A Dadi Református Egyházközség 1/2011 sz. szabályzata
temetőről és a temetkezési tevékenységről
A Dadi Református Egyházközség (továbbiakban Tulajdonos) a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. Törvény (Továbbiakban Törvény), a 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet
és a 121/2005.(VI. 28.) Kormányrendelet (Továbbiakban Rendeletek) alapján, a temetőkről és
a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről az alábbi szabályzatot alkotja.

I. Általános rész
(1)

A rendelet hatálya a dadi 0103/3 hrsz. alatt bejegyzett földterületekre terjed ki, amely
évszázadok óta a Dadi Református Egyházközség tulajdonát képezi, és temetkezési
valamint kegyeleti célokat szolgál.

(2)

A temetőben kegyeleti szolgáltatást csak azok a szolgáltatók végezhetnek, akik a
Tulajdonossal megállapodást kötöttek. A temetkezési szolgáltatást végzőknek az 1.
számú mellékletben meghatározott díjat kell megfizetni. A temető-fenntartási
hozzájárulási díj tartalmazza a törvényben és a rendeletekben meghatározott
üzemeltetési kötelezettségek ellenértékét.

(3)

A Tulajdonos nevében a temető üzemeltetésért, a szabályzatban foglaltak betartásáért és
betartatásáért, a Dadi Református Egyházközség mindenkori gondnokai a felelősek. A
temetői szabályzat módosítása a Dadi Református Egyházközség presbitériumának a
hatáskörébe tartozik.

II. A temetési hely
(1)

A temetésre használt helyek a következők lehetnek:
a) Egyes sírhelyek
b) Családi kettős, hármas, négyes sírhelyek
c) Díszsírhelyek
d) Gyermek sírhelyek
e) Sírbolt helyek (kriptás temetési helyek)
f) Urnasírhelyek
g) Urnafülkék

(2)

A temetőben lévő sírhelyek méretei:
a)
Egyes felnőtt sírhely
2,00 m hosszú
1,00 m széles
ba)

Kettős (családi) sírhely
2,00 m hosszú
2,00 m széles

bb)

Hármas (családi) sírhely
2,00 m hosszú
3,00 m széles
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bc)

Négyes (családi) sírhely
2,00 m hosszú
4,00 m széles

c)

Díszsírhely
3,00 m hosszú
2,00 m széles (egyes felnőtt sírhely)
3,00 m széles (kettős családi felnőtt sírhely)
4,00 m széles (hármas felnőtt sírhely)
5,00 m széles (négyes felnőtt sírhely)

d)

Gyermeksírhely
1,30 m hosszú
0,80 m széles

e)

Sírbolt helyek (kriptás temetési helyek)
3,00 m hosszú
2,00 m széles (1-4 családi sírhely)
3,00 m széles (1-6 családi felnőtt sírhely)
3,00 m mély

f)

Urnasírhely
1,00 m széles
0,80 m hosszú

g)

Urnafülkék
0,30 m széles/fülke
0,30 m hosszú/fülke

(3)

A sírhelyek széleinek egymástól való távolsága 0,60 m.

(4)

A temetési hely megjelölésére szolgáló sírjel saját költségen létesíthető.

(5)

A síremlékek és tartozékaik, valamint az emlékoszlopok elhelyezésének műszaki
feltételei:
- Alapozása csak előre gyártott elemekből készülhet.
- Az alapozás felső síkja az eredeti terepszintet nem haladhatja meg.
- A síremlék mérete a sírhely méretét nem haladhatja meg.

(6)

A sírboltban (kripta) az építési engedélyben foglaltak szerint 1-6 felnőtt koporsó
helyezhető el. Egy felnőtt koporsó helyébe kettő gyermekkoporsó is tehető.

(7)

A díszsírhelyeket akkor is fenn kell tartani, ha a sírokat kiürítik. A temető átrendezése
vagy megszüntetése esetén a díszsírok az új parcellának az erre kijelölt helyére
áthelyezhetők. Az áthelyezés költségeit, az azt kérő viseli. A sírhelyhasználati jog az új
díszsírhely helyén folyamatos.

