Az Adászteveli Református Egyházközség rendelete
a tulajdonában lévő temetőről és a temetésről
Az Adásztevel 7. hrsz. alatti református temető az Adászteveli Református
Egyházközség, (Lelkészi Hivatal címe 8561 Adásztevel, Árpád u. 97., Lelkész Eszlinger
András, telefon 30/7553451) tulajdonában és kezelésébe van, ezért az Egyházközség
Presbitériuma jogosult megállapítani az alábbi egyházközségi rendeletben szereplő
szabályozásokat.
Az Adászteveli Református Egyházközség Presbitériuma, mint az adászteveli
református temető tulajdonosának vezető testülete az alábbi egyházi temető rendeletet
alkotja:
- a rendelet hatálya
Jelen rendelet az Adásztevel 7 hrsz. alatti református temetőre terjed ki. Nem terjed ki a
temető Önkormányzati tulajdonban levő részére, ezzel együtt a ravatalozóra és a
mellette lévő kolumbáriumra.
A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét a
hozzátartozók határozzák meg, az egyházi temetési szertartás az illetékes
vallásfelekezet szertartási rendje szerint történik.
E rendelet a kihirdetés, közzététel napjától érvényes.
- a temető üzemeltetője és feladatai
A temető üzemeltetéséről az Adászteveli Református Egyházközség gondoskodik, az
idevonatkozó törvények (1999. évi XLIII. Törvény a temetőkről és a temetkezésről) és az
Önkormányzattal kötött temetői megállapodás szerint.
A temető bejáratánál jól látható helyen táblát kell elhelyezni, melyen fel kell tüntetni a
temető tulajdonosát, fenntartóját, elérhetőségét, pontos címét, a temető térképét, a
parcellák, sírhely sorok, egyéb infrastrukturális létesítmények megjelölésével, és a
temető nyitvatartásának idejét. Közzéteszi a temető használatához kapcsolódó árlistát.
- a temető nyitvatartása
A temető nyitvatartása nincsen korlátozva.. A temetőt bárki látogathatja, ha ott a
kegyeleti fegyelem követelményeinek eleget tesz, a temető rendjére vonatkozó
szabályozást elfogadja és megtartja. A temetőt 12 éven aluli gyermekek csak felnőtt
kísérővel látogathatják.
- A temető használatának szabályai
A sírhelyek gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet, bármilyen
építési vagy bontási munkát, a temető tulajdonosának/fenntartójának a Lelkészi
Hivatalban /Lelkész: Eszlinger András, telefon 30/7553451/, vagy
megbízottnál/felügyelőnél előzetesen be kell jelenteni. Bejelentés nélkül tilos építési
anyagokat a temetőbe bevinni vagy onnan kivinni. A bejelentési kötelezettség
elmulasztása eljárást vonhat maga után.
A temetőben munkájukat végző vállalkozók kötelesek e rendeletben előírtakat
maradéktalanul megtartani.
A szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a
szomszédos sírokban és a temető semmilyen létesítményében kárt nem okozhatnak. A
temetőben fás szárú növényt csak a tulajdonos engedélyével lehet ültetni. Az engedély

nélkül telepített fás szárú növényt a fenntartó eltávolíthatja.Tilos a tulajdonos
hozzájárulása nélkül fát, bokrot kivágni.
Tilos hulladékot, virág- ill. koszorú maradványokat a kijelölt szemétlerakó helyeken kívül
lerakni, vagy elégetni. Tilos hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét, a
látogatók kegyeleti érzéseit megzavarni, sírokat és egyéb létesítményeket megrongálni.
Meghatározott esetekben a tulajdonos temető használati díjat számít fel.
Ezek az esetek: betemetkezés, vállalkozói munkavégzés.
- A temetést, temetkezést igénybevevők köre
A temetőbe temetkezhet megkülönböztetés nélkül minden magyar és külföldi
állampolgár, akikről kiállították az ehhez szükséges iratokat és engedélyeket, - ha a
sírhelyárlistában szereplő árat megfizették.
