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KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Dr. Zsiga Attila térképész azzal kereste meg Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát, hogy 
ajánlatot kíván tenni az Önkormányzat kezelésében lévő temető digitális alaptérképének és 
nyilvántartásának elkészítésére.  
 
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat már évek óta tervezi a temető nyilvántartásainak 
rendezését, árajánlatot kértünk dr. Zsiga Attila térképésztől a 887 hrsz-ú ingatlanon lévő, kb. 
5,1 ha területen elhelyezkedő temető nyilvántartási munkáihoz szükséges digitális anyag 
elkészítésére, valamint az elkészült és működő nyilvántartás továbbiakban felmerülő kiadásaira 
(szoftver fejlesztés, szerzői jog stb.) vonatkozóan. 
 
A megküldött árajánlat szerint dr. Zsiga Attila térképész az alábbi feladatok elvégzését vállalja:  
 

1. rendezési terv kidolgozása, melyben a temető a meglévő légifényképek és geodéziai 
műszerek segítségével felmérésre kerül, annak eredményeként 2 db térkép készül A0 
méretű papír formátumban és digitális pdf. formátumban CD-n, így a metrikus térkép 
alapján eldönthetővé válik, hogy hol vannak még felhasználható helyek, valamint a 
közműépítések is tervezhetővé válnak; 
 

2. a tervjavaslat elkészültét követően temetőfejlesztési és nyilvántartási formátumú 
sírhelyszámos térkép kerül kidolgozásra, benne a meglévő és felhasználható, újonnan 
kialakítható sírhelyekkel, melynek mellékletét képezi a szöveges rendezési javaslat, 
illetve a térképen megjelenő adatok tükröznék az eddigi nyilvántartások logikáját a 
parcellabeosztás és a sírhelynyilvántartás területén, ezáltal a rendet megkövetelő 
temetkezési tevékenység lenne folytatható, a tervtől történő eltérés pedig annak 
átdolgozása nélkül nem lenne lehetséges; 
 

3. végül egy nyilvántartási rendszer (számítógépes és adatlapos) kerül kidolgozása az 
Önkormányzat által biztosított szoftverek (Windows operációs rendszer) 
felhasználásával, amely tartalmazza a temető digitalizált térképét és a sírok törvényben 
előírt nyilvántartási adatait (sírok megváltása, a sírt gondozók neve és címe, az 



eltemetettek nevei és adatai) adatbázis keresőprogrammal bővítve, valamint a 
nyilvántartó digitális kartonokra a síremlékek digitális fotóit is be lehet illeszteni, 
azonban a nyilvántartási rendszer adatfeltöltését az Önkormányzatnak kell megtennie. 
A program alkalmas lesz arra, hogy kilistázza a megjelölt napon vagy időtartamban még 
meg nem váltott sírhelyek gondozóinak címlistáját, továbbá a rendezési tervben 
megjelölt üres sírhelyeket. Az adatok menthetők és nyomtathatók lesznek, ezáltal a 
nyomtatott és lefűzött példányokból egy ún. temetőkönyv is létrehozható.  
 

A fentiek alapján térinformatikai szempontból egy interaktív temetőtérkép, illetve virtuális 
kartonozó készülne el, amelyben keresni és listázni lehet. Az ajánlatot tevő térképész vállalja 
továbbá a térképet és a kartonozót használó munkatársak betanítását, illetve azt, hogy a 
felmerülő kérdésekre telefonügyeletben rendelkezésre áll. Mivel a nyilvántartási rendszer 
Windows operációs rendszeren és szabadon felhasználható programmal működik, nincsenek 
utólagos díjak és szerzői jogdíjak. Amennyiben arra igény merül fel, külön megállapodás 
alapján a térképész vállalja a rendszer felújítását is.  
 
A fenti munkálatok költségei az alábbiak: 
 

- rendezési tervjavaslat:  200.000,- Ft 
- rendezési terv:   150.000,- Ft 
- nyilvántartási rendszer:  230.000,- Ft 

Összesen:  580.000,- Ft 
 

A program megrendelése után egy naprakész, átlátható nyilvántartás állna az Önkormányzat 
rendelkezésére. 
 
Amennyiben a fenti munkálatok elvégzése megrendelésre kerül, szükséges a költségeknek a 
2018. évi költségvetésbe történő betervezése.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2017. december 7.  
 
       Tisztelettel: 

          Szegvári Ernőné 
             polgármester 

 
 
 
 


