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TEMETŐSZABÁLYZAT
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében rögzített
felhatalmazás alapján-

Hatályos: 2020. november hó 01. napjától
A Tulajdonos
Bodajk belterület 192/2 hrsz. temetőre
Bodajk belterület 598/1. hrsz. urnatemetőre
Csákberény 147 hrsz. belterület temetőre
Magyaralmás belterület 567 hrsz. temetőre
Sárkeresztes belterület 127 hrsz. temetőre
Moha belterület 143 hrsz. temetőre
Fehérvárcsurgó belterület 603, 609 hrsz. temetőre
Zámoly belterület 038, 039/2 hrsz. temetőre
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1. §
Bevezető rendelkezések
1) A Bodajk belterület 192/2 helyrajzi számon nyilvántartott temető, Bodajk Római
Katolikus Plébánia (Székhelye: 8053 Bodajk, Szent István tér 1.) tulajdonát képezik.
A Csákberény belterület 147 helyrajzi számon nyilvántartott temető, Csákberény
Római Katolikus Plébánia (Székhelye: 8073 Csákberény, Kossuth L. u. 1) tulajdonát
képezik. A Magyaralmás belterület 567 helyrajzi számon, és a Sárkeresztes belterület
127 helyrajzi számon nyilvántartott temetők, Magyaralmás Római Katolikus Plébánia
(Székhelye: 8071 Magyaralmás, Fő u. 29) tulajdonát képezik. A Moha belterület 143
helyrajzi számon nyilvántartott temető Iszkaszentgyörgy Római Katolikus Plébánia
(Székhelye: 8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi u. 1.) tulajdonát képezik. A
Fehérvárcsurgó belterület 603 és 609 helyrajzi számon nyilvántartott temetők,
Fehérvárcsurgó Római Katolikus Plébánia (Székhelye: 8052 Fehérvárcsurgó, Kossuth
Lajos utca 1.) tulajdonát képezik. A Zámoly belterület 038, 039/2 helyrajzi számon
nyilvántartott temető, a Zámoly Római Katolikus Plébánia (Székhelye: 8081 Kossuth
L. u. 48.) tulajdonát képezik. A temetőkben egyházi, polgári és köztemetések
bonyolíthatók meghatározott rend szerint.
2) Jelen szabályzat alkalmazása és értelmezése során irányadó jogszabályok:
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (IV.13.)
- ennek végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet
- ezek mindenkor hatályos módosításai, kiegészítései
- CIC – Egyházi Törvénykönyv
- a MKPK által a tárgykörben kiadott szabályzatok, különösen a Magyar Katolikus
Egyház temetőiről, temetkezési tevékenységéről és a katolikus egyházi szertartás
szerinti temetkezésről szóló Szabályzat (a továbbiakban: MKPK Szabályzat).
3) A temetők tulajdonosa – a továbbiakban Tulajdonos – a temetők fenntartásával és
üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat saját maga látja el. Külön megállapodásokban
rögzíti a Tulajdonos, a köztemetőkre vonatkozó megállapodását, az egyes
Önkormányzatokkal.
2. §
Sírhelyek, sírboltok, urnatemetkezési helyek megváltási ideje
1) A Temetési hely lehet: egyes sírhely, kettes sírhely, kripta, illetve urnasírhely.
2) Sírhelyek megváltási ideje:
Egyes sírhely:

25 év

Kettes sírhely

25 év

Kripta:

60 év

Urnasírhely:

25 év

3) A temetési helyek használati idejét, és megváltási díját a Tulajdonos jogosult
meghatározni. Korábban megváltott sírhelyre temetkezés esetén az eltemettető
egyszeri temetési közköltséget, (ill. egyszeri megváltási díjkiegészítést) köteles fizetni,
melynek mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
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4) Sírhelyet megváltani elsősorban temetéshez kapcsolódóan lehet. Kriptát létesíteni
kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával, az előírt engedélyek birtokában lehetséges.
5) A temetési hely feletti rendelkezési jogot az nyeri el, aki azt megváltja. A temetési
hely feletti rendelkezési jog annak lejáratakor, vagy azt megelőzően
meghosszabbítható. Temetési helyet újraváltani a lejárat évében, vagy azt megelőzően
lehet az átmeneti rendelkezések között meghatározott kivétellel. Temetési hely
újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetében örököse, a törvényes
öröklés szerint soron következő közeli hozzátartozója. A temetési helyek meg- és
újraváltását kizárólag a Temető pénztárosnál lehet befizetni. A befizetés igazolására
kiállított bizonylat, és igazolás az adott sírhely lejárat időpontjáig megőrizendő!
6) Az adott temetési hely lejártakor a rendelkezési jogot gyakorló feladata az időbeni
újraváltás. A rendelkezni jogosult az adataiban történő változásokat (új lakcím,
elérhetőség) a Temető fenntartónál, vagy a pénztárosnál bejelenteni köteles. Az ennek
elmulasztásából eredő esetleges károkért a Tulajdonos sem anyagi, sem egyéb
felelősséggel nem tartozik.
3. §
Temetkezésre felhasználható helyek, és méretei
Egