BOGYISZLÓI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

TEMETŐSZABÁLYZAT
A Bogyiszlói Református Egyházközség Presbiteriuma; a temetőktől és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 40. §-ában foglaltak alapján, figyelemmel e törvény végrehajtására
kiadott 145/1999. (X.01.) Korm. rendeletre is, az alábbi szabályzatot alkotja.
Általános rendelkezések
1.
1.1. A szabályzat hatálya a Bogyiszló község közigazgatási területén fekvő, az ingatlannyilvántartásban 821. helyrajzi számon felvett, 2 ha 1379 m2 területű, a Bogyiszlói
Református Egyházközség tulajdonában lévő temetőre, ( a továbbiakban: temető) az
ott folyó temetkezési és temető-fenntartási tevékenységre, továbbá a temetőben
tevékenységet végző természetes és jogi személyekre, illetve azokra terjed ki, akikre e
tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.
1.2. A Bogyiszlói Református Egyházközség (a továbbiakban Egyházközség) az 1.1.
pontban megjelölt temetőre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségeit
maga biztosítja, tőle elkülönült üzemeltető igénybe vétele nélkül.
1.3. Bogyiszló Község Önkormányzata – az Egyházközséggel kötött megállapodás
alapján - a Református temetőben látja el a köztemető fenntartásával kapcsolatos
kötelező önkormányzati feladatait.
1.4. A temető bejáratánál, a tulajdonos nevét, pontos címét, a felvilágosítást adó személy
elérhetőségét, valamint a nyitva tartás rendjét ki kell függeszteni, melyről a
temetőgondnok gondoskodik.
1.5. A sírhelygazdálkodás Egyházközség feladata, melynek keretében kijelöli a temetésre
előkészített és használható temetési helyeket, vezeti a szabad temetési helyekről szóló
nyilvántartást. A sírhelygazdálkodás során ügyel arra, hogy a temetési helyek a temető
területének legfeljebb 65 %-át foglalják el.
A temetés módja, az eltemetésre kötelezettek
2.
2.1. A temetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy hamvasztás nélkül történik,
egyházi, vagy – különös tekintettel arra, hogy az önkormányzattal kötött
megállapodás alapján a temető egyúttal köztemető – világi szertartás szerint. A
világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés
az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával
történik.
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2.2. A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás
joga mindenkit megillet az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti
meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-nemzetiségi
hovatartozására tekintet nélkül.
2.3.Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az
irányadó, amennyiben ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet.
2.4. Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az
határozza meg, aki az eltemettetésről gondoskodik.
2.5.Ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az eltemettetés módja
tekintetében nincs megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet.
2.6. Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy
kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az önkormányzat – a jogszabályokban
meghatározott feltételek esetén és határidőn belül – gondoskodik.
A temetőhöz kapcsolódó létesítmények
3.
3.1. A temető területén található, és Bogyiszló Község Önkormányzata tulajdonát képező
ravatalozóépületet, valamint a vízvételi lehetőséget biztosító közkutat, illetve az
illemhelyet és a temetői utakat a temetkezési szolgáltatást igénybevevők, illetve a
temetőlátogatók rendeltetésszerűen - a helyi Önkormányzat és Egyházközség között
létrejött szerződésben foglaltaknak megfelelően – ingyenesen használhatják.
3.2. Az Egyházközség - a temető kegyeleti méltóságának megőrzése érdekében –
gondoskodik a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek,
valamint sírhelytábláinak megépítéséről, kialakításáról, karbantartásáról.
3.3. Az Egyházközség biztosítja a temető látogatói számára a temető használatát, a
létesítmények igénybevételét.
3.4. A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a Tolnai
Járási Hivatal ellenőrzi.
Temetési helyek
4.
4.1. A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a táblákat sorokra kell osztani. A sorokban a
temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki.
4.2. A sírhelytáblákat, a sorokat és a sírhelyeket betűjelezni, számozni kell.
4.3. A sírboltok, a gyermek-, a kettős- és az urnasírhelyek számára - az egységes gondozás
érdekében külön sort lehet kijelölni.
4.4. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló,
145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben megjelölt, a temetés folytatólagosságára előírt
szabályok az alábbi esetekre nem vonatkoznak:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

