Recsk - Temetıszabályzat

A recski Római Katolikus Egyházközség szabályzata
az egyházközség tulajdonában lévı temetı mőködésének rendjérıl.
(Temetıszabályzat)
A recski Római Katolikus Egyházközség képviselıtestülete (székhelye: 3245
Recsk, Hunyadi út 14. sz.) a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia által kiadott
Szabályzat a Magyar Katolikus Egyház temetıirıl, temetési tevékenységérıl és
a katolikus egyházi szertartás szerinti temetkezésrıl1, továbbá az idevonatkozó
világi magyar jogszabályok, így a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi
XLIII. törvény,2 valamint annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormány
rendelet3 elıírásaival összhangban az alábbi temetıszabályzatot alkotta meg.
1.§

A szabályzat célja

1.1. A szabályzat célja, hogy a recski Római Katolikus Egyházközség (továbbiakban:
egyházközség) tulajdonában levı - 1246, 1247, 1249 hrsz. alatti úgynevezett „régi
temetı” területén, valamint a 1229/4 hrsz. alatti úgynevezett „új temetı” területén
biztosítsa a temetkezések zavartalanságát és kegyeleti méltóságát, rendezze az egyes
sírhelyek használatát és birtokviszonyát, védje az egyházközség temetıjének mőemlék
jellegő arculatát.4
2.§

A szabályzat hatálya

2.1. Jelen szabályozásnak visszamenıleges hatálya nincs, de a régi temetési helyeknél
történı változtatások, módosítások már a hatályos rendelkezések és a szabályzat
elıírásai szerint történjenek.
2.2. Ez a szabályzat 2008. január 1-jétıl lép hatályba.

1

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága: Szabályzat a Magyar Katolikus Egyház temetıirıl, temetési tevékenységérıl és
a katolikus egyházi szertartás szerinti temetkezésrıl, Budapest 2001; továbbiakban: SZAB.
2 1999. évi XLIII. törvény a temetıkrıl és a temetkezésrıl; továbbiakban: TV.
3 145/1999. (X.1.) Kormány rendelet a temetıkrıl és a temetkezésekrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról; továbbiakban:
VHR.
4 Vö.: SZAB 1.fej. 1.§.; TV 6.§. (4).
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3.§

A szabályzat végrehajtása

3.1. A temetıszabályzat végrehajtásáról az egyházközség képviselıtestülete által és a
mindenkori plébános beleegyezésével megválasztott és megbízott gondnok, vagy
temetıbizottság gondoskodik. A temetı gondnok feladatkörét az egyházközség
képviselı testülete által jóváhagyott munkaköri leírás alapján látja el.5
2.2. A temetı fenntartásával, és üzemeltetésével összefüggı feladatok ellátását Recsk
Nagyközség Önkormányzat jegyzıje ellenırzi.6
3.§

A temetı tulajdonosa és a temetı fenntartása

3.1. A temetı - valamint a hozzátartozó ravatalozó - tulajdonosa és fenntartója az
1246, 1247, 1249, és a 1229/4 hrsz.-ú területeken a recski Római Katolikus
Egyházközség,7 melynek hivatalos képviselıje a mindenkori recski plébános. Minden
hivatalos ügyben a plébános beleegyezése, megbízása, vagy hozzájárulása szükséges.
3.2. A temetıt és a ravatalozót az egyházközség tartja fenn Recsk Nagyközség
Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) segítségével és együttmőködésével. A
temetı fenntartásáról, a feladatellátás megosztásáról, a köztemetések szabályozásáról
az önkormányzat vezetésével megkötött szerzıdés alapján gondoskodik.8
4. §

A temetési helyek megváltása és használata

4.1. Az egyes sírhelyek, vagy urnahelyek (ezentúl: „temetési hely”) használóinak a
temetési helyet meg kell váltani.
4.2. A temetési helyek megváltási ideje - mind a sírhelyek, mind az urnahelyek
tekintetében - egységesen 25 év.9
4.3. A temetési helyek megváltásának összege mind az úgynevezett „régi” és „új”
temetıben egységes, annak összegét - mind az egyes, mind a kettıs sírhelyekre - az
egyházközség képviselı testülete határozza meg és teszi közzé.10
4.4. Urna meglévı sírhelyen való eltemetése esetén a koporsós sírhely megváltásának
összege az irányadó. Az urnás rátemetés önmagában a koporsós temetési hely
használati idejét nem hosszabbítja meg.11
5

