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TEMETOSZABALYZ^T
a teínető használatának íendjéíól

A Tahjtőtía]ui Szelí István KMly Plébánia t4agar KaíoliÁlls Púspöki Ko lerencia á/ta| 2015. július l-
jén hatá}yba léptetett, a Magar Katolikus Eglh;b íemetűrő], temetési tevékerységéfí| és a katoliÁas
wházj szeítatás szeintj tenetkezésrű szőló §zabábzat 1 l. § (l) bekezdése, ualaminí az t ggg. évi
Xllll íőnény - a temetőlrol és a temetkezésrd - (totábbiakban: ív.) 4, § (4) bekezdése alapján az
a]ábbj íeíletdszabá]]za tot alkot ía fi eg:

I. FEJEZET

A TEMETo

Átdános szabáyok

A Tahitótfalui Szent lstván Király Pléhánia trrlajdonában áll a Tahitótfalu, Zíínyi u. 2119. hísz-on
temetóként nyiMntaított ingatlan. Jelen vabályzat a hatályos jog§zabályok keretei között a temetó
használatának rendjét é§ míködésével kapcsolato§ kérdéseket tartalmazza.

Fogalom-meghatározá§ok

l. § E szabályzat alkalmazá§ában:

a) Ha1zná]atj idd. ateínetési hely leletti fendelkezési jog idótartarna,

b) Tenetési hely: kopor§ó§ és uínás temetésre §zolgáló teínetési hely, amely a betemetések számától
fuggóen lehet es.e§, lagy kettes sírhely, a meguáltás idópontjától lüggően elóreváItott vagr a
betemeté§sel egy idóben váItott sífhely, illetve a kialakítiás módjától fuggóen hantolt, hantolatlan, fedett
Sírhely.

c) Keretezelt síúeltr a szilárd építési anyagból körülépített, de rrern ledett sírhely.

d) Fedett sííheú. a §zilárd építési anyagból körűépített és lefedett sírhely (e két fogalom együtt a
toláhbiakban: ke re teze t t sírh ely)

e) BeEmdPs. koporsd. urna löldbe temelese,

0 Sfi,helráJás (megátás): a temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzé§e határozott idóre
díjfizetés ellenében; e jogról annak megszerzqe lemoídhat más kedvezményezeit javára;
fieghosszabbíLí§. a használatl idó rneghosszabbítása; újraltliltás: a lejárt és meghifdetett sírhely
megv.áltása, sírhef elíreuálása: a sííhelynek a betemeté§t megeldzó meAvátása.
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g) síftlitás: a sííhelynek, sírboltnak az a Pest Mesiei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében
eljaó járási hivatala által rátemetés, hamvasáás, máshová temetéS vas/ es,éb okból engedékzett
telnltása.

h) Sírgtidör: a sirhelyen a koporsó elhelyezésére szolgaló legalább két méter (rátemetés esetén 1,6 m)

mél}Te á§ott gódóí, amelyet a sírhely hosslengelyével páfhuzamosan úgy kell kásni, hogl a sírhelyen
betemetni §ándékolt koporsók es/rná§ rnellett elhelyezhetól legyenek.

i) Sírjel: a temetési hely megielölésére szolgáló jel (iejla), sírenlék vas/ más léte§ítmény.

j) Ráternáé§, koporsóval rnár beternetett sífhelyíe tórténó Sírnltá§i engedélyhez kötött koporsós
temetés. Nem rátemetés urnának a koporsóval betemetett sírba helyeése vagy urnataítónak a §írra
helyezése.

k) Exhuná]ás: a holttestmaradványok kivétele céljából történó sírnyitas.