az egyes sírhelyre történő urnás rátemetés,
mélyített sírhelyre történő rátemetés,
sírboltba történő temetés és urnaelhelyezés,
kettes sírhelyre történő temetés, rátemetés, ill. urnaelhelyezés,
megszűnt (lejárt használati idejű, vagy más okból szabaddá vált) és kiürített
temetési helyen történő újratemetésre.

4.5. Elhamvasztott halottak hamvait tartalmazó urnát a temetőben az alábbi módokon
lehet elhelyezni:
a)
b)
c)
d)

urnafalban;
urnasírhelyben;
koporsós sírhelyre rátemetéssel,
sírboltban.

4.6.Az egyes temetési helyeken elhelyezhető koporsók ill. urnák száma a következő lehet:
a) egyes mélyített sírba : 2 db koporsó és 2 db urna (talajszint alá),
b) kettes mélyített sírba : 4 db koporsó 4 db urna (talajszint alá),
c) sírbolt esetében a sírboltkönyvben rögzítettek szerint- 2-6 db koporsó, 2-6 db
urna, a sírbolt belsejében.
4.7. Temetési helyek méretei:
Hossza (cm):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Egyes sírhely
Kettes sírhely
Gyermek sírhely
Sírbolt kettes
Sírbolt négyes
Sírbolt hatos

Szélessége (cm):

210
210
130
310
310
310

100
200
60
180
240
320

A sírhely mélysége: 200 cm, rátemetés esetén a felső koporsó aljzatának 160 cm-es
mélységbe kell kerülnie.
4.8. A sírboltok esetében a 4.7. alpont szerinti méretek a vasbeton zárókereten készülő
járdával együtt értendőek.
4.9. Az egyes távolságok új parcella esetén:
a)
b)
c)

Sírok egymástól:
Sorok egymástól
Parcellák között:

60 cm
100 cm
150-250 cm

4.10.
A sírdombok magassága legfeljebb 30 cm lehet, a sírhelyeken a sírdomb
felhantolása nem kötelező.
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Rendelkezési jog
5.
5.1. A sírhelyeket az elhunyt hozzátartozóinak meg kell váltaniuk. A megváltással, a
temetőkről és a temetkezésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.)
Korm. rendelet 18.§ (1) bekezdésének a.) és b.) pontjai szerint, a hozzátartozó, a
temetési hely felett rendelkezési jogosultságot szerez. A temetési helyekért díjat kell
fizetni. (1. sz. melléklet).
5.2. Az 5.1. alpont szerinti díjak megfizetése alól mentesül a temettető, ha az elhunyt
személy, a mindenkor érvényes egyházfenntartói járulékot öt évre visszamenőleg az
Egyházközség részére megfizette. Amennyiben az elhunyt ezen hozzájárulást nem,
vagy nem a mindenkor megállapított mértékben fizette, úgy az eltemettetőnek a
temetés évében hatályos összegű egyházfenntartói járulék hatszorosát kell megfizetnie
egy összegben még a temetkezési szolgáltatás igénybevételét megelőzően.
Amennyiben az elhunyt, a megállapított éves egyházfenntartói járuléknak csak egy
részét fizette, akkor e járulék évenkénti összege és a ténylegesen befizetett járulék
különbözetét kell egy összegben megfizetni.
5.3. Az 5.1. alpont szerinti díjat a temetést megelőzően, az Egyházközség által megbízott
temetőgondoknak kell megfizetni.
5.4. Temetési hely nem lehet adásvétel tárgya, nem adható bérbe és más módon sem
terhelhető meg.
5.5. A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A rendelkezési jog gyakorlása
kiterjed a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék,
sírjel állítására, gondozására.
5.6. A temetési hely feletti rendelkezési jog
a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától
számított 25 év,
b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,
c) sírbolt esetén a 60 év,
d) urnafülke, urnasírhely és urnasírbolt esetén 25 év.
5.8. Amennyiben a megváltási idő anélkül telik el, hogy megtörtént volna a második
temetés, a sírhely további használati jogát csak újraváltással lehet biztosítani.
5.9. A temetési hely feletti rendelkezési jog újraváltható. Az újraváltás időtartamára és
díjára a megváltási időtartamokra és díjakra vonatkozó hatályos rendelkezéseket kell
alkalmazni. A temetési helyet újraváltásra először az eltemettetőnek kell felajánlani.
5.10. Az újraváltás csak akkor tagadható meg, ha a temető tulajdonosa a területet
átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni.
5.11. A rendelkezési jog megszűnik, ha a használati idő újraváltás nélkül eltelik, továbbá
a megváltási időtartamon belül - a rendelkezésre jogosult és az üzemeltető
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megállapodása alapján - koporsós áthelyezés, illetve utólagos hamvasztás utáni
áthelyezés esetén.
5.12. Ha sem a rendelkezési jog jogosultja, sem annak közeli hozzátartozója nem váltja
újra a sírhelyet, - az 5.12. pontban foglalt kivétellel - a feltáráskor a
holttestmaradványokat közös sírhelyben kell elhelyezni.
5.13. Ha a rendelkezési jog időtartama újraváltás nélkül letelik, de a rendelkezési jog
jogosultja írásban nyilatkozik arról, hogy a temetési helyet gondozza, az üzemeltető
mindaddig nem szünteti meg a sírhelyet, amíg e gondozási kötelezettségének eleget
tesz.
6.
A sírjelek
6.1. Síremlékek és tartozékai, továbbá az emlékoszlop tervét, (vázrajzát) az elhelyezés
előtt a köztemető üzemeltetőjének be kell mutatni.
6.2. A síremlék alapja nem terjeszkedhet túl a sírhelyen.
6.3. A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott
sírjel a sírhelyen nem helyezhető el.
6.4. A síremlék köré a sírhelyen túl növény, virág nem ültethető.
6.5. A sírok felett emelt síremlékek, sírjelek karbantartása, helyreállítása, felújítása a
temetési hely felett rendelkezésre jogosult kötelezettsége. Egyházközség e
kötelezettsége teljesítésére a rendelkezési jog jogosultját felhívhatja, életet és a
biztonságos használatot veszélyeztető állapot fennállása esetén pedig köteles
felhívni. A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temető bejáratánál 90
napra ki kell függeszteni. A sírjel vagy síremlék helyreállításáig a temetési helyen
további temetkezés nem történhet.
6.6. Az Egyházközség gondoskodik az elhanyagolt, elgyomosodott, a környezetet
veszélyeztető sírhelyek felett rendelkezési joggal rendelkező felszólítása után a
szükséges munkálatoknak a mulasztó költségére való elvégezéséről.
6.7. A köztemető rendje és tisztasága érdekében síráthelyezés vagy új síremlék állítása
miatt feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok elszállításáról a rendelkezési jog
jogosultjának egy hónapon belül gondoskodni kell. A síremlék temető területéről
való kiviteléhez – vagyonvédelmi okokból - az üzemeltető előzetes engedélye
szükséges.
6.8. A síremlék bontásáról, értékesítéséről az üzemeltető nyilvántartást vezet.
6.9. A síremlék nem foglalhat el, e szabályzat 4.7. alpontjában rögzítettnél nagyobb
területet, magassága pedig a Helyi Építési Szabályzatban előírt mértéket nem
haladhatja meg.
6.10. A temetési hely felett rendelkező személy köteles saját költségén gondoskodni a
síremlék biztonságosságáról, fenntartásáról, gondozásáról, illetve elbontás esetén
annak elszállításáról.
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6.11. A temetési helyek körbekerítése tilos.
Temetői munkák
7.
7.1. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők a temető-fenntartási hozzájárulást az
Egyházközségnek kötelesek megfizetni, melynek mértékét e szabályzat 1. melléklete
tartalmazza.
7.2.A temetőben, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi LXIII. törvény 40.§-ban
foglaltak kötelezően üzemeltetői feladatok.
7.3. A temetőben vállalkozásszerűen tervezett munkákat az Egyházközségnek a
munkavégzés megkezdése előtt legalább három nappal be kell jelenteni.
7.4. Temetkezési szolgáltatók elhunytat csak az Egyházközség megbízottja jelenlétében és
annak engedélyével szállíthatnak be ill. ki a temetőből.
7.5. A temetkezési szolgáltató köteles betartani a temetések és sírhelyszemlék rendjét, és
köteles az általa eltemetett elhunytról adatszolgáltatást biztosítani, az alábbiak szerint:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Elhunyt neve (leánykori név)
Elhunyt anyja neve
Születés ideje: év, hó, nap
Elhalálozás ideje: év, hó, nap
Temettető neve, címe, elérhetősége
Temetés helye, ideje, módja:
Temetést végző cég neve
Nyitva tartás és egyéb szabályok
8.