Halottat csak külön jogszabályban előírt orvosi vizsgálat és az erről szóló halottvizsgálati
bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A halottvizsgálati
bizonyítványt a temetés előtt kell az üzemeltető részére átadni. Az elhunyt
elhamvasztásához a halottvizsgálati bizonyítványra minden esetben fel kell jegyezni az
elhamvaszthatóságot. A halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről a
temető tulajdonosa gondoskodik.
Ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági vagy büntetőeljárás indult, az elhunyt
eltemetéséhez, elhamvasztásához az eljáró hatóság engedélye is szükséges.
- a sírhely fogalma, fajtái és méretei, egymástól való távolsága, síremlék,
környezete
A sírhely a temetőnek az a területe, ahová a halottat temetik.
Ennek méretei: egyszemélyes koporsós sírhely: 200 cm hosszú, 100 cm széles, és
legalább 200 cm mély, kétszemélyes sírhely: 200 cm hosszú, 200 cm széles, és
legalább 200 cm mély, gyermek sírhely: 130 cm hosszú, 200 cm mély, 60 cm széles.
Urnás sírhely: általában 80 cm hosszú és 60 cm széles, legalább 100 cm mély.
Koporsós rátemetés esetén a felül levő koporsó teteje a földfelszíntől legalább 160 cm
mélyre kerüljön. Urna elhelyezésére, vagy gyermek sírhelynek koporsós sírhely méretű
hely is vásárolható. A sírhelyek egymástól való távolsága legalább 60 cm.
A sírhelyen síremlék – létesíthető, melynek kerület mérete nem lehet nagyobb a
sírgödörnél, magassága 200 cm. A kerületén járólapokból és/vagy betonból 50 cm
széles szegély létesíthető, mely murvával, kaviccsal még körbeszeghető., Ez a szegély
nem emelkedhet a földfelszín fölé, botlásos-eséses balesetek veszélye miatt. Ebből
adódó balesetek esetén a temető üzemeltetője semmiféle felelősséget nem vállal.
Továbbá nem köteles biztosítani a szegélyhez a teret, ha az nem áll rendelkezésre. Így
60 cm-nél nagyobb távolság egy sírhely kiválasztása, megvásárlása esetén nem
igényelhető. A síremlék körül kerítés nem létesíthető.
Ha valaki síremléket építtet, a régit lebontatja vagy változtat rajta, a keletkező
törméléket, fel nem használt maradványokat/anyogokat köteles 8 napon belül
elszállíttatni. Az ott hagyott ilyen törmelék, anyagok okozta bármiféle hátrányokért,
balesetekért nem vállal semmilyen felelősséget a fenntartó. Nyolc napot követően a
temető fenntartója az építtető költségére szállíttatja el az építkezésből ottmaradt
anyagot. Az ezzel összefüggő szabályszegés hatósági eljárást vonhat maga után.
Az új síremléket elkészültekor a gondnok ellenőrzi, különös tekintettel a sor és oldaltáv
betartására és a törmelék elszállítására.

A már meglévő sírhelyek távolsága és elhelyezkedése adottnak tekintendő, azon
változtatni nem kell.
A síremlékeket a tulajdonos felülvizsgálja, az elöregedett, statikailag instabil,
balesetveszélyes síremlékek javíttatására vagy eltávolítására a gondozásra jogosultakat
írásban felszólítja. Ennek eredménytelensége esetén eljárást kezdeményez.
- a sírhely gondozásának szabályai, egyéni gondozása
A temető általános gondozásához a temetői együttműködésről kötött megállapodás
alapján az Önkormányzat segítséget nyújt. Az alkalmazottak által végzett fűnyírás,
egyéb takarítás során a sírhelyekre került füvet, levágott növényi maradványokat a
sírhely felett rendelkező, azt gondozó személyek távolítják el.
A sírhelyről elvitt elszáradt, vagy feleslegessé vált virágok, koszorúk maradványait a
sírhely gondozója köteles a kijelölt szemétlerakó helyekre helyezni.
Azokkal az elhanyagolt és gondozatlan sírokkal, valamint a rájuk épített síremlékekkel,
melyekbe a legutolsó temetés óta legalább 25 év telt el, a temető fenntartója, az
Egyházközség rendelkezik, amennyiben előzetes közhírré tétel után sem jelentkezett a
sírban nyugvó hozzátartozója (temettetője), és a sír vagy síremlék fenntartásának
igényét nem jelezte.