(8)

A kolumbáriumban az urnák tárolása lezárt hamufülkében történik. Az urnafülkéket
táblával zárjuk le. A kolumbáriumban biztosítani kell az urnatáblák egyöntetűségét,
méretazonosságát, a szövegvésések szakszerűségét. A kiképzett urnafülkékben – a fülke
nagyságának függvényében – több, hamvakat tartalmazó urnát is el lehet helyezni.
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(9)

A sírhelyek előreváltására nincs lehetőség, kivéve az urnafülke és urnasírhelyeket. Új
sírhely váltása csak temetés esetén történhet a régi lejárt sírhelyen.

(10)

Az elhelyezhető urnák száma:
Sírban:
24 db
Sírboltban :
24 db
Urnasírban:
12 db
Urnafülkében (1-es): 2 db
Urnafülkében (2-es): 5 db

III. A temetési hely kijelölése
(1)

A temetési hely kijelölésére a Tulajdonos gondnokai jogosultak.

(2)

Egyes, családi, gyermek, urnasírhelyeknél amennyiben erre lehetőség van, a már
eltemetett hozzátartozókhoz közeli sírhely legyen kijelölve.

(3)

A rendelkezési jog idejének leteltét követően, illetve a legalább 100 évvel korábban
eltemetett és nem gondozott sírhelyeket a Tulajdonos jogosult megszüntetni.

(4)

A megszüntetett sírok sírjeleit a Tulajdonos jogosult áthelyezni a temető déli szélét
határoló árok mellé rendezett formában.

IV. A temetési hely feletti rendelkezési jog
(1)

Temetési hely szerinti
a) Egyes sírhelyek,
b) Családi kettős, hármas, négyes sírhelyek
c) Díszsírhelyek
d) Gyermek sírhelyek
e) Sírbolt helyek (kriptás temetési helyek)
g) Urnasírhelyek
esetén, a temetési hely feletti rendelkezési jog 100 év
f) Urnafülkék esetén a temetési hely feletti rendelkezési jog 50 év

(2)

Díszsírhelyet ellenszolgáltatás nélkül 100 évre kell biztosítani.

(3)

A díszsírnak minősített sírokat a temető fennállásáig meg kell hagyni.

V. Sírhelydíjak
(1)
(2)

(3)

A Tulajdonos a Dadi Református Egyházközség fenntartói részére sírhelydíjakat nem
számít fel.
A Tulajdonos a temető jogszerű és szakszerű fenntartása és üzemeltetése céljából,
temető fenntartási és üzemeltetési díjat számít fel évente a temetőben sírhelyet fenntartó
és gondozó személyek, valamint az új sírhelyeket létesítők számára, az 1. sz.
mellékletben foglaltak szerint.
A (2) pontban említett díjak évenként a Tulajdonos által felülvizsgálatra kerülnek.
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VI. A Ravatalozó használata
(1)

A Ravatalozóban levő eszközök, a Dadi Református Egyházközség tulajdonában
vannak.

(2)

A Ravatalozó takarítását, temetést követően a temettetőnek kell elvégeznie. A temetést
követő takarítást 3 napon belül el kell végezni. A takarítást a Tulajdonos ellenőrzi.

(3)

Amennyiben két temetés között 2 hónapnál hosszabb idő telik el, akkor a
Tulajdonosnak a temetés előtt ellenőriznie kell a Ravatalozó tisztaságát, és szükség
szerint - saját költségén -, rendkívüli takarítást kell elvégeznie/elvégeztetnie.

(4)

Szükség esetén, a temetést megelőzően a Ravatalozó előtti kb. 100 m2-e területet a
temettetőnek illik lekaszálnia.

VII. Temetői munkák
(1)

A sírhelyek közötti területen füvesítés, murva vagy járdalapokból készült burkolat
készíthető.

(2)

A temetési helyen legfeljebb olyan növény ültethető, amelynek fejlődése során a
gyökérzete a szomszédos temetési helyek és a sírhelysorok közötti utak vagy más
temetői létesítmény állapotát, állagát nem veszélyeztetik, és növekedése során a
temetési hely alapterületét nem haladja meg. Az 1 méternél magasabbra növő növények
ültetése előtt a Tulajdonossal egyeztetni kell.

