berendezéseinek
kötelező igénybevételéért fizetendő díj
Tapolcafői temető létesítményeinek és berendezéseinek
kötelező igénybevételéért fizetendő díj
Hűtés
koporsós
Ravatalozás
urnás
Temetőn belül erre koporsós
a célra
urnás
rendszeresített
szállító járművön
gyermek
történő
szállítás
sírban (sírásással, visszahantolással,
sírba helyezéssel)
Urnaelhelyezés
fülkében (sírba helyezéssel)
Sírásás, sírba
normál
helyezés,
mélyített
visszahantolás
Sírhelynyitás
Exhumálás
Temetőn belül erre koporsós
a célra
urnás
rendszeresített
szállító járművön
Újratemetés
gyermek
történő szállítás
sírban
Urnaelhelyezés
fülkében

Módosította: 19/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet

D
Díj
40 040 forint/temetés
33 440 forint/temetés
33 440 forint/temetés
33 440 forint/temetés
1 800 forint/nap
2 000 forint/alkalom
900 forint/alkalom
14 000 forint/alkalom
9 980 forint/alkalom
6 000 forint/alkalom

1 850 forint/alkalom
1 400 forint/alkalom
18 000 forint/alkalom
23 000 forint/alkalom
2 350 forint/alkalom
31 800 forint/alkalom
14 000 forint/alkalom
9 980 forint/alkalom
6 000 forint/alkalom

1 450 forint/alkalom
1 200 forint/alkalom

Hatályos: 2020. 01. 01-től
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3. melléklet 2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelethez 1
Temetési helyek mérete, megváltási és újraváltási díjai (áfa nélkül)

A

B

Temetési hely
megnevezése

Temetési hely mérete

1.
2.

3.

Egyes sírhely

4.

Kettős sírhely

5.

Urnafülke

6.

2017. június 1-je
után készült
urnafülke

C
Megváltási és újraváltási díj (forint)
Alsóvárosi
temető

Borsosgyőri,
Kéttornyúlaki,
Tapolcafői
temető

27 830

7 260

39 380

9 900

belső mérete
30 cm x 30 cm
belső mérete
30 cm x 30 cm

24 200

-

51 500

-

60 cm x 120 cm

6 900

3 200

A B oszlopnak
megfelelően
számított díj

A B oszlopnak
megfelelően
számított díj

A B oszlopnak
megfelelően
számított díj

A B oszlopnak
megfelelően
számított díj

120 cm x 240 cm
(Sírgödör mérete:
80 cm x 210 cm)
200 cm x 240 cm
(Sírgödör mérete: 160
cm x 210 cm)

7.

Urnasírhely

8.

Sírbolt (Kripta)

9.

Urnasírbolt

10.

Gyermeksírhely

80 cm x 150 cm

0

0

11.

Előre megváltott
egyes sírhely

120 cm x 240 cm
(Sírgödör mérete:
80 cm x 210 cm)

35 800

9 100

1

egyedi igény alapján az
egyes sírhely méretének
egész számú
többszöröse
egyedi igény alapján az
egyes sírhely méretének
egész számú
többszöröse

Módosította: 19/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2020. 01. 01-től
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4. melléklet a 2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelethez 1

A köztemetőkben vállalkozás-szerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási
hozzájárulási díjai (áfa nélkül)

1

A

B

1.

Megnevezés

Díj

2.

Alsóvárosi temető

1 248 forint/temetési hely/nap

3.

Borsosgyőri temető
Kéttornyúlaki temető
Tapolcafői temető

255 forint/temetési hely/nap

Módosította: 19/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2020. 01. 01-től
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5. melléklet a 2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelethez1
Az Alsóvárosi temető helytörténeti jelentőségű sírjai és építményei

