Az Orosházi Evangélikus Egyházközség
Temetőszabályzata
1. Bevezetés
Az Orosházi Evangélikus Egyházközség (székhely: 5900 Orosháza, Thék Endre u. 2.
szám) tulajdonát képező és az Orosháza belterület 453, 454, 455/2 hrsz. alatt felvett
Orosháza, Báthory u. cím alatt található Alvégi temető, valamint az Orosháza belterület
5904, 5905, 5906 hrsz. alatt felvett Orosháza, Csizmadia S. u. cím alatt található és az
Orosháza belterület 942 hrsz. alatt felvett Orosháza, Szegfű utca cím alatt található
Felvégi temető, 12179 hrsz. alatti Szentesi úti és a 8453 hrsz. Gyopárhalmi temető, és
9728 hrsz. alatti Corvin úti temető, Kardoskút 674 hrsz. alatti kardoskúti temető (a
továbbiakban temető) fenntartásáról az Egyházközség (a továbbiakban Fenntartó)
gondoskodik a temetői gondnokság által (a továbbiakban Gondnokság).
A Gondnokság feladatellátása során a temetkezéssel összefüggő ügyekben a
temetőgondnok személyén keresztül tart kapcsolatot a hozzátartozókkal és tesz
intézkedéseket a szolgáltatás lebonyolításával, és az azt követően előforduló teendőkkel
kapcsolatban. Az üzemeltetés minden ezen túl szükséges feladatának ellátását
üzemeltetési vezető segítségével látja el. A Gondnokság illetékeseinek elérhetőségét a
Fenntartó a temetőkben és a Lelkészi Hivatalban való személyes jelenléttel, valamint
közzétett telefonos elérhetőség segítségével biztosítja.
A temetőben a Fenntartó vallási felekezethez való tartozásra, vagy
megkülönböztetésre való tekintet nélkül lehetővé teszi az elhunytak eltemetését.

egyéb

A temetőben egyházi, vagy polgári szertartással való temetés egyaránt lebonyolítható.
Az elhunytak emlékének méltó megőrzése, a kegyeleti szolgáltatás kulturált színvonalon
történő ellátásának biztosítása, a halottak nyughelye előtti tiszteletadás biztosítása a
lelkiismereti meggyőződés, vagy a hitéleti tevékenységek, vallási szokások tiszteletben
tartásával történhet.

2. E szabályzat alkalmazásában:
temető: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti
zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi
rendeltetésű, és amelyeket az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére
létesítettek és használnak, vagy használtak;
köztemető: az Evangélikus Egyházközség tulajdonában lévő temetőnek az a része,
amelyben az önkormányzat – kölcsönösen aláírt szerződés értelmében a köztemető
fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti;
temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt,
urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt;
kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített
építmény, emlékmű, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla.

2.

3. A Fenntartó a temető rendeltetésszerű használatához
biztosítja az alábbi feltételeket:
1.

A temető területén a bejárattól a ravatalozóhoz és a sírok megközelítéséhez
szükséges útvonalakat.

2.

A temetőben vízvételi lehetőséget.

3.

A temető területének a helyi jellegnek megfelelő parkosítását.

4.

A temetkezési szolgáltatások körébe nem tartozó sírásás, illetve a sír felhantolása,
és a temetőben történő halotthűtés a Fenntartó feladata, amely tevékenységek
végzéséért, továbbá a Fenntartó által végzett egyéb tevékenységek
igénybevételéért a a temetői szabályzat 3. sz. mellékletében meghatározott díjat
kell fizetni.
A temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozással, továbbá a hamvaknak az
erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, sírhelynyitással és
visszahantolással, temetkezéshez kapcsolódó zeneszolgáltatással és egyéb
látványtechnikai szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása kizárólag a
Fenntartó eszközeinek díjköteles igénybevételével történhet (továbbiakban
Fenntartó által biztosított szolgáltatás), ettől eltérni csak a Fenntartó előzetes
írásbeli hozzájárulásával lehet.
A ravatalozás vonatkozásában koporsós ravatal csak a ravatalozóban, illetve
közvetlenül előtte történhet. Az urnás ravatal a sírnál is lehetséges, azonban
kizárólag a temettető írásbeli kérelmére és saját felelősségére a kegyeleti jogok
teljes érvényesülésének biztosítása mellett. A sírnál elhelyezett urnaravatal nem
akadályozhatja a közlekedést és nem helyezhető el sírhelyen.

4. A temető rendje, igénybevételének szabályai
1.

A temetők nyitvatartási ideje:
a) Október 1. és március 31. között 8.00 órától este 16.00 óráig,
b) Április 1. és szeptember 30. között 8.00 órától este 19.00 óráig.
c) Halottak napján meghosszabbított nyitvatartás szerint látogatható a temető 8.00
és 21.00 óra között.