!) L|ratenetés: eltemetett kopoísónak, umának exhumáIás utáni elternetése íná§ temetési helyen,

n) Besáníás. a ternetési hely újraváltá§akor (átalakításakor ill. újabb temetéskor) a le nem járt

hasmáati idóíe esó arányos íneMtási dij, ill, egJházihozÁjáíulásbesárnítá§a a fizetendó összegbe.

n) Sírbolt (krlpta) legalább négy koporsó elhelyezését bizto§ító, terepszint alatti é§ ieletti (illetve
kiárólag terep§zint feletti) építínén}Tészból áló temeté§i hely. A sírbolt lelszíni mérete legalább a
kettes sír méreie, egyedi megállapodís alapján lehet nag/obb. A sírbolt temetón belüli elhelyezését a
temetó tulajdonosa jelöli ki. Síóolt a temetó tulajdoíosának hozálátulásával, a kiilön jogszabályban

meghatfuozott esetekben, az építési hatóság engedé|yével építhetó. A tulajdonosnak a hozzájárulást meg
kell adnia, ha az építtetó a sírbolt helyét megváltotta.

o) Rendelkezési jog azt a személt', illeti neg, aki a sírhelyet rnegvátotta vagy aki javáfa más
megváltotta. A nyilvántaításban több rendelkezó iS rögzíthetó, ez esetben a rendelkezók együtt
g}"korolják a fendelkezesi jogot.

2. § A temető íenntartója és iizemeltetfie a tulajdonos.

3. § A tulajdoíos a tulajdonjogi4nak és a temetó felekezeti jellegének veszélyeztetése nélkül a temetóben
a viszonosság alapján más felekezctekhez ta{ozók részéte is, de csak az Országgnílés ábl elismert
egyházak vertartá§a §zerint bizto§ítja a temetkezést. fu e rendelkezésekbe útközó megálapodás
semmis,

4. § A szabályzat hatál}" a temetóre, a teínetólátogatókra, az üzemeltetóre, a temetóen munkát végző
vállalkozólaa, a temetkezési szolgáltatóka, a wolg.áltatások igénybe vev6re teíjed ki é§ rendelkezéseit
alkalmazni kell a ternetófe vonatkoó jogviszonyokban minden szerzódó félre,

A temetó részei, a temeté§i helyek méíetei, temeté§i helyek betemethetósége

5. §. A terneté§i helyek kijelöléSe, méreteinek meghatározá§a, a terneté§re szolgáló parcelliák kijelölése
a tulajdonos hatáskörébe tartozik.

0. § (1) Eryes sírhe|yre egl kopofsós betemetés, egl koporsós fátemeté§ é§ négy urna betemetése

engedélyezhetó.
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(2) Kettes sírhelyre két koporsós betemetés, két kopQísós rátemetés és nyolc urna betemetése
engedélyezhetri,

(3) A §írhely bekeretezését és lefedé§ét a tulajdonossal engedékletni kell a munka megkezdé§e elótt,
vázlatterv benyújtásával. A beépítéssel a használati idó az eredetihez képest nem változik meg, kvéve,
ha eá a fendelkezésre jogo§ult küIön meg nem hosszabbítja.

7. § Sírbolt a temetó területén csak a plébánia engedélye alapján létesíthetó. Az új sírbolt építésére
iráryuló írásos kérelern benyújtása esetén, - mely íaííalríÁna a uéEídlzot is - a fenntartó 30 napon
beliil dönt a kéfelemben loglaltak elfogadá§áról r€gy elutasításáíól anyagi érdekének, illetve a temetó
fejleslése érdekének megfelelóen. A sírbolt létesítése engedélyköteles, ínelyet az illetéke§ építésügyi
hatóságná kell kérnie az építtetőnek.

8. § Egyéb temeiói létesítmények és hasmálaiuk:

(l) A ravatalozó építménye a plébánia tulajdonaban van, haunálatáért a iemetkezési uolgáltató az 1 .

sz. füg;elékben neghatározott d{at lizetni köteles.

(2) A kerítés és az utak a temetó részei, kaíbantaításukól a tulajdonos gondo§kodik.

(3) A sííjel a me$ltott sírhelyen helyezhetd el, az elhelyezéséről a jogosult kóteles gondoskodni. A
sírjellel az rendelkezik, aki a sírhellye| rendelkezik. A megváltási idó leiárta után a neg nem váltott
sírhelyeken lévó sírjelek elbontásáról, és elszállítáúról a sírhely ielett rendelkezó köteles gondoskodni.
Amennlben a sírhellyel rendelkezó nem lelhetd fel, a síremlékkel a ienrrtartó rendelkezik.

(4) A vezetékes vikifolyót v2nyeré§ céljáóól a kegyeleti jogot s/akoílók és a v.álla|kozók ellenérték
iizetése néIkül használhatják.

(5) A még meg nem váltott temetési helyek, a temetésre igénybe nem vett parcellák és es/éb területek,
utak, fák, sövények a tulajdonos hasnálatában vannak. Annak karbantartáúról a tulajdonos
gondoskodik.

(6) A §írbolt, síremlék karbantartásáfól annak létesítfie (örököse) vas/ a sírhellyel eryébként
rendelkemi jogo§ult köteles gondoskodni. A temetó tulaídono§a a temeiési hely felett rendelkezni
jogosultat a biáonságos használatot ve§zélyeáetó sírjel vagr a sírbolt hell,reáIítására köteles felhívni, a
felhíVással es/ideiúleg a sírhelyet körbe kell kerítenie. A felhívást _ a temetési hely megjelöIésével - a
temetó hirdetótábláján 90 napra ki kell függesáeni, és a felhívrás közlését a íendelkezé§fe jogo§ült
isrnert lakcímén is meg kell kísérelni, Ha a sírjel felett rendelkemi jogosult a felhívás ellenére nem állítja
he|lre és az életet is lenyegetó közvetlen veszély áll fenn, akkof a közvetlen vevél}t a rendelkezni
jogosult költ§égére a temetó tulajdono§a §zünteti meg. A sírjel vary sírbolt helyreállításáig a ternetési
hel}.re további temetkezés nem történhet.

(7) Uj sírjel létesítése esetén

- A sírjel (§írernlék) tenét (váalatáI) vagz leírását az építtető a tulajdonosnak az elhelyezé§ elótt
kötele§ bemutatni.

- A l20 cm-nél rnagasabb sírie| (síremlék) elhelyezesét és tervezett méreteit az illetékes építési
hatóságnak is be kell jelenteni, aÁ az elűá határidón belűl nyilatkozhat, hogy a tervezett rrréret épílési
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szilbályzatba ütköák-e. Az építési hatós"€ nllatkozatának beszeráséról a sífeínléket állító
gondoskodik. A §ííjel magassága a 200 cm-t nem haladhatja meg, Különlege§, indokolt esetben a
lennlarló hozzijárulásával ellól el íehel lérni,

- Sírbolt csak építési hatósági engedély birtokaban jogszabályban meghatáozott esetekben
építésügyi hatósági engedély nélkül is - létesíthető.

- Sírjel (sír.emlék), sírbolt köré max. 20 cm szélességú §zilárd buíkolatú szegély építhetó.

- A sírhely használati ideje alatt a §írjelet (Sííemléket) eltávolítani Vas/ afról a halott nevét törölni
tilo§. Mindez nem vonatkozik a meglévó síríel átépítésére, helyette új sííjel állításáía.

- A sírjel (síremlék) szabálywerú felállítását, átépítését, lebontá§át a tenetó' tulajdonosa ellenórzi.
A sírjel bale§etrnente§, biáonságos felállításáért, bontáúért a munka megrendelóje a felelós.

(8) Lejárt nepáltású, elhagott sírhelyek újrahasznosítása a tulajdonos joga. Minden esetben fel kell
hívni a korábbi eltemetés tényere az új sírhely rnegváltójának a fis/elmét. A temetés alkalínával a fellelt
maradványokat a sírban, illó módon elhelyezve ott kell hagni, ill. a késóbiekben létesítendó
ossáriumban kell elhelyezni.

(9) AZ elha§ott síron lévó síremlékkel a temető tulajdonosa rendelkezik. Dönté§e alapján az aíra
alkalmas síremlékeket a temetóen erre a céIra kijelölt helyen megórizheti. A betonkeretek, fedlapok
újra felhasználása, vary elboítása a tülajdonos joga és kötelessége.

(l0) Sírernlék k&zíté§e, átalakítása, új építése során az építtet6nek az e|bontott sírkövet és az építési
törme|éket el kell szállítania. A sír környezetét rendezetten kell haginia.