1. A Neubauer és a Csernussák család sírja
2. Az 1919-ben a devecseri Meggyes erdőben kivégzett pápai tanácsköztársasági vezetők
emlékműve.
3. Czucza Emma, a Református Nőnevelő Intézet gyakorló iskolájának tanítónője.
4. Bocsor István a Református Kollégium tanár, igazgató, az enyingi országgyűlési
kerület ’48-as országgyűlési képviselője síremléke.
5. Tarczy Dezső ügyvéd sírja.
6. Pápay Sámuel táblabíró, az első magyar irodalomtörténet szerzője.
7. Gyurátz Ferenc evangélikus püspök családi sírkertje.
8. A Szászországból származó Kluge kékfestő család sírkertje. Itt nyugszik – rokonság
révén – dr. Adorján Gyula ügyvéd és családja is.
9. A Bécsből Pápára települt Muck cukrászcsalád kriptája.
10. A Szőllősy-család sírkertje. Központi obeliszkjén örökítették meg dr. Szőllősy Sándor
pápai polgármester emlékét.
11. A pápai református egyház sírkertje. Itt nyugszanak: Somody József egyházgondnok
és családja, a tankönyvíró Halasi István református tanító, Stettner Ignác esperes,
egykori ’48-as honvéd. Itt található Tarczy Lajos kollégiumi tanárnak, hegeliánus
filozófusnak, neves természettudósnak, a Magyar Tudományos Akadémia tagjának
síremléke is.
1

Módosította: 19/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2019. 11. 23-tól
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12. A Dunántúli Református Egyházkerület sírkertje, Jókai-sírkert. Itt nyugszik: Tóth
Ferenc református püspök. Szilágyi Ferenc kollégiumi igazgató, ’48-as honvéd, Kiss
János református teológiai tanár, Váli Ferenc kollégiumi tanár, – Jókai Mór író sógora
–, felesége, Ásvai Jókai Eszter és leányuk, az emlékiratíró Vály Mari. Ebben a
sírkertben van még eltemetve dr. Jókay-Ihász Miklós földbirtokos, felsőházi tag,
református egyházmegyei gondnok. Ő az ifjabb Jókai Mór fia.
13. Kiss Tivadar jeles könyvkötő és könyvkereskedő sírboltja. Itt nyugszik a család egyéb
tagjain kívül Kiss Ernő kollégiumi tanár, Pápa város történetírója.
14. Az Eőry-Szabó és a Baranyai-családoknak, a református egyház patrónusainak közös
sírkertje. Itt nyugszik Eőry-Szabó Sándor nemzetőr, egykori pápai jogász és EőrySzabó Antal hősi halált halt nemzetőr, pápai járás hajdani szolgabírája.
15. Gáti Samu református lelkész, tanár, az egyetlen pápai magániskola alapítója és
vezetője. Szenvedélyes fotográfus, kiváló orgonista. Ő készítette az első amatőr
filmfelvételeket Pápáról.
16. Baráth Ferenc kollégiumi tanár, ’48-as honvédszázados és családja sírkertje.
17. Jilek Ferenc református igazgató-tanító, Rab Zsuzsa költőnő nagyapja a Pápai
Hitelszövetkezet megalapítója sírja.
18. Kovács Kálmán nyugalmazott ezredes nyugvóhelye.
19. Mándi Márton István, a pápai Református Kollégiumot adászteveli száműzetése után
újjáteremtő igazgató, könyvtáros, tudós, filozófus síremléke.
20. Perlaky Géza ’48-as honvédhadnagy sírja.
21. A ternyei Sarudy-család kriptája.
22. Dr. Antal Géza református püspök, Pápa országgyűlési képviselőjének síremléke.
23. A Giczy-család temetkezési helye.
24. Bárdossy Jenő nyugalmazott evangélikus lelkész nyughelye.
25. A Ligárt-család kriptája.
26. Gergely Ferenc, az Állami Tanítóképző Intézet gyakorlóiskolájának tanítója,
iskolafelügyelő sírja.
27. Egy névtelen kripta.
28. Geőbel Ilona tanárnő, a Református Nőnevelő Intézet tanára nyughelye.
29. Kovács Lajos Jenő a Református Kollégium jeles testnevelő tanára. Síremlékét volt
diákjai állították.
30. Benesch János tanító sírhelye, aki a Felvidékről 1946-ban került Pápára, a Református
Általános Iskolához, miután a csehszlovák hatóságok kiutasították.
31. Gál Erzsébet által építtetett kis kápolna.
32. Dudás István, az Acsády Ignác Ipari Szakmunkásképző Intézet egykori igazgatójának
nyughelye.
33. Az egyik alsóvárosi Tömböl-család sírkertje.
34. Dr. Edelényi Szabó Gyula orr-, fül-, gége-szakorvos sírja.
35. Dr. Sándor József, a Református Kereskedelmi Iskola igazgatója sírja.
36. Borsos István kollégiumi tanár, könyvtárigazgató sírja.
37. Dr. Pongrátz József református teológiai tanár, könyvtárigazgató és családja
nyughelye.
38. Dr. Németh Zoltán jogtanácsos, Pápa város tanácselnöke sírhelye.
39. Kreizer József a pápai cserépkályha készítő üzem tulajdonosa síremléke.
40. Dr. Vathy Gábor ügyvéd és családja nyughelye.
41. Faragó János kollégiumi igazgató és családja sírja.
42. Fejes Zsigmond kollégiumi igazgató és Korsós András testnevelő tanár, vívó oktató
sírja.
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43. Dr. Kapossy Lúcián kollégiumi igazgató, helytörténész, a pápai Jókai Kör első
főtitkára, a Pápa Város Egyetemes Leírása című helytörténeti monográfia szerkesztője
síremléke.
44. Kis József esperes, református lelkész, teológiai tanár és családja sírkertje.
45. Kiss Dezső evangélikus tábori lelkész nyughelye.
46. Dr. Hencze Béla kollégiumi igazgató, majd a pápai Türr István Gimnázium tanára
sírja.
47. Nagy Gábor kollégiumi vallástanár sírja.
48. Lux Lajos tanár és felesége kopjafás nyughelye. Mindketten a Református Nőnevelő
Intézet tanárai voltak.
49. Hatvani Lajos ének- és zenetanár, zeneszerző sírja.
50. A Vadas-család kriptája.
51. Mayer István, a pápai Szent Mór Bencés Gimnázium, majd a Türr Gimnázium
testnevelő tanára nyughelye.
52. Sebestyén Béla ejtőernyős főhadnagy sírja. Elesett Soroksár előtt 1944. november 2án.
53. Dr. Kőrös Endre költő, műfordító, a Református Nőnevelő Intézet igazgatója, a pápai
Jókai Kör főtitkára és családja sírja. Feleségével együtt az öngyilkosságba menekült a
származása miatti megkülönböztető intézkedések elől. A fasiszta fajüldözés pápai
áldozata.
54. A Tóth Sándor rajztanár, festőművész bábtervező sírja.
55. Ágoston József evangélikus kántortanító sírja.
56. Cseke Endre ejtőernyős főhadnagy sírja. Megsebesült 1944 októberében
Tiszafürednél, meghalt Egerben. Koporsóját repülőgéppel szállították Pápára.
57. Böröczky Géza vendéglős és családja nyughelye.
58. Dr. Fónyi Jenő sebészorvos, kórházigazgató sírja.
59. Marczelly Kornél, az Állami Tanítóképző Intézet tanára és felesége, Csekey Jolán, a
Református Nőnevelő Intézet polgári iskolájának tanára.
60. Dr. Lakos Béla kollégiumi történelem-földrajz szakos tanár sírja.
61. Rózsa János evangélikus iskolaigazgató, a Somlóvidéki Evangélikus Tanítóegyesület
elnökének sírja.
62. Galántai István, a pápai Szent Mór Bencés Gimnázium tanára, majd a Türr István
Gimnázium első igazgatója.
63. Dr. Rácz István, a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatóhelyettese, a pápai Jókai Kör
alelnöke nyughelye.
64. Vásárhelyi Károly, a Református Kollégium tanára.
65. Borbély Sándor, Református Kollégium tanára, a Türr István Gimnázium igazgatója.
66. A Felsővárosi temető felszámolása során összeszedett emberi maradványok
újratemetési helye.
67. Kiss Gábor nemzetőr főhadnagy sírhelye.
68. Tóth Dániel gyermekhonvéd nyughelye.
69. Tóth József nemzetőr sírhelye.
70. id. Tálos István nemzetőr sírhelye.
71. Osváld Dániel nemzetőr, egykori pápai polgármester nyughelye.
72. Szőllősi Miklós nemzetőr káplár sírhelye.
73. II. világháborús emlékmű.
74. Első világháborús katonasírok.
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6. melléklet a 2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelethez1
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