(3)

A temető fásítását úgy kell megoldani, hogy az a tájékozódást segítse, és ne
akadályozza. Csoportos faültetést csak a Tulajdonos engedélyével, egyeztetett fásítási
terv alapján szabad végezni.

(4)

Ülőhely, pad, a sírhely területén kívül eső fa, cserje a Tulajdonos engedélyével
helyezhető el.

(5)

A sírnyitás az engedélyben előírtak szerinti időpontban és módon történhet; lehetőség
szerint olyan időszakot választva, amikor kevés látogató van a temetőben. Törekedni
kell arra, hogy az exhumálás a hajnali, kora reggeli órákban történjen. A
hozzátartozókat az időpontról előzetesen értesíteni kell. Az exhumálásnál a munkát
végző személyeken és a közvetlen hozzátartozókon (rendelkezésre jogosultakon) kívül
csak az ÁNTSZ ellenőre lehet jelen. A munkát csak temetkezési szolgáltató illetve
alkalmazottja végezheti – e tevékenység ugyanis temetkezési szolgáltatásnak minősül.
Sírásó önállóan exhumálást, sírnyitást nem végezhet.

(6)

A hulladék gyűjtésére elsősorban a temető dél-keleti részén található nagyméretű
vaskonténer szolgál,amelynek ürítése szükség szerint történik. A temető bejáratánál
elhelyezésre kerül egy 1100 l-es szabványos gyűjtőedény, melynek ürítését a térségi
szolgáltató végzi.
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VIII. Vállalkozókra vonatkozó szabályok
(1)

A temetőben a kegyeleti szolgáltatást végző (továbbiakban Vállalkozó) az 1. számú
mellékletben meghatározott díj megfizetése mellett végezheti el a temetkezési és az
ehhez kapcsolódó tevékenységét.

(2)

A Vállalkozók tevékenységét a Tulajdonos ellenőrzi és hangolja össze. A Vállalkozók
kötelesek előzetesen bejelentkezni és az engedélyhez szükséges okmányokat és
műszaki feltételeket igazolni. A feltételek be nem tartása a temetőben végzendő
tevékenységük megszüntetését vonja maga után.

(3)

A Vállalkozói tevékenység naponta 800-1800 óráig végezhető. Kivétel a síremlékek
építése és karbantartása. Ezek a tevékenységek vasárnap és ünnepnapok kivételével 8001800 között végezhetők.

(4)

A munkálatok befejezését követő három napon belül vállalkozó köteles helyreállítani az
eredeti környezeti állapotot, elszállítva a munkavégzés során keletkezett, vagy
feleslegessé vált anyagokat. Amennyiben a munkavégzés során keletkezett, vagy
feleslegessé vált anyag a temető rendeltetésszerű használatát zavarja, úgy annak
eltávolításáról egy napon belül kell gondoskodnia.

(5)

A temető területére gépkocsival behajtani csak a Tulajdonos engedélyével, a
munkavégzéshez feltétlen szükséges ideig lehet.

IX. Nyilvántartás
(1)

A temető Tulajdonosa a törvényben előírt nyilvántartó könyvet köteles vezetni.

(2)

Hirdetés elhelyezése a temető bejáratai mellett elhelyezett hirdetőtáblán – a Tulajdonos
engedélyével – lehetséges.

X. Magatartás a temetőben
(1)

Aki a sírt saját maga vagy egyénileg gondoztatja, köteles a temető Tulajdonosának
előírásait betartani.

(2)

Temetőben tartózkodni a Tulajdonos által megállapított és a temetőben kifüggesztett
nyitvatartási időben lehet.

(3)

A temetőben tilos közszemérmet sértő öltözetben megjelenni.

(4)

A temetőben a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást kell tanúsítani.

(5)

Járművel behajtani, közlekedni csak a temető üzemeltetőjének engedélyével szabad.