2.

A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat
gondozhatja.

3.

A látogatási időn kívül a temetőben tartózkodni nem szabad, az ott tartózkodó a
távozásra felszólítható.

3.
4.

Halottak- és Mindenszentek napján járművel behajtani, közlekedni csak
mozgásában korlátozottaknak, időseknek lehet.
A Gondnokság biztosítja a temető nyitását és zárását.
Egyéb időpontokban a temetőbe gépjárművel (kivéve a temetkezési vállalkozás
temetéskor használt gépjárművei), motorkerékpárral behajtani tilos.
Mozgáskorlátozottak, az engedélyezett munkákat végzők, hulladékszállítást
végzők, idős korúak, betegek e tiltás alól felmentést kérhetnek. A temetőben végzett
bontási, építési munkához, építőanyag temetőbe történő beviteléhez a Fenntartó
előzetes hozzájárulása szükséges.

5.

A temető területére állatot bevinni – vakvezető kutya kivételével – tilos.

6.

A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel
kell tüntetni a temető nyitvatartási idejét, a tulajdonos megnevezését, címét,
ügyfélfogadási rendjét. Ki kell függeszteni továbbá a temető részletes térképét.

7.

A temetőben tartózkodók kötelesek másokat nem zavarva a kegyeleti hely
szellemének megfelelő magatartást tanúsítani. A temetési szertartást megzavarni
nem szabad, minden zajkeltés kerülendő. A rendzavaró felszólítható a temető
elhagyására.

8.

A temetőben kizárólag az ott keletkezett szemetet szabad elhelyezni, az arra kijelölt
helyen a hó- és a síkosságmentesítési feladatok ellátása, az utak karbantartása a
Fenntartó feladata.

9.

A sírhelyekre csak egynyári vagy évelő lágyszárú növény telepíthető. Fás szárú
növény telepítéséhez a Fenntartó előzetes engedélye szükséges. Az engedély
nélkül telepített fás szárú növényt a Fenntartó eltávolíthatja.

10.

A temetőben a kegyeleti tárgyaikat, a sírokra telepített növényeket, valamint a sírok
díszítésére szolgáló tárgyakat eltulajdonítani, megrongálni vagy beszennyezni tilos.

11.

A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfát – vagyonvédelmi okokból -csak a
Gondnokságnál tett előzetes bejelentés után szabad kivinni. A bontott sírjeleket a
sírhellyel rendelkező köteles a temetőből elszállítani.

12.

A temetőben végzendő munkákat – kivéve a hozzátartozók részéről történő
sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a
Gondnokságnak be kell jelenteni.

13.

A temetőben munkát végző vállalkozók kötelesek e szabályzatban foglaltakat
betartani; tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók
kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt
nem okozhatnak.

14.

A sírhely tulajdonosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen
elvégezni, rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni.

4.
15.

Sírgondozás céljára a közkifolyó vizét bárki ingyenesen használhatja.

16.

A temetőt látogatók, és a temetőben munkát végző vállalkozók kötelesek az ott
tartózkodás során keletkezett hulladékot (papír, elhervadt virág, koszorú, valamint a
sírgondozás kapcsán keletkezett hulladék) a kijelölt szemétlerakó helyre elhelyezni.
A munkát végző vállalkozók az építési törmeléket kötelesek eltakarítani, elszállítani
a munka befejezését követően.

17.

A temetőben tilos gyertyagyújtáson kívül bármiféle tűzrakás, szemétégetés vagy
tűzveszélyes anyag használata, elhelyezése, vagy bármiféle anyag meggyújtása,
beleértve a temetőben keletkezett bárminemű hulladékot, szemetet, növényi
maradványokat. Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél ügyelni kell arra, hogy
tűzveszély ne keletkezzék.
Gyertyagyújtás az urnafal előtt és a szórókútnál lévő emlékfalnál szigorúan tilos, az
kizárólag az arra kijelölt helyen, azaz a két urnafal közötti területen, illetve az
emlékfal melletti területen megengedett.
Személyes kegytárgyakat csak a Fenntartó engedélyével szabad elhelyezni.
Engedély nélkül kitett tárgyakat eltávolítjuk. Kérjük az urnafal és a szórókút
emlékfalánál ügyeljenek a rendre és a tisztaságra!
Az urnafülkéken lévő vázákba csak száraz virágot szabad helyezni, ügyelve arra,
hogy lehetőleg a szomszédos fülkére ne lógjon át. Ha ezeket a vázákat túlterheljük,
(pl. művirággal, vagy koszorúkkal) azok könnyen leválnak és összetörnek. Az így
keletkezett kárért felelősséget nem vállalunk.
A fülkék alá helyezett virágokat, illetve koszorúkat eltávolítjuk.
Temetéskor a fülke elé helyezett virágokat és feliratos szalagokat 7 nap után
eltávolítjuk, ezért kérjük, hogy mindazon hozzátartozók, akik ezeket megőrizni
szándékoznak, szíveskedjenek ezen időtartamon belül elvinni azokat.