9, § A teínetési helyek méretei - amelynél nagyobb helyet a síremlék sem iogla|hat el - a következók:

a) Sírhelyek:

es.es §írhely l00 cínx200 crn,

- kette§ sírhely 200 cmX200 cm,

- keretezett sírhely körül 20 cm wéles járda |étesítheió,

- egmással szemben elhe|yezkedó sírhelyek sáIei közőtti távolság legalább 80 cm,

az es/ínás ínellett lévó sírhelyek közötti távolsíg legalább 80 cm,

- sírgódör mélysége 200 cm, íátemetés esetén 160 cm, urna rátemetése esetén 50 cm. Urnataltó a
ledett §ír felűletére is fögzíthetó.

b) Sírboltok (kripták): a tulajdoíossal kötött egyedi megállapodás alapján

c) Az elhagott sírhelyek újra felhasználása e§etén a fenti méfeteldól a tulajdono§ engedélye alapján el
lehet témi.

d) A sírhelyek méretének be nem taftása esetén a tulajdonos a íendelkezót lelszólítja a méret
módosítására, ha ó a felszólításnak határidóig nem tesz eleget, a trrlajdonos a sífjelet határozatban
elbontatja, ennek költséget a rendelkezóre terheli; ill. a sííhely újraváltását is megtagadhatja.



l0. § Hal,!"született nagzatok,c§onkolt testrészek, emberi szervek, szerr,rnaradványok eltemetésével
összefüggésben az 1999. éü XLIII. törvény, valamint a 145./l999. (X.l,) kormáryrendelet
rendelkezé§ei az irányadók

l l, § A temetési helyekról a nyilvántartást a tulajdonos vezeti.
A nll,\^ántaftás elektronikus úton is vezethető, de gondoskodni kell a biztonságos megóízéséról
(elektronikus másolat, írott, nyorntatott formábaí) is.

A temetóé§ temetési hely megszúnése, meg§züntetése

12. § (1) Ha a ternetó betelt, a tulajdono§ jogosült azt lezÁíni. Leárt temetóe további temeté§ nem
végezhetó és a használati idó lejártával a tenetó kiüdthető. A leárt temetóten i§ goídoskodni kell a
sírhely ijhlák mcgközeíitésére aJÚlrnas úL karbanlarlásárdl.

Ha a temetéSi hely ha§ználati ideje lejárt, a temetési hely meg§ziintethetó a 15. § (6) bekezdésben
f oglaltaka tekintettel.

ll. FEJEZET
A TEMETÓ HASZNÁLATA es mÚxÖoesr

Általános szabályok

13. § (l) A temetót é§ létesítményeit kegeleti jogok gyakorlására és ezzei ö§§zelüggó mmkák
végzésére csak nappal, és rendeltetésszeúen lehet hasmálni.

(2) A temetési hely ápolását és gondoását végzó jogosutt (rendelkezési jog tulajdonosa), a kes/eleti
jogál s/akorló terrretó látogató, a temeté§i §zeftartás é§ a keg/eleti iinnepekkel és megemlékezésetí<ei
kapc§olatos szertartások résztvevói hvételével a temetót és létesítményeit csak a tulaidonos engedéIye
ajapján lehet hasmáni.

(3) Ternetési hely használatára megláltás útján csak hatiározott idóre lehet jogot szelezni (rendelkezési
jog). (endelkezési jog jogosuttja az, aki a temetési helyet megváltotta, \,"sr akit ó medelöl, ennek
hiányában az, aki az elhuny,t temetéséró1 köteles gondoskodni és az érvénye§ megvátási díjat
megfizette.