8.1.A temető nyitva tartása:
Április 1-től - szeptember 30-ig : 7.00 órától 20.00 óráig,
Október 1-től - március 31-ig :
8.00 órától 18.00 óráig,
Október 31-én és november 1-jén: 7.00 órától 22.00 óráig.
8.2 . A sírhelyre csak olyan egynyári, kétnyári, vagy évelő lágyszárú virág, dísznövény
talajtakaró, díszcserje ültethető, melynek a növekedési magassága nem haladja meg az
50 cm-t, és nem terjed túl a sírhely határain. A temetőben fákat csak az Egyházközség
ültethet.
8.3 A sírhelyről lekerülő hulladékot az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell szállítani.
8.4 Az építéssel, bontással járó törmelék, egyéb hulladék elszállításáról az építtető - a
munkák végeztével- haladéktalanul köteles gondoskodni.

7
8.5 A temetőben - temetői munkálatok esetét kivéve - gépkocsin és haszongépjárművön,
továbbá motorkerékpáron és kerékpáron közlekedni tilos! A temető területére állatot, a vakvezető kutyát kivéve - bevinni tilos!
8.6 Tilos a sírok környékét felásni, talajt elhordani!
8.7 A temető tisztántartása (zöldfelület gondozása) az Egyházközség feladatát képezi.
8.8 A temetőben tilos
a)
b)
c)
d)

a sírok, síremlékek, berendezések rongálása,
nem a temetőből származó hulladék elhelyezése,
szemetelni,
reklámot elhelyezni, virágot, vagy egyéb tárgyakat árusítani.

9.
Záró rendelkezések
9.1. Jelen temetőszabályzatban nem szabályozott kérdésekben: a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 145/1999.
(X.1.) Korm. rendeletben, valamint a kapcsolódó jogszabályokban foglaltakat kell
alkalmazni.
9.2 A Temetőszabályzat 2014. január 1. napján lép hatályba.

Kelt, Bogyiszló, 2013. december 27. napján.

BOGYISZLÓI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG KÉPVISELŐJEKÉNT:
pH.

Suhai Lajos
lelkipásztor

Pilisi István
egyházközségi főgondnok
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Melléklet

DÍJAK

Temetési hely-megváltási díjak
a) Egyes sírhely: 30.000 forint
b) Kettes sírhely: 60.000 forint
c) Gyermek sírhely: 10.000 forint
d) Sírbolt kettes: 30.000 forint
e) Sírbolt négyes: 60.000 forint
f) Urnafalban urnahely: 20.000 forint

Temetőfenntartási hozzájárulás:
1500 Ft /nap