(6)

A temető területén csak a sírok és sírboltok, urnafülkék díszítésére szolgáló tárgyak
(virág, dísznövény, mécses, stb.) szabad elhelyezni. Egyéb tárgyak elhelyezésére a
temető Tulajdonosának engedélye szükséges. Az engedély nélkül elhelyezett és a
temető rendjét zavaró tárgyakat a Tulajdonos jogosult eltávolítani.
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(7)

A temetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, a síremlékeket, fákat és egyéb
növényzetet, épületeket stb. rongálni, vagy a sírok, urnahelyek díszítésére szolgáló
tárgyakat eltávolítani, bepiszkítani tilos. A sírokra ültetett növényeket és a temetőbe
bevitt virágokat onnan kivinni csak a temető Tulajdonosának tett előzetes bejelentés
után lehet.

(8)

A temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni, beültetni, és a temetési
helyet kerítéssel körülhatárolni tilos.

(9)

A temetőben elhelyezett tárgyakért, valamint a sírboltok, síremlékek, urnahelyek
megrongálásáért – a Tulajdonos részéről tanúsított gondatlanság, vagy szándékos
károkozó magatartás esetét kivéve – a Tulajdonost felelősség nem terheli.

(10)

A látogató a panaszait, - amennyiben a helyszínen intézkedés nem történt -, a
Tulajdonos irodájában elhelyezett panaszkönyvbe bejegyezheti. A Tulajdonos köteles a
bejegyzett panaszokat kellő határidőn belül kivizsgálni, a panasztevőt tájékoztatni és a
jogos panasz okát megszüntetni.

(11)

Tilos a temetőben elhelyezett hulladékgyűjtőbe háztartási hulladékot tenni.

(12)

Tilos gyertyát, mécsest úgy égetni, hogy azzal a szomszédos sírok veszélyeztetve
legyenek.

(13)

Tilos síremlék részére nagyobb területet elfoglalni a megengedettnél.

(14)

Tilos urnát a temetőből engedély nélkül kivinni.

XI. Záró rendelkezések
(1)

A temetői szabályzat be nem tartóival szemben a Szabálysértési Törvény és annak
Végrehajtási utasításában foglaltak szerint kell eljárni.

(2)

Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében az általános jogszabályi rendelkezések az
érvényesek.

(3)

Jelen szabályzatot a Dadi Református Egyházközség presbitériuma a 7/2011 sz.
határozatával hagyta jóvá.

(3)

Jelen szabályzat 2011. július 1-jén lép életbe.

Dad, 2011. február 23.

SZÖLLŐSI GYÖRGY
Gondnok

DEÁK GYÖRGY
Gondnok
P. H.
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KOVÁCS TAMÁS
Lelkipásztor

A Dadi Református Egyházközség 1/2011 sz. szabályzatának 1. számú
melléklete
Temető fenntartási és üzemeltetési díjak:
Dadi Református Egyházközség fenntartói
részére sírhelyenként:

1 000,- Ft/év

Helyben lakók részére sírhelyenként

1 500,- Ft/év

Nem helyben lakók részére

2 000,- Ft/év

Sírhely létesítési díjak:
Sírhelyet létesítő Dadi Református
Egyházközség fenntartói részére
sírhelyenként:

0,- Ft

Sírhelyet létesítő helyben lakók részére
sírhelyenként:

A vonatkozó éves fenntartási és üzemeltetési
díj ötszöröse: 7 500 Ft (5 x 1 500,- Ft)

Sírhelyet létesítő nem helyben lakók részére
sírhelyenként:

A vonatkozó éves fenntartási és üzemeltetési
díj tízszerese: 20 000 Ft (10 x 2 000,- Ft)

Egyéb díjak
Temető fenntartási hozzájárulás temetkezési vállalkozók részére

7 500,- Ft temetésenként

Harangozási díj

3 000,- Ft temetésenként

Dad, 2011. február 23.

SZÖLLŐSI GYÖRGY
Gondnok

DEÁK GYÖRGY
Gondnok
P. H.
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KOVÁCS TAMÁS
Lelkipásztor

A Dadi Református Egyházközség fontosabb elérhetőségei

Lelkész:
Cím:
Telefon:

Kovács Tamás
2854 Dad, Fő u. 28.
+36-34-470-140

Gondnok:
Cím:
Telefon:
e-mail:

Rokosz Zsigmond
2854 Dad, Béke u. 18.
+36-34-470-260
rokoszzsigmond@t-online.hu
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