Temeté§i hely váltá§a

14. § (l) Temetési helyet megváltani csak a tulajdonostól lehet, a ternettetóvel közö§en kijelölt temetési
helyre.

ldótarfama: kopor§ó§ temetés esetén (miminálisan 25 év, hosszabbíiás [újraváltás] : 10 év),
urnasíI eseién (minimun 10 év, ho§szabbítá§ [újravátás]: 5 év)
sírbo|t esetén (rninimáisan 60 év, hosszabbítás [újraváltás]: 30 év)

A me$tási di]ról a tulajdonos sámlát ad, ínely mellé a dílat Iizető nevére, vagt az d irásos
rryilatkozatában rneg'elölt szemé|y nevére a rendelkezési jogról igazolást állít ki. A rli]ba be kell
sánítani temetéskor megváItott, új §íí eseién az elhunl és házastár§a által a halálesetet megelózó öt
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évben a tulajdonos plébária súmfua es/űttesen befuetett eEyháÁ honiiáíule*, újra!áltás esetén a
rendelkezó utol§ó öt évben befizetett eghéEj hozz4áíulását. Amennyiben aZ ö§§zeg több síf
negváltását is tedezi, több sír nregv,áltási di]ába is beszámítható. Az erre az idószakla íizetelt egyházi

hozziijirulás késdbb már nem besziínítható. A díjat a tulajdonos az elhunl érdemeire lary z
I ellemetletd wociális helyzeléíe vajd lekintehel csökkenlheti vigy elengedheli.
I

(2) Kettes temetési hely csak egdttesen vátható meg és uganígr váltható újra,

(3) Ameínlben a rendelkezd e|hun}t, a sírt törvényes örököse(i) válthatjá(k) újía.

(4) Koporsós temetés esetén a korábban rnegváliott sírhelyek rendelkezési idejét meg kell
ho§szabbítani a temetéS íapjától §záínított 25 é\Te,

(5) Amennyiben a rendelkezé§re jogosult, vary ha elhunyt, örököse(i) nem kív.ánják a sírhelyet
újraváltani, aríól ííásban lemondhatíak, Ebben az esetben a sírhely újra hasznosítható.

(6) A lernondott sírhelyrdl a §íremléket a lemondónak el kell bontania, és 60 napon belül el kell
szálíttatnia. Ha a lelszólítás ellenére nem üszi el, a temetó tulajdonosa szabadon ha§znosíthatja.

A temetó míködése

15. § A temetd ínlíködését a tulajdoíos köteles folyamatosaí biáosítani. Ennek körében e Szabál}zat

alapián:

a) megJtaíározza a temetkezési szolg.áltatás és a vállalkoási tevékenységek végzésének rendjét,

b) bilosítja az elteínetés feltételeit,

c) biztosítja a kegyeletryakorlás feliételeit és ellenórzi annat betartását,

d) elvégzi a temetó és létesítményei takarítá§át, tis^án taáésát, aZ utakat karbaítartja, a Vemetet
elsállíttatja.

e) ö§§zehangolja a temetói létesítmények használatát, a teínetések zavartalan leboíyolítáút,

D felüs/eli a temetói sabályat betaáé&át és annak megszegőivel szemben a szükséges intéZkedéseket

megteszi,

g) Nem taítozik a tulajdonosi feladatellátás körébe halottak átvétele, h|ítéSe, tárolása, ravataloá§a, a

temeté§i §zertartás alatti §zálIítáV. E tevékenységeket aZ eltemettetó által kválasloit temetkezesi
sz.,lgáltató végzi.

16. § (1) A temetó iizemeltetését a tulajdonos-ienntartó !"s/ a temetógondnok, vas/ válasáása §zerint

szerzódéses lél útján biáosítja.

lll. FEJEZET

A TEMETOBEN VEGEZHETO MIINKAK

Altalános szabályok

6



17. § (1) A temetóben munkát végezhetnek a kegyeleti jogok s/akorlói, temetkezési szolgáltatók é§

temetkezési wolgáltatóknak nem minósüló nás válalkozók. A temetóbeli munkavégés rendjét ez a
szabályzat illet-re az eílnek ;rlapján a temető iulajdono§ával kötött szerzódés állapítja meg. A temetkezési
szolgátatók és más vállalkozók a kötelezó szakmai elóífásokat is kóte|esek betartani a temetó'i]en
végzett tevékenységük során.

