BOKODI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
2855 Bokod, Fő u. 45.

TEMETŐSZABÁLYZAT
A temetőkről és a temetkezésről szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. Rendelet a
temetőkről

és

a

temetkezésről

szóló

1999.

évi

XLIII.

törvény

végrehajtásáról rendelkezései alapján kérjük a temetőlátogatókat, hogy a
temető

kegyeleti

méltóságának

megőrzése

érdekében

az

alábbiakat

szíveskedjenek figyelembe venni és betartani:
A temető tulajdonosa/fenntartója a református temető vonatkozásában a Bokodi
Református Egyházközség. Tekintettel arra, hogy a temető nem köztemető, de a
köztemetői feladatokat is ellátja, Bokod Község Önkormányzata is hozzájárul a
temető üzemeltetéséhez és fenntartásához.
A temető tulajdonosa/fenntartója felekezetekhez való tartozásra vagy egyéb
megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé teszi a halottak eltemetését az
általa fenntartott temetőben.
A temetőben polgári, valamint egyházi szertartással történő temetés egyaránt
bonyolítható.
A református temető Bokod 887 hrsz-on a ravatalozótól (ha vele szemben állva
nézzük) bal oldalon helyezkedik el.
Temetkezési sírhelyek:
Egyes sírhely: 100 cm x 200 cm x 200 cm (egy koporsós)
Egyes mélyített: 100 cm x 200 cm x 240 (két koporsós)
cm
Dupla sírhely: 190 cm x 200 cm x 200 cm (két koporsós)
Dupla mélyített: 190 cm x 200 cm x 240 cm (négy koporsós)
A sírhelyek között max. 80 cm távolságot lehet elhagyni. A sírsorok közti
távolság 1 m (kivéve a meglévő főutakat). (A temető ismert állapotára való
tekintettel a lehetőségek szerint a fentiekre kell törekedni.)

Sírhelyhasználati idő:
1.

Egyháztagoknak a sírhely térítésmentes és örökös.
a. Feltétel: Az utolsó 5 évben folyamatosan fizetett egyházfenntartási járulék.
Ha hiányosan, vagy nem fizettek járulékot, abban az esetben az 5 év hiányos
egyházfenntartási járulék pótlása az adott években ajánlott egyházfenntartási
összeggel vagy a sírhely megváltása között lehet választani.

2.

Vegyes házasság esetén a sírhely térítésmentes.
a. Feltétel: A korábban elhunyt házastársa térítésmentes sírhelyen nyugszik.

3.

Nem egyháztagok sírhelymegváltása:
Egyes sírhely: 20.000 Ft/25év
Kettes sírhely: 25.000 Ft/25 év
Urna sírhely: 10.000 Ft/25 év
A sírhellyel az rendelkezhet, aki azt megváltotta. A sírhelyek feletti rendelkezési jog
időtartama (használati idő) 25 év. Amennyiben 25 éven belül temetés történik az adott
sírban, akkor az addig eltelt éveket kell újra megváltani és a sírmegváltás újra 25 évig
lesz érvényes.
A rendelkezési idő leteltével újra kell váltani.

4.

Kivételes esetek:
Különleges méltánylást igénylő esetek vonatkozásában az Egyházvezetés egyedileg
jár el.

5.
a.
b.

A sírhelyek megszűnnek:
25 év után, ha nem gondozzák.
A sírhelymegváltási időpont után, ha a hozzátartozók nem hosszabbítják meg.
Leromlott állapotú, düledező síremlékek, és sírjelek helyreállítására a temető
tulajdonosa/fenntartója a létesítőt (örököst) felhívhatja.
A temető tulajdonosa/fenntartója a közvetlen vészhelyzet elhárítását megteheti.
Amennyiben a felhívásra nem állítják helyre a síremléket, a temető tulajdonosa
annak eltávolításáról gondoskodik az állíttató/örökös költségére.
A megszüntetett sírokról a sírköveket a temető – egy erre a célra kijelölt –
részlegébe helyezzük, ha a hozzátartozó másként nem rendelkezik.

c.

A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.

A temetkezéssel kapcsolatos teendőket, elérhetőségeket e szabályzat 1. sz. melléklete
tartalmazza.