- temetői térkép vázlatrajz, parcellák, sorok, sírhelyszámok – sírhelynyilvántartás
A temető tulajdonosa/fenntartója a temetkezési törvény szerint temetői térképvázlatrajzot készít, melyen feltünteti a parcellákat és sírhely sorokat.
Sírhely nyilvántartó könyvet vezet – elektronikusan, hiteles biztonsági másolattal. Ez a
nyilvántartás hozzáférhető minden teljes jogú református egyháztagnak. A
nyilvántartásban napra készen szerepelnek a törvényben előírt adatok és a még üresen
lévő, felhasználható sírhelyek.
A még szabad sírhelyek megállapítása során figyelembe kell venni a meghagyandó
szabad területeket.
Ilyenek: a ravatalozó környéke, szállítás, szertartás, az azon részvevők részére hely
biztosítása, a szemét- és egyéb szükséges tárgyak szállításához/mozgatásához és
munkavégzéshez megfelelő szélességű terek és utak szabadon hagyása.
- az Önkormányzattal való együttműködés, temetői megállapodás
A Megállapodás e rendelet melléklete. Ez a Megállapodás 2013. 12.17-én köttetett és
ennek alapján teljesíti a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét.
Ennek a Megállapodásnak az 5-dik pontja szerint az Egyház továbbra is
térítésmentesen biztosítja a köztemetési feladatok ellátása céljára a soron következő
sírhelyet. Az ebben a pontban szereplő rendes temetés vonatkozásában leírtakat
módosítják a jelen egyházközségi temetőrendelet idevonatkozó előírásai.
EGYHÁZI VONATKOZÁSOK
- a sírhely választása, nyilvántartása, foglalása, előjogok
Minden temetést, szertartást, akár világi, akár egyházi, a Lelkészi Hivatalban
(Lelkész: Eszlinger András, telefon 30/7553451) előre be kell jelenteni.

Halálesetkor a hozzátartozók kötelesek felkeresni a temető
tulajdonosának/fenntartójának vezetőjét, a református lelkészt. Ő a gondnok, esetleg
egy presbiter, vagy megbízott személy kíséretében a hozzátartozókkal a temetőben
sírhelyet választanak. Ez az eljárás akkor is kötelező, ha már meglévő családi, vagy
hozzátartozói sírhelybe temetkeznek. A meglévő ilyen sírhely nem jelent odatemetkezési
jogot, azt ilyen esetekben is az árlistában meghatározott módon lehet igénybe venni.
Sírhelyet előre is lehet igényelni, amit gondozni kell. Az igényt, - a megfelelő feltételek
fennállása esetén - a sírhely nyilvántartó könyvben rögzíteni kell, mint fenntartott
sírhelyet. Aki időbeli sorrendben előbb jelzi igényét, az elsőbbséget kap. Ha azonos
sírhelyre irányuló, azonos időben jelzett két igénylés közül az egyik igénylő nem
református, teljes jogú egyháztag, a másik pedig igen, akkor a református egyháztag
élvez előnyt.
A sírhely kiválasztásához figyelembe vehető az azt igénybe vevő kérése, de ezt nem
kötelező elfogadni, a tulajdonos/fenntartó az igényt indoklás nélkül visszautasíthatja és
maga jelölhet ki sírhelyet.
Külön díszsírhely, megkülönböztetett, vagy kiemelt sírhely az egyházi temetőrészben
nem áll rendelkezésre.
- az egyházi szertartás és arra való jogosultság
A temetéssel összefüggő egyházi szertartás jelenti a helyben szokásos módon való
kiharangozást, ill. az elhunyt emlékére való harangozást, a lelkész által végzett temetési
szolgálatot, énekvezetést, éneklést, gyászistentiszteletet.
Ennek igénybevételére csak egyháztagok jogosultak. Az elhalálozás évének
egyházfenntartói járulékát az elhunyt részéről még meg kell fizetni.