(2) A ke$,eleti jogok g,,akorlói engedély nélkül végezhetik a tenetési hely gondoása körébe tartozó
munkát mások jogainak sérelme nélkül. Sövények és fák ültetéséhez ill. kiv.ágásához, lalamint
mítárgak elhelyezéséhez a temetó t laidonosának engedélye szúkséges.

(3) Ternetkezési szol$áItatá§t csak azok a tevékenységre jogosultúggal reídelkezó ternetkezési
szolgáltatók végezhetnek, amelyekkel a tula]'donos együttmúködési megállapodást kötött (l. 2, sz.
fiiggelék). Kivételes esetben a plébánia eseti engedéll ínás, a jogszabályi feltételeknek rnegfeleló
szolgáltatónak is adhat.

(4) A temetóben uállalkoási tevékenységet csak a kegyeleti jogok séIelme nélkül lehet végezni,
Vasárnap és ünnepnapon a temetóen a temetési hely gondoá§át kivéve ínunMi végezni tilos.

18. § (l) A temetkeési szolgaltatások kőzűl az aláLkiak Áárólag a tulajdonos hozzájárulásával
végezhetók:

- ravatalozás,

- §íráSás és üsszahantolás, urnasírhely-nyitá§ és uínavisszahelyezés,

- símltás,
- ral,atalozó és a kellékek hasznalata.
* újratemeté§,

- exhumálás,

- sífenlék állítása,

- sírbolt építése.

(2) A temetkezési szolgáltatók közötti e$/enlóséget a tulajdonos köteles biáosítani.

A temetés é§ a hozzá kapcsolódó tevékeíység

l9. § (l) Temetés csak koporsóban vas/ hamva§ztásos temetés esetén urnában töIténhet. A temetés
méltóMgiának biáosítása érdekében a szükséges megrendeléseket az eltemettetónek ol}"n idóen kell
megtennie, hosl a tulajdonos és a temetkezési §zolBáltató ielkészülése bilo§ítható les/en.

(2) A temetési szertartá§t a halott végakaratának tisáeletben taításával az eltemettetó választja meg (l.
még 3. §). A teneté§i szertartás fendjét a temetóben tolyó ínffikával megzavarni tilos.

(3) A betemetéshez az rendelkezési jogról igazolás és a elhunl maradványait befogadó nyilatkozat
szükséges, amelyeket a tulajdonos hivatala ad ki. A halott eltemetéséhez a halotlüz§g;álati bizon!íívány
átadá§a, ha pedig a halál kórüIményeinek kiüzsgáására ható§ágj eljáfás indult, a hatóság engedék is
szükséges. A halottvizsg,álati bizolyítlány ery példányának megóráséról a tenetó tulajdono§a
gondoskodik.

20. § (l) A sír kiásáút, és visszatemeté§ét az eltenietteió rendeli meg a temetkezési Molgáltatótól. Az
esetleges ledlap levételét és vis§zatételét az eltemettetónek kell külön rnegrendelni. Ezt aZ erre
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szakosotlott vállatkozóval is elvegeztetheti úg,,, hogr a nurtka ne akadályozza a temetést. Az ebből

keletkezett kárért a ínegbízottat terheli a felelósség. A sír kiásását rnegkezdeni csak azt követóen lehet,

hogl a megrendeló igazolja annak megvátását ill, újraváltását. A sírt szabályos méretek szerint úgy kell

kiásni, hogr a sírgödörbe a betemetés bilon§ágosan végrehajtható les/en, ne veszélyeáesse az élet és

vagyonbiztonságot vas/ mások érdekeit.

(2) A visszatemetés más temetési helyek károsítáSa nélkiil a sírhely kőrnyezetének rendezését is jelenti,

A §zétbontott sííeínlék helyreállítasát a temetést kóvető 60 napon belül el kellvégeztetni,

(3) A koporsó (urfla, urnatartó) temetőn belüli sállítá§áról a temetó rendjének biztonsága érdekében a

tenetkezési szolgátató gondoskodik. A sáIlítás gépkocsin, kocsin vagy kézben történhet-

(4) A teneté§hez szükséges felszerelések, szersámok bilosítása a tenetkezé§i szolgátató feladata.