Temetői rend
A fenti törvényi hivatkozás alapján az alábbiakban szabályozzuk:






















A temető nyitvatartási ideje: naponta reggel 7 órától 20 óráig. Kivételt képez ez alól a
halottak napja, ill. az azt megelőző hét. A temető az év bármely napján, ezekben az
időpontokban szabadon látogatható.
A temetőben lévő vízvételi helyről csak a sírhelyek gondozása céljából lehet vizet
vételezni.
A sírhelyek gondozásával kapcsolatban keletkező szemetet a sírhelyek között tárolni
tilos, azt a kijelölt szemét lerakóhelyen szabad kizárólag elhelyezni!
A temetőben tüzet rakni, szemetet égetni, csak kifejezetten erre a célra létesített
tűzrakó helyen; temetőrendezések, temető takarítások alkalmával szabad, a
temetőgondnok vagy megbízottja jelenlétében.
A temetőben mindenkinek a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást
kell tanúsítani, tilos minden olyan magatartás, mely ezt megsérti. A rendzavaró
felszólítható a temető elhagyására.
Kegyeleti érzést sértő tárgyakat a tulajdonos/fenntartó jogosult eltávolítani.
A feleslegessé vált sírkőmaradványok elszállításáról és építési-felújítási, bontási
munkával kapcsolatos hulladék elszállításáról a sírhely felett rendelkezésre jogosult
köteles a temető területéről elszállítani 10 napon belül. Ellenkező esetben a temető
tulajdonosa/fenntartója jogosult a sír felett rendelkezésre jogosult költségére
elszállítani.
A temetőben munkát végző vállalkozók járművei csak a temetőgondnok illetve a
fenntartó engedélyével hajthatnak be.
Motorkerékpárral behajtani tilos!
A temetőben 10 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhat.
A temetőbe állatot bevinni tilos, kivéve vakvezető kutya!
A temetőben végzett munkák: síremlékállítás, bontás, felújítás, vállalkozók által
végzett egyéb munkák kizárólag a temető tulajdonosa/fenntartója kizárólagos
hatáskörébe tartozik. Munkákat végezni a temetőfenntartó engedélyével, tudtával
lehet.
A temetőben munkát végző vállalkozók kötelesek e szabályzatban foglaltakat
betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják.
A temető infrastrukturális létesítményiben senki kárt nem okozhat. Amennyiben bárki
kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Kegyeleti tárgyakat, növényeket, egyéb létesítményeket rongálni tilos!
A temetőben levő síremlékek, virágok, egyéb tárgyak eltulajdonításából vagy elemi
csapásból eredő károkért a temető fenntartója nem vállal felelősséget.

A temetőszabályzatot a Bokodi Református Egyházközség presbitériuma 2015. március
október 22-i ülésen egyhangúlag elfogadta.
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A szabályzat 2015. március október 22-től
hatályos.

Kovács Tamás lelkipásztor

Bognár Lajosné gondnok
Szücs László temetőgondnok
1. sz. melléklet:
TEMETÉSSEL KAPCSOLATOS TEENDŐK

1. Egyházi temetés esetén:
a. A haláleset bejelentése, harangozás kérése: a lelkésznél, vagy a gondnoknál vagy
a temetőgondnoknál
b. Sírhely kiválasztása a temetőgondnokkal
c. A temetéssel kapcsolatos adminisztrációs teendők a gondnoknál
Amennyiben egyházfenntartói járulékot fizető egyháztag vagy kiskorú családtagja
hunyt el, a harangozás térítésmentes.

2. Nem egyházi/társadalmi temetés (sírhelymegváltás) esetén:
a.
b.

c.

Sírhely kiválasztása a temetőgondnokkal.
A temetőgondnokkal és a pénztárossal történő személyes egyeztetés után a
temetés intézése.
Adminisztrációs dokumentumok rendelkezésre bocsátása: halotti anyakönyvi
kivonat
másolata,
halottvizsgálati-bizonyítvány
másolata,
egyéb
dokumentumok.
A kiválasztott sírhely díjának megfizetése.

Elérhetőségek:

Lakcím:

Telefon:

Kovács Tamás lelkipásztor

2854 Dad, Fő u. 28.

34/470-140; 30/967-9701

Bognár Lajosné gondnok

2855 Bokod, Kis u. 25.

34/490-032; 70/313-4368

Szücs László temetőgondnok

2855 Bokod, Erdélyi u. 9.

34/490-335; 20/291-1901

Kelt: Bokod, 2015. március 22.
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