18.

A Fenntartó által a temetőben keletkezett hulladék elhelyezésére kijelölt
tárolóhelyek használata kötelező, szemetet, ill. bármiféle hulladékot elhelyezni,
gyűjteni, tárolni kizárólagosan ezekben lehet. A Fenntartó kötelezettsége az, hogy a
sírok mellett, ill. az utak környékén hagyott szemetet összeszedje, illetve a temető
gondozása során keletkezett hulladékokat, a lekaszált füvet összeszedje, és azokat
a kijelölt helyeken elhelyezze. Ezen tevékenységét a Gondnokság köteles
rendszeresen, legalább hetente ellátni.

19.

A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő
sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a
Gondnokság előzetes engedélyével lehet elvégezni.
A Gondnokság hozzájárulása szükséges különösen az építőanyagnak a temetőbe
való beszállításához, továbbá építési vagy bontási munkáknak a temetően való
elvégzéséhez.

5.
Síremlék építés esetén a vállalkozó köteles a síremlék építési kérelmet a Fenntartó
megbízásából eljáró temető gondoknak bemutatni.
Amennyiben a síremlék formája eltér a temetőben megszokott formától, annak
építési tervét a vállalkozó köteles a temető tulajdonosával is engedélyeztetni.
Az igazolással, illetve engedéllyel ellátott építési terv bemutatásakor a vállalkozó a
részére kiállított számla ellenében köteles a Fenntartó részére temetőfenntartási
díjat fizetni, amely tartalmazza a behajtás, az úthasználat, és a vízhasználat,
továbbá az épülő sír környékén elhelyezett építőanyag területhasználati díját.
A használati díj mértékét a temetői szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza.
A munkálatok megkezdésére csak akkor kerülhet sor, ha a vállalkozó a
Gondnokságnak bejelentette az elvégzendő munkákat az arra rendszeresített
sorszámozott „Sírköves munkabejelentő” átíró nyomtatvány kitöltésével és
aláírásával.
A bejelentett munkák után fizetendő fenntartási díjat a bejelentő nyomtatvány
kiállításának dátumát követően egy hónapon belül köteles befizetni a Fenntartó
pénztárába.
A munkálatok megkezdését és befejezését minden esetben jelezni kell a
temetőgondnoknak.
A vállalkozó köteles a munkálatokat az engedélyezett és igazolt tervnek
megfelelően végezni, amennyiben attól eltér, köteles a Gondnokság felhívására a
munkálatok eredményét a tervnek megfelelően átalakítani, illetőleg ha ez nem
lehetséges lebontani.
A befejezett síremléket a temetőgondnoknak át kell vennie és ellenőriznie kell, hogy
az megfelel-e a sírépítési kérelemben leírtaknak.

5. A temetés rendje
1.

A Temető tv. 19.§ (1) – Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással
vagy hamvasztás nélkül történik
2.

A temetőbe halottat csak a halál bekövetkeztét megállapító szabályszerű
halottvizsgálat és anyakönyvezés után szabad eltemetni.

3.

A földbe csak természetes úton lebomló anyag helyezhető.

4.

A temetési szertartást elvégezni csak akkor lehet, ha a temettető a temetési
hely megváltási díj, valamint a kommunális díj megfizetését hitelt
érdemlően igazolta, továbbá a halottvizsgálati bizonyítványt a
Gondnokságnak átadta.

6.
A Fenntartót a temetőben lévő építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális
létesítmények használatának, valamint a temetkezés alapfeltételeinek biztosításáért
továbbá a temető rendjének fenntartására irányuló tevékenységéért kommunális díj illeti
meg „eseményenként”, azaz:
- új sírhely megváltása,
- régi sírhely újraváltása esetén,
- továbbá a megváltott sírhelybe történő temetéskor.
A kommunális díjat az eltemettető köteles viselni.
A kommunális díj mértékét jelen temetői szabályzat 5. sz. melléklete tartalmazza.
5.

Szabványtól eltérő koporsó, illetve koporsótok alkalmazására a temetkezési
szolgáltató csak a Fenntartó engedélyével jogosult.

6. A temetkezéssel kapcsolatos feladatok
1.

A temetkezési szolgáltatásokról az elhalt hozzátartozóinak megbízása
alapján temetkezési tevékenységet végző társaság (továbbiakban:
temetkezési szolgáltató) vagy vállalkozó gondoskodik.

2.