21. § A temetó nem reni,lelkezik hútóvel, így az eltemetésre kerúló holttest a ternetés iddpontia elótt 1

órával ravaíalo É;tó lel. A holttest hlíté§éról, és a helywínre sálításról a temetkezési szolgaltatónak

kell gondoskodnia. A holttest elhelyezése a kegyeleti jogok sérelmével nem jáfhat.

22. § Sírnyitás, sírboltnyitás nunkáit elkezdeni csak az Pest Megr'ei Kormányhivatal népegészségiigti

feladatkörében eljáró járási himtata engedélyének birtokábaí lehet. Umának betemetett sírhelybe

helyezése nem minósül sírnyitásnak, A sírnyitáshoz a rendelkezési jog jogosultjának hozzll]átulása is

szükséges, kivéve, ha azt nyornozó hatóság rendelte el, ilyenkor a jogosult értesítése is elég,

(145/1999. (X. 1,) kormán}rendelet 35. §. (2) Bek.)

23. § ujraternetés az pest Mes/ei kormányhi\€tal népegészségús/i feladatkófében eljáró járási hivatala

engedélle után a rendelkezési jog jogo§ultjának megrendelése alapján történik a betemetés ill,

rátemetés szabályainak alkiLlmaá§ával.

24. § Rátemeté§ csak jelen szabályzatban írt feltételek feí]nállta esetén símyitási engedély alapján
yégezheíő.

25. § (1) Sírnyitást és exhumálást a sírgödör fokozatos rnélyítésével úg/ kell elvégezni, hos/ az a

sífjelben, síremlékben káít ne okozzoíl. Ha a sírnyitás elóreláthatólag ezeket vevékleti, a1,4(oí a

rendelkezé§i jog jogosuItja feié ezt jelemi kell. A símltást folytatni csak a veszélyhelyzet meg§züntetése

után lehet. A sírnyiiás során fokozott gondot ke|l lordítani a biáonságos munkavégzéSre, a

munkavédelmi szabáyok betartására és a kes/eleti iogok megtartásfua,

(2) Az exhumálás során felszíí!íe kerüló holttest-maradványok ósszeffitését az engedélyben írottak

§zerint, a kes/eletijogok megtartásával úg kell elvégemi, hogl a ternetólátogatókat ne zavarja.

(3) Az exhumálás következtében megüresedett iemetési hely hawnálati joga megszúnik, hacsak a

íendelkezé§i jog jogosultja annak ienntartásáról nem nyilatkozik. A nyilatkozat csak írá§ban tehetó meg.

lV. FEJEZET

A TEMETÓI DÍAK
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26. § (|) A tulajdonos plébánia hatáskörébe taítozik a temetóen érvényes díjak ínegállapítása, és

rnódosítása.

Ennek keretében a temetó fenntaítáú!"l és üzemelteté§ével kapcsolatos szükséges és indokolt
költSégek fisielemhevéteíével állapiLja meg:

a) a temetési hely megváltásának és újrav.áltásának d{ait,

b) a temetó-fenntartási hozÁátulá,s dijait,

c) ternetóen váIlalkoásszerúen munkát végzók által fizetendó temető-fenntartási honájárulá,s d?lát.

Ezen űlzl< a 1 . sz. függelékben tekinthetók meg.

V. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK

27. §. (l) A temetó kes/eleti méltósfuának megórzéséfe mindenki köteles, ennek éIdekében tilos a
temetóben mindenféle olyan tevékenység, amely a iemető kegeleti méItóságával össze nem

egyeáethetó, ís/ ki.ilónösen a hangoskodás, tlágáí beszéd, sze§zes ital fos/asáása, dohányás,
sportolás, játék, ked\telésból történó kerélpározás és rnotoroás.

(2) Tilos a temetóe kutyát bevinni, kivéve a vakvezetó kuty,át.

A temetóbe járrrrúvel behajtani és azza] közlekedni - a mozgáskorlátozottak é§ a bejelentett, illetve

engedélyezett rnunkálatokat végzók kivételével tilos.

A temetóen 12 éven aluli s/ermek cvk nagykorú személy kíséretében tartózkodhat.