- hogyan lehet valaki egyháztaggá - az egyháztagság fogalma és feltételei
Egyháztag az, aki megkeresztelkedett, konfirmált, az Egyházközséget anyagilag
rendszeresen támogatja. Ez jelenleg 18-dik évtől(nagykorúság, felnőtt kor)
2 500.- Ft, 23 éves kortól (felsőfokú tanulmányok általános befejezésének átlagos
kora) 5 000.- Ft. A mindenkori egyházfenntartói járulék összegét a presbitérium
évenként felülvizsgálja és meghatározza.
A rendszeres támogatás alatt legalább 10 éven keresztül, folyamatos
egyházfenntartás fizetését értjük.
Akinek fizetési elmaradása van, vagy nem fizet, a fizetést elhanyagolja vagy
megtagadja, annak részére az egyház nem köteles semmilyen szolgáltatást adni. Ebben
értjük az egyéb szertartások és más egyházak által kért dokumentumok kiadását is.
Bármilyen egyházi szolgáltatásra akkor lesz jogosult, ha 10 év egyházfenntartói
járulékát napi áron egy összegben kifizeti, ha 10 évnél kevesebb elmaradása van,
akkor az elmaradt éveket. Ez ugyanígy arányosan vonatkozik a sírhelyhez való
jogosultság árára is.
Az egyházközség területére újonnan költözők, - a korábbi, más gyülekezetbeni
református egyháztagságát nem tudja igazolni - új tagok – három év egyházfenntartó
járulékát fizessék meg, utána folyamatosan vegyenek részt a fenntartásban. Ez alól

mentesül akkor, ha igazolja, hogy más településen lévő református gyülekezethez
tartozott.
Ha olyan személy kér egyházi szolgáltatást más számára – pl. elhunyt hozzátartozója- ,
aki szintén nem egyháztag, tőle az egyházközség 10 000.-Ft adományt kérhet.
A sírhelyhez való jogosultság megvásárlásának nem feltétele az egyházfenntartói
járulék fizetése. Ilyen esetekben az árlistában feltüntetett díjak fizetendők.
Vitás esetekben a Presbitérium dönt, szükség esetén az Önkormányzattal egyeztet.
Megegyezés hiányában a Ptk. idevonatkozó paragrafusai irányadók, peres eljárás
esetén a Pápai Járási Bíróság illetékes.
Melléklet - árlista
A sírhelyhez való jogosultság senki számára nem ingyenes.
Temetőhasználati díj betemetkezésnél 20 000.-Ft
Református szertartású temetés, adászteveli református egyháztag esetén a
temetőhasználati díjat a tulajdonos 100%-ban mérsékli.
Nem adászteveli református egyháztagnak, és nem református egyházi szertartással
végzett temetésnél a temetőhasználati díjat 50%-al mérsékli - 10 000.- Ft.
Egy személyes sírhelyre jogosultság: 40 000.- Ft.
Két személyes sírhelyre jogosultság: 80 000.- Ft.
Urna sírhelyre jogosultság: 30 000.- Ft.
Gyermek sírhelyre jogosultság: 30 000.- Ft. Ha a szülők adászteveli református
egyháztagok, ennek ára 100%-ban mentes, ha csak egyik, akkor 50%-ban.
Harangozás: napi 2 000.-Ft.
Adászteveli református egyháztagoknak ez 100%-ban mentes.
Temetőhasználati díj, munkavégzéshez, vállalkozóktól, munkavégzésenként:
5 000.-Ft.
Valamennyi itt feltüntetett díj az Egyházközség pénztárába fizetendő.
Az árlistát a tulajdonos a temető bejáratánál látható módon kihelyezi/közzéteszi.
A betemetkezési és temetőhasználati díj megfizetése alól 100 %-ig mentes a teljes
jogú adászteveli református egyháztag.
Más vallású egyháztag, vagy vallástalan személy az árlistában szereplő összegeket
fizeti.
Nem adászteveli református egyháztag a jelen árlista szerint fizet.
Ezt az árlistát a fenntartó évente felülvizsgálja és módosíthatja.
Adásztevel, 2017. 02.01.

Eszlinger András
református lelkész