A Fenntartó a temetési szertartás előkészítésével a temetkezési szolgáltatót
vagy vállalkozót bízza meg.
A Fenntartó a temetkezési vállalkozóval a Gondnokságon keresztül
egyeztet a temetés időpontjáról. A hozzátartozókkal egyezteti a
temetés menetével kapcsolatos feladatokat, mint például sírhely
kialakítása, sírhely megbontása, sírnyitás.

3.

-

A Fenntartó a ravatalozót, a temetési helyet, a szertartást a temetés
elvégzéséhez megfelelő módon biztosítja.

-

Temetési szertartás végén a temetési hely elrendezését elvégzi.

-

Szükség esetén a temetkezési vállalkozóval történt egyeztetés alapján az
elhunyt hűtését biztosítja.

7. Sírhelyek és síremlékek
1.

A temetkezés célszerű biztosítása érdekében a temető sírhelytáblákra, a
sírhelytáblák sorokra oszlanak. A sorokban sírhelyeket kell kijelölni, közöttük
legalább 60 cm távolságot kell hagyni. A sírhelytáblákat, sírsorokat, sírhelyeket
számok jelölik, a parcellatáblákat a parcella sarkain határkarók jelzik.

7.
2.

A régebbi parcellákban a sorkijelölés nem alkalmazható.

3.

Fertőző betegségben elhaltra – engedéllyel – csak egy év elteltével szabad még
egy halottat eltemetni.

4.

Síremlék szilárd alapra és szilárd anyagokból készített építmény. Magassága az
alaptól számítva legfeljebb 5 méter lehet, azonban figyelemmel kell lenni a
mindenkor hatályos építéshatósági normákra.

5.

A síremlék felállítását vagy felújítását a Gondnokságnál kell jelenteni, a felállítás
vagy felújítás szabályszerűségét a Gondnokság ellenőrzi.

6.

Szabálytalan, közízlést sértő vagy a temetőbe nem illő alakzatú és feliratú síremlék
felállításához az engedélyt a Fenntartó megtagadhatja. A sírok és az urnasírok
kerítéssel nem határolhatóak körül.

7.

Megrongálódott, elavult vagy düledező síremlék helyreállítására a Fenntartó a sírral
rendelkezni jogosultat felszólíthatja. Eredménytelen felszólítást követően
életveszély elhárítása érdekében a Fenntartó a sírjelet a rendelkezni jogosult
költségén helyreállíttatja. A helyreállításig a temetési helyre további temetkezés
nem történhet.

8.

A síremlék tervét (vázrajzát) annak elhelyezése előtt a gondnoknak be kell mutatni.
Ha a síremlék jelentősen eltér a temetőben megszokottól, annak tervét a vállalkozó
köteles a temető tulajdonosával is engedélyeztetni.

8. A sírhelyek, síremlékek méretei
a)

Sírhelyek:
- felnőtt egyes sírhely: 310 cm hosszú, 200 cm mély, 180 cm széles
- felnőtt iker sírhely: 310 cm hosszú, 200 cm mély, 290 cm széles
- felnőtt hármas sírhely: 310 cm hosszú, 200 cm mély, 400 cm széles
- gyermek sírhely: 150 cm hosszú, 160 cm mély, 120 cm széles
- urna földbe temetésénél: 130 cm hosszú, 100 cm mély, 100 cm széles
160 cm hosszú, 100 cm mély, 120 cm széles
Koporsós rátemetés érdekében a sírokat úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő
koporsó aljzata legalább 160 cm mélyre kerüljön.
A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehetséges

8.
b)

Síremlékek:
A sírhelyeken állított síremlékeket úgy kell kialakítani, hogy a síremlék mellett
körben minimum 30 cm szabad járófelület maradjon.

9. A sírbolt (kripta)
1.

A temetőben sírbolt építését – akár föld alatt, akár föld felett – végezni az építési
engedélyezési eljárásról szóló jogszabályok rendelkezéseinek betartásával szabad.
A sírbolt alját és oldalait vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelően ki kell
képezni, és szilárd burkolattal ki kell bélelni. A fülkékkel épült sírbolt minden fülkéjét
a koporsó elhelyezése után azonnal légmentesen be kell falazni.

2.

Sírbolt építéséhez a Fenntartó előzetes engedélye szükséges.

3.

Sírboltot csak műszaki terv alapján szabad építeni és a tervet a Fenntartónak be
kell mutatni.

4.

A sírbolt birtokosa az, aki a használati díjat megfizette, és birtokosi minőségét a
temető sírboltkönyvébe bejegyeztette.

5.

Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe
bejegyzett rendelkezései az irányadóak.

6.

A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették.
Három férőhelyes sírboltba további 10 urna helyezhető el.

7.

A sírboltok és síremlékek fenntartásáról és karbantartásáról azok birtokosa, illetőleg
a temetésre kötelezettek kötelesek gondoskodni.