(3) A sírok gondozását, díszítését a hozzátaílonk szabad belátásuk szerint végezhetik. A sírhely
megváltója köteles annak és környékének gondozásáról, gyomtalanítáúról gondoskodni, aki ennek a
kótelezettségenek íem tesz eleget a temetó tulajdonosa felszólíthatja.

(4) A temetóen végzett váItoáatást (pad elhelyezése, laültetés) be kellielenteni fenntaltónak ill. a
temetógondnoknak.

(5) A sína a sírhell,rrél nagobb mérettíre növó növénl ful. futónövén},t) ültetni nem szabad,

(6) Engedély nélkiil a temetóben fát vas/ bármikn dí§Znővénl kivágni nem szabad, amennfben a
§írhely felett rendelkezó úgl látja, hos/ es/ fa vagl bármilyen más növény akaűlyozza ót a §írhely
megközelítésében, ill. veszélyeáeti a síremléket, jelentenie kell a tulajdonosnak vas/ a temet6-
gondnoknak.

(7) A ternetóben tilos rninden olyan tárgy elhelyezése, ami akadályoua a sírok köli közlekedést.

(8) Sírernlék ill. sírszegély állítása, 
. 
felújítása, lebontása stb. lazáíólaT a temetó lenntajtójának

engedélyével és tudtával végezhetó. Epítóanyag besúllításáról vagy bontási anyag elsállításáróI a
tulajdonost \"s/ temetógondnokot értesíteni kell. Az építési hulladékot a keletkeásétól sámított 3
napon belül el kell sáIlítani.

(9) A temetó területéról sírkövet, síremléket és tejfál kiszállítani - vagronvédelmi okból - csak a
tulajdonos vagy tenetőgondnok előzetes értesíté§e után §zabad.
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(l0) A ternetóben a hllladékot az erre kijelöit helyen és csak a temetóen keletkezett növénl részeket,

sáíaz viíáEoí, koszuíűt, mécsest lehet, illetve kellelhelyezni.

(] l) A lemeld gondozisát. íelügyeletél a Iülajdonos ragl annak megbüoílja végzi,

(12) A §írhelyek leletti rendelkezési jogosult§ággal, sírhelymegváltással, temetést érintó összes üggyel

kapcsolatban a Tahitótlalui Szent Istuán Kiíály Aébánián (2o21 Tahitótfalu, Dózsa Gyófgy út l7., tel:

(26)385-807), e-mail: plebanos@tahitf.plebania.hu) történik aZ üs/intéZés.

28. § A ternetó nyitva tartási rendje: minden n ap 6oo-22oo.

29. § A temetóben feklárnot elhelyezni tilos. Hirdetménl csak a fenntartó helyezhet ki!

30. § (l) A Nemzeti Örökség Intézete NÓRD által a 258./2010. (xI. l2.) kormányrendelet alapján

védettnek nyiMánított sírhelyek (elenleg F-l1 és F-42) nem számolhatók fel, sírnyitás, sírjelen végett
rnülka csak a NÖRI engedélyevel szabad. Sírhelyet a tulaidonos helyi védelem alá helyezhet az oda

elierrreiett érdemeire va|ó tekintettel. E sííok nem sámolhatók fel és betemetés csak a tulajdonos

engedélyével történhet.

3l. §. Jelen íemetőszabllyzat 2017. május l. napján lép hatályba. Minden korábbi, ezzel ellenkezó

rendelkezés érvényét vesái. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben Mag}"í Katolikus

Püspöki Konferencia átal 2015. július l-jén hatálióa lépett, a Mas/ar Katolikus Eghaz teínetóiról,

temetési tevékeny§égéról és a katolikus es/házi §zertatás szefinti temetkezésról szóló szahálynía, az

l999. évi XLIII. törvény és végrehajtási rendelete, a 145.,zl999. (X.1.) kormánpendelet aziíáflyad,ő.

A szabályzatot a plébánia képviselő testülete 2017. március 24-i ülésén megtárgyalta és egtetértett

vele.

Tahitótlalu. 2017. március 24.
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