Lsd.: 1. sz. melléklet
V.ö.: TV 7.§
7 V.ö.: TV 5.§ (1)
8 Lsd.: 2. sz. melléklet
9 V.ö.: TV 22.§ (4); VHR 18.§ (1), (4)
10 V.ö.: TV 40.§ (2)
6
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4.5. A megváltási összegbıl engedményt adhat, vagy - rendkívüli esetben
méltányossági okokból, - eltekinthet tıle: az egyházközség képviselı testülete, vagy
plébánosa. A temetı gondnok (vagy temetı bizottság) nem rendelkezik ezzel a
jogosultsággal.
4.6. Az egyes temetési helyek - a 25 évre megállapított megváltási összeg figyelembe
vételével, az összeg idıarányos növelésével - hosszabb idıre is megválthatók.
4.7. A 25 évnél nem régebben váltott temetési hely esetében, - újra megváltás esetén
- a fennmaradó évekkel együtt hosszabbodik a 25 éves megváltási idıszak.
4.8. A temetési helyek megválthatók a) temetés esetén, vagy b) temetés nélkül.
4.9. A megváltást dokumentálni kell, és a temetkezési helyet megváltó számára
bizonylatot kell kiállítani, mely egyértelmően bizonyítja a temetési hely megváltását.
4.10. A megváltott temetési hely fölött az rendelkezik, aki megváltotta.12 A megváltást
igazolni kell.
4.11. A temetési hely újra megváltásában elsıbbséget élvez az eltemettetı, vagy halálozása esetén - a törvényes öröklés rendje szerint soron következı közeli
hozzátartozó.13 Azonos jogú hozzátartozók esetén - a viták és félreértések elkerülése
érdekében, - a temetési helyet meg nem váltók írásbeli hozzájárulása, vagy a
megváltásról való írásbeli lemondása szükséges az újra megváltáshoz a közülük
temetési helyet megváltani szándékozó részére.
4.12. Több azonos jogú hozzátartozó esetén az egyházközség biztosítja, hogy
részarányosan együtt is megválthassák a temetési helyet, amely azonban egyik félnek
sem biztosít beletemetkezési jogot, kivéve, ha valamelyik hozzátartozó javára
megállapodnak, és ezt írásban rögzítik.
4.13. Használt és régi temetési helyek esetében a megváltást írásban kell bizonyítani,
annak hiányában a megváltást az ismeretes utolsó beletemetési idıponttól
vélelmezzük.14
4.14. Amennyiben az utolsó beletemetés ideje nem bizonyítható kétséget kizáróan,
vagy a temetési helyet a megadott határidıig nem váltották meg: a sírhelyet nem
tekintjük megváltottnak, illetve a sírhely megváltandó és szabadon megváltható.
4.15. A meglévı - tehát síremlékkel jelzett, - de lejárt, és meg nem váltott temetési
helyekbe temetés nem engedélyezett.
4.16. Szabályosan megváltott temetési hellyel nem rendelkezık részére az új temetı
rész 3. parcellájában jelölünk ki temetési helyet.
4.17. Köztemetés céljára - az önkormányzattal történt megállapodás alapján - az új
temetı rész 3. parcellájában biztosítunk temetési helyet, és egyszerő egyházi temetést.15
11

V.ö.: VHR 33.§ (1)
V.ö.: TV 22.§ (1)
13 V.ö.: TV 22.§ (3)
14 V.ö.: VHR 18.§ (1)
12

-3-

Recsk - Temetıszabályzat

4.18. A temetési helyek a lejárat évének június hónap 30. napjáig megjelölésre
kerülnek; Recsk község honlapján, a helyi lapban, valamint a templom hirdetı tábláján
kihirdetésre kerülnek, és a megváltást azon év december hónap 31. napjáig biztosítjuk.
Az adott határidık lejártával a meg nem váltott temetési helyek fölött - megváltási
igény hiányában - már a temetı tulajdonos rendelkezik, és így ezek a temetési helyek
bárki számára szabadon megváltásra kerülhetnek.16
4.19. A temetési hely megváltásánál, vagy az elsı beletemetkezés alkalmával jelezni
kell a rátemetési szándékot.17
5. §

A sírhelyekre vonatkozó szabályok

5.1.

A temetıben az alábbi típusú temetési helyeket biztosítjuk:
- koporsós temetés esetén a temetési hely lehet: egyes sírhely, kettes sírhely18
- urna földbe történı temetése esetén: urna-sírhely
- urnatemetkezésre kialakított építmény, urnafülke a temetıben nincs, de az
urna koporsós temetési helyre is temethetı19
- hamvak szétszórása és bemosása nem lehetséges, a megfelelı hely nem
biztosított
- új sírbolt létesítése nem lehetséges, a régi sírbolt,vagy sírbolt szerő temetési
hely megváltása egy kettes temetési hely megváltásával egyenértékő.
A sírméretek felsı határa korlátozott.20
A sírhelyek mérete – két oldalon - 30 cm-es járdával
hossza
szélessége
- 1 személyes felnıtt sírhely:
230 cm
140 cm
- 1 szem. rátemetés igénylése esetén 230 cm
140 cm
- 2 személyes felnıtt sírhely esetén
230 cm
220 cm
- 2 szem. rátemetés igénylése esetén 230 cm
220 cm
- urna földbe történı temetése esetén 80 cm
60 cm