Az Alvégi temetőben igénybe vehető a száraz szórásos szóróparcellába történő
temetkezés is.
Díjak a 4. számú mellékletben.
A Fenntartó feladatai a szóróparcellás temetés esetén és a kötelezettségeik a
temetések közti időszakban:
A Fenntartó feladatai a temetés megkezdése előtt:
-

A Fenntartó feladata pontos nyilvántartást vezeti a szóróparcellába elhelyezett
elhunytakról.

-

A temetkezési szolgáltatónak az urnát a temetés előtti napon 15 óráig a
Gondnokság részére át kell adniuk. A szállító urna felbontása után a benne lévő
azonosító fémlapot külön kell gyűjteni.

-

A névtábla felfúrása és rögzítése az emlékfalon.

9.
-

A szórókút környékének takarítása, az esetleges elszáradt virágok eltávolítása.

-

A kútfejet védő burkolat eltávolítása.

-

A kútfej üvegcsövének külső-belső tisztítása.

-

Az urnát a szállító szekrénnyel együtt a ravatalozó asztalra elhelyezni (2 fő).

-

Ha a gyászolók kérik, az üvegcső eltakarása.

-

Ha szükséges, a világítás bekapcsolása.

-

Elhelyezni a virágokat a vázákban a díszkút előtt.
A Fenntartó feladata temetés közben:

-

A szertartás alatt csak a szertartást végzők (pap, polgári szertartásvezető, kántor
stb.) tartózkodhat a kiemelt részen. A Fenntartó dolgozója a lépcső mellett áll
mindaddig, amíg a szertartás vezetője nem jelzi, hogy a hamvak leeresztése
következik. Ekkor megy fel és működteti a leeresztő-szelepet.
A Fenntartó feladata temetés után:

-

Miután a gyászolók eltávoztak, az urna eltávolítása és a szórófej tisztítása és
felkészítése a következő temetésre.

-

Áramtalanítás.

A korábban elhunyt és eddig otthon tárolt hamvak esetében is használható a szóróparcella
a Temetőszabályzatban megjelölt mód és díjszabás szerint. A szolgáltatás a megállapított
árakon történik akkor is, ha a megrendelő nem kér sem egyházi, sem polgári szertartást.
A szóróparcellás temetésnél – a hely és a temetkezés sajátos adottságai miatt – koszorút
nem lehet elhelyezni.

10. Sírhely (temetési hely) megváltás, újraváltás
1.

Sírhelyet a Fenntartó díjfizetés ellenében biztosít. A sírhelyek megváltási és
újraváltási díját a Szabályzat 14. fejezete rögzíti. Megváltani az új parcella soron
következő sírhelyét (amit a Fenntartó határoz meg), vagy a Fenntartó által
felajánlott sírhelyet lehet. A sírhellyel – a jogszabályok és e Szabályzat keretei közt
– az rendelkezhet, aki azt megváltotta.

10.
2.

A sírhelyek feletti rendelkezési jog időtartama (továbbiakban: használati idő) 25 év.
Amennyiben 25 éven belül temetés történik az adott sírba, akkor az addig eltelt
éveket kell újra megváltani és sírmegváltás újra 25 évig lesz érvényes.
Urnasír használati ideje 25 év. Az urnafülke használati ideje 10 év.

3.

Sírbolt (kripta) használati ideje megállapodás szerint 60-100 évig terjedhet.

4.

A temető Fenntartója a temetkezési helyek kétszeres időtartamra történő
megváltását is engedélyezheti.

5.

A sírhely előre is megváltható, ez esetben azonban a sírhely megjelölése és
gondozása kötelező. Ennek elmulasztása esetén a Fenntartó a sírhelyet – a
használati időből hátra lévő részarányos visszatérítése mellett – visszavásárolhatja.

6.

A sírhelyek feletti rendelkezési jog használati idő eltelte után – külön tiltó
rendelkezések hiányában – meghosszabbítható (újraváltás), melynek időtartamára
e fejezet előző pontjai irányadóak.

7.

A temetkezési helyek használati jogát átruházni nem lehet, de a sírhelyet újra
megváltó hozzátartozó használati jogot szerez.

8.

Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési
helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét
vissza kell fizetni.

9.

A temető átrendezésére a meg nem újított megváltás esetén követendő elvárásokra
az 1999. évi XLIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) sz.
kormányrendelet szabályait kell alkalmazni.

11. Sírhely-táblák lezárása
1.

Sírhely-tábla (parcella), temetkezési hely (sírhely) lezárásáról vagy kiürítéséről a
Fenntartó Presbitériuma dönt.

2.

Ha a rendelkezésre jogosult, illetve annak örököse a kiürítésre megjelölt időpontig a
sírjel elszállításáról nem intézkedik, a megjelölt időpontot követő 6 hónap elteltével
sírjelet a Fenntartó értékesítheti.

11.

12. Urnaelhelyezés – Urnakiadás
1.

A hamvakat tartalmazó urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírba temetni, vagy
sírhelybe, sírboltba rátemetni egyaránt szabad.

2.

Az eltemettető, vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát az
átvétel igazolásával ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell
jegyezni.

13. A nyilvántartás
1.

A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urnaelhelyezést, urnakiadást) időrend
szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés
(urnaelhelyezés) napja, az elhalt neve, (leánykori neve), születési ideje, anyja neve,
legutolsó lakóhelyének címe, (foglalkozása), az elhalálozás időpontja, a halál oka,
sírhelytábla, sírhelysor, temetési helyszáma, az eltemettető neve és lakcíme, a
temetkezési szolgáltatást végző vállalkozás neve, valamint a síremlékre vonatkozó
bejegyzések.

2.

A sírbolt-könyv az ott elhelyezett elhunytak bejegyzésére szolgál, és az előző
bekezdésben meghatározott adatokkal kell vezetni.

3.

A nyilvántartó könyvekbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni
jogosult személy tekinthet.

4.

Temetési hely megjelölésére sírjel (pl. fejfa, kopjafa, kereszt) létesíthető. Sírjel –
külön engedély nélkül – a Gondnokság részére történő előzetes bejelentés után
létesíthető.

5.

A sírjel a kerettel együtt nem foglalhat el felnőtt egyes sírhely esetén 120 cm, felnőtt
iker sírhely esetén 220 cm-nél szélesebb területet.

6.

A síremlék és tartozékai tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezés
előtt be kell mutatni. A síremlék magassága maximum 1 méter lehet. Ennél
magasabbra tervezett síremlék létesítését az építési hatósághoz be kell jelenteni.
Az építési hatóság a tervezett síremlék magasságát – amennyiben az a kialakított
temetőképbe nem illeszkedik – korlátozhatja.

7.

A megváltott sírhelyek helyéről érdeklődni lehet minden nap 8.00 és 16.00 között a
temetőben a Temetőgondnoki Irodában.

8.

A sírhelyek megváltási idejéről érdeklődni lehet az Evangélikus Lelkészi Hivatalban
hétfőtől péntekig 8.00 és 16.00 óra között (Thék E. u. 2.).

12.
9.

A temetési helyek nyilvántartását a temető Fenntartója az 1999. évi XLIII.tv.
18.§-ában, valamint a 145/1999. (X. 1.) Korm.rendelet 41. §-ában előírtak szerint
köteles vezetni.

14. Sírhely (temetési hely) megváltás,
újraváltás díja, temető-fenntartási hozzájárulási díj,
egyes létesítmények igénybevételi díja és egyéb díjak
a) Sírhely (temetési hely) megváltás, újraváltás díja:
Lásd 1. számú melléklet.
b) Temető-fenntartási hozzájárulási díj:
Lásd 2. számú melléklet.
c) Egyes létesítmények igénybevételi díja:
Lásd 3. számú melléklet.
d) Szóróparcella létesítmény igénybevételi díja:
Lásd 4. számú melléklet.
e) Kommunális díjak:
Lásd 5. számú melléklet.
f) Temetői munkák díjai:
Lásd 6. számú melléklet.

15. Díszsírhelyek
1. Díszsírhely adományozásáról a Fenntartó Presbitériuma dönthet.
2. A díszsírhelyet megváltani nem kell, annak gondozásáról – szükség esetén – a
Fenntartó gondoskodik.
3. Díszsírhelyet megszüntetni nem szabad.
4. A Fenntartó azon elhunyt személyeknek, akik a gyülekezeti élet valamely területén
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat. Használati ideje a
temető fennállásáig tart, használata díjtalan.
5. A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségviselése
mellett – az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói
(szülők, gyermekek) is eltemethetők.
6. A díszsírhely gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában a Fenntartó
köteles gondoskodni.

13.

16. Záró rendelkezések
1. E Szabályzat a hatályos jogszabályok alapján készült, az általa nem szabályozott
kérdésekben azon rendelkezéseit kell alkalmazni.
2. A Temetőszabályzatban foglaltakat köteles minden temetőben dolgozó vállalkozó
betartani. A Temetőszabályzat megszegése esetén a Fenntartó az illetékes hatóságnál a
feljelentést megteszi, valamint intézkedik a szabályok megsértőjével szemben a további
szabályszegés beszüntetése végett.
3. A temetőben, illetve annak létesítményeiben, berendezéseiben kárt okozó vállalkozó
köteles a keletkezett kárt megtéríteni. Amennyiben bizonyítható a szándékos károkozás,
úgy a temető területéről a vállalkozó kitiltható!
4. E Szabályzat 2021. január 01. napján lép hatályba

Ördög Endre
Igazgatólelkész

Györgyi István
Felügyelő

A Törvény 40. § (2) bekezdés a) pontja alapján meghatározott díjak a következők:

ALVÉGI TEMETŐ
Urnafal
Urnafal

1 urnahely
2 urnahely

26 250 Ft/10 év
34 650 Ft/10 év

2 625 Ft/év
3 465 Ft/év

Gyermeksírhely és urnasírhely:
(K) 130 cm x 100 cm:

1.sor
2.sor
3.sor

23 625 Ft/25 év
21 625 Ft/25 év
21 000 Ft/25 év

945 Ft/év
865 Ft/év
840 Ft/év

(N) 160 cm x 120 cm:

1.sor
2.sor
3.sor

26 250 Ft/25 év
24 150 Ft/25 év
23 125 Ft/25 év

1 050 Ft/év
980 Ft/év
925 Ft/év

32 875 Ft/25 év
28 275 Ft/25 év
26 250 Ft/25 év

1 315 Ft/év
1 155 Ft/év
1 050 Ft/év

I. osztályú díszparcellák: 1-2-3. parcella:
1.sor
2.sor
3.sor

II. osztályú parcellák: 4-5-6-7. és 21. parcella:
1.sor
2.sor
3.sor

25 750 Ft/25 év
24 750 Ft/25 év
23 625 Ft/25 év

1 030 Ft/év
990 Ft/év
945 Ft/év

III. osztályú parcellák: 8-9-10-11-12-13-14. és 22-23. parcella:
1.sor
2.sor
3.sor

22 625 Ft/25 év
21 000 Ft/25 év
19 750 Ft/25 év

905 Ft/év
840 Ft/év
790 Ft/év

IV. osztályú parcellák: 15-16-17-18-19-30-31. parcella:
1.sor
2.sor
3.sor
Kripta alap 60 év:
Kripta 4-es alapterület:
Kripta 6-os alapterület:
Kripta 8-as alapterület:
_____________________________
Megállapított sírhelyárak 2022. február 01-től

Az árak a 27 %-os ÁFA-t tartalmazzák!

18 375 Ft/25 év
17 125 Ft/25 év
15 750 Ft/25 év
176 400 Ft/60 év
269 000 Ft/100 év
525 000 Ft/100 év
787 500 Ft/100 év

735 Ft/év
685 Ft/év
630 Ft/év
2 940 Ft/év
2 690 Ft/év
5 250 Ft/év
7 875 Ft/év

FELVÉGI TEMETŐ
Gyermeksírhely és urnasírhely:
(K) 130 cm x 100 cm:
1.sor
2.sor
3.sor
(N) 160 cm x 100 cm:

1.sor
2.sor
3.sor

23 625 Ft/25 év
21 500 Ft/25 év
21 000 Ft/25 év

945 Ft/év
860 Ft/év
840 Ft/év

26 250 Ft/25 év
24 150 Ft/25 év
23 125 Ft/25 év

1 050 Ft/év
980 Ft/év
925 Ft/év

I. osztályú parcellák: 3/a – 3/b és 3/c parcella:
1.sor
2.sor
3.sor

32 875 Ft/25 év
28 875 Ft/25 év
26 250 Ft/25 év

1 315 Ft/év
1 155 Ft/év
1 050 Ft/év

II. osztályú parcellák: 2/a – 2/b – 2/c és 4 – 6 – 7 parcella:
1.sor
2.sor
3.sor

25 875 Ft/25 év
24 750 Ft/25 év
23 625 Ft/25 év

1 035 Ft/év
990 Ft/év
945 Ft/év

22 625 Ft/25 év
21 000 Ft/25 év
19 750 Ft/25 év

905 Ft/év
840 Ft/év
790 Ft/év

18 375 Ft/25 év
17 125 Ft/25 év
15 750 Ft/25 év

735 Ft/év
685 Ft/év
630 Ft/év

III. osztályú parcellák: 1 – 5 – 8 parcella:
1.sor
2.sor
3.sor
IV. osztályú parcellák: 9 – 10 parcella:
1.sor
2.sor
3.sor
Kripta alap 60 év:
Kripta 4-es alapterület:
Kripta 6-os alapterület:
Kripta 8-as alapterület:

___________________________
Megállapított sírhelyárak 2022. február 01-től

Az árak a 27 %-os ÁFA-t tartalmazzák!

176 400 Ft/60 év
269 000 Ft/100 év
525 000 Ft/100 év
787 500 Ft/100 év

2 940 Ft/év
2 690 Ft/év
5 250 Ft/év
7 875 Ft/év

SZENTESI ÚTI,
GYOPÁRHALMI,
CORVIN ÚTI TEMETŐKBEN:
1. A sírkert főútja melletti sírhelyek:
1. sor
2. sor
3. sor
4. sor

18 500 Ft/25 év
16 250 Ft/25 év
16 000 Ft/25 év
15 000 Ft/25 év

740 Ft/év
650 Ft/év
640 Ft/év
600 Ft/év

13 000 Ft/25 év
12 000 Ft/25 év
11 250 Ft/25 év
10 500 Ft/25 év

520 Ft/év
480 Ft/év
450 Ft/év
420 Ft/év

2. Mellékút melletti sírhelyek:
1.sor
2.sor
3.sor
4.sor

KARDOSKÚTI TEMETŐBEN:
Sírhelyárak egységesen az egész temető területén:
Egyes sírhely
Kettős sírhely

15 250 Ft/25 év
26 750 Ft/25 év

_________________________________
Megállapított sírhelyárak: 2022. február 01-től

610 Ft/év
1 070 Ft/év

2.számú melléklet

Temető-fenntartási hozzájárulási díj:
Sírköves munkák díjszabása:
járda, fedlap, fejkő készítés

6000

sírkőfelújítás (több munka egy síremléken),
1-es síremlék építése urnasíron

6800

1-es síremlék építése

9600

2-es síremlék építése

14000

3-as síremlék építése

20000

sírtisztítás

5500

Polgári szónokok díjszabása:

5000

A köztemetőre vonatkozó Kegyeleti közszolgáltatási szerződés
alapján minden vállalkozási tevékenységet végző által fizetendő temetőfenntartási
hozzájárulási díj egységesen:
920

Fenti díjak a 27 %-os ÁFA-t tartalmazzák!

3. sz. melléklet

Ravatalozó használati díj
a ravatalozóban, illetve a ravatalozó előtti felravatalozás esetén

Alvégi temető

Felvégi temető

Szentesi úti
temető

Gyopárhalmi
temető

Felekezeti
szertartás

38 100 Ft.

34 925 Ft.

22 225 Ft.

24 765 Ft.

Polgári szertartás

43 100 Ft.

39 925 Ft.

27 225 Ft.

29 765 Ft.

A ravatalozó teljes berendezésének használatára jogosít fel!
Külső ravatalozás (sírnál, urnafalnál) egységesen: 30 000 Ft.

Az árak a 27 %-os ÁFA-t tartalmazzák!

4. számú melléklet

A szóróparcella díjai:
A szóróparcella esetén csak egyszeri díjakat kell fizetni, a temetkezési helyet
nem kell újraváltani.
Létesítmény használati díj :
Egyszeri:
Hamvak kezelése:
Temetési szertartás végzése:
Kommunális díj:

15.000 Ft.
12.192 Ft.
12.700 Ft.
6.720 Ft.

Az emlékfalon elhelyezhető névtábla, ezt a gyászoló készíttetheti el, az
Egyházközség által megadott egységes minta és paraméterek szerint.

Az árak a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák!

5. számú melléklet

Kommunális díj eseményenként:

19 800 Ft.

Kommunális díj eseményenként urnafal esetén:

13 650 Ft.

Kommunális díj eseményenként szóróparcella esetén:

Az árak a 27 %-os ÁFA-t tartalmazzák!

6 720 Ft.

6.sz. melléklet

Temetői munkák díjai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Normál sírhely ásása
Keretes sírhely ásás
Mélyítés
Szélesítés /extra koporsó/
keretföld kiásása
Fedlap le- illetve visszahelyezése
Kriptánál és fülkénél a betonlapok szintenként ki- ill. visszah.
Gyermek sírhely ásása
Urna sírhely ásása
Urnafal szerelési munka
Kriptába temetés esetén /útfeltörés, ajtóbontás/
Kriptában hamvak és koporsók rendezése
Kripta fertőtlenítése
temetői földmunkák /m3 ásás, földelhordás
Sírhely rendezése
Kommunális díj
Kommunális díj urnafalnál
Rezsióradíj
Ügyintézési díj
Urna elhelyezés
Sírhely kijelölés
Hantolás

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Téli időszakban alkalmazott + díjak:
Normál sírhely ásásra
Keretes sírhely ásásra
Szélesítésre
Fedlapra
Fülkére
Gyermek sírhely ásásra
Urna sírhely ásásra
Kriptába temetés esetén
Temetői földmunkákra /m3
Hantolás

Az árak a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák!

15 875
19 812
6 731
6 731
5 080
7 366
6 731
6 731
6 731
5 715
15 875
8 001
6 096
26 670
5 715
19 800
13 650
5 080
8 870
8 890
1 270
10 200
+8 001
+5 715
+3 556
+3 810
+3 556
+3 556
+3 556
+7 875
+10 160
+5 500