5.2.

mélysége legalább
160 cm
210 cm
160 cm
210 cm
100 cm

5.2. Az egyszemélyes felnıtt sírhelyben tehát 2, a kétszemélyes felnıtt sírhelyben 4en temetkezhetnek koporsós temetéssel. Urnás rátemetés esetén egy sírhelyre
legfeljebb 2 urna helyezhetı el.21
15

V.ö.: VHR 31.§, lsd.: 2. sz. Melléklet megállapodása
V.ö.: TV 10.§ (2), (3)
17 V.ö.: jelen Szabályzat 5.2. §
18 V.ö.: VHR 11.§ (1)
19 V.ö.: VHR 12.§ (1), 33.§ (1) (2)
20 V.ö.: VHR 10.§ (5), 11.§ (4)
16

-4-

Recsk - Temetıszabályzat

5.3.

A sírok egymástól való távolsága: 100 cm, oldaltávolságuk: 60 cm.

6. §

A síremlékek (sírjelek) létesítése és a meglévık megóvása

6.1. A meglévı síremlékek, amennyiben 1960 elıttiek, úgy védendı értékek.
6.2. Síremlékcsere esetén az új síremlék állíttatója köteles a régi sírkövet elszállíttatni,
vagy a gondnok (temetı bizottság) által biztosított és elıkészített helyre a temetı
területén belüli megırzés végett áthelyezni.
6.3. Új síremlék csak a temetıgondnokság engedélyével állítható fel.22
6.4. Az újonnan felállítandó síremléknek jellegében meg kell felelnie a mőemlékileg
jelentıs értéket képviselı hely által megkívánt formai és méretbeli szabályoknak. A
síremlék anyaga nem megszabott. A régi típusú síremlékek esetében a méret a
régieknek megfelelı lehet.
6.5. Amennyiben egyszerő formájú, téglatest, vagy ahhoz hasonló alakú modern
síremlék kerül felállításra, úgy az alábbi méretbeli elıírásokat kell betartani
a) maximális föld feletti magasság: 1,2 m,
b) maximális szélessége: 0,8 m.
6.6. A sír köré kerítést építeni tilos.
6.7. A síremlékek megalkotásánál nem kötelezı használni a zsidó-keresztény vallás
jelképeit, de a hely méltóságát, vagy mások hitbeli meggyızıdését sértı jelképek,
feliratok használata nem engedélyezett és tilos.
6.8. A síremlékek környezetét a temetési hely fölött rendelkezı (aki megváltotta)
köteles gondozni, és rendezett állapotban tartani. A síremlékek közötti, vagy
környékén lévı növényzet, fák kivágását, vagy telepítését kötelezı bejelenteni, és a
temetı fenntartó engedélyét kérni.23
7. § Recski Nemzeti Emlékpark Alapítvány kegyeleti emlékhelye
7.1. Az új temetı rész 2. és 3. parcellája út melletti részében a Recski Nemzeti
Emlékpark Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) 14 db., azaz tizennégy darab
temetési helyet váltott meg 100 évre, melynek idejét egységesen 2001-tıl számítjuk. A

21

V.ö.: VHR 33.§ (2)
V.ö.: VHR 13.§ (2), (3)
23 V.ö.: VHR 23.§ (1) (2)
22
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megvásárlás tényét, az emlékmő felállítását és leírását külön szerzıdések és számlák
bizonyítják.24
7.2. Az emlékhelyre temetés csak az alapítvány, vagy annak jogutódja engedélyével
lehetséges urnás elhelyezéssel. Más temetés az emlékhelyen nem lehetséges.
7.3. Az emlékhely gondozását az alapítvány a saját terhére vállalja és megszervezi.
Kiegészítı rendelkezések
Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzattal
kötött megállapodások, az önkormányzat köztemetı használatát szabályozó
rendelete,25 annak módosított és közzé tett hatályos változásai, valamint a Magyar
Katolikus Püspökkari Konferenciának a Magyar Katolikus Egyház temetıirıl, temetési
tevékenységérıl és a katolikus egyházi temetésrıl szóló szabályzatának, az 1999. évi
XLIII. Törvény és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet
szabályai irányadók.

Recsk, 2007. november 1-jén
Kiss Csaba plébános
Az Egyházközségi Képviselı Testület részérıl:

24

Lsd.: 3. sz. melléklet: Átadás - átvételi jegyzıkönyv
Lsd.: 4. sz. melléklet: Recsk Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2004. (04.29.) rendelete a temetı használatának
szabályairól (kihirdetve: 2004.05.03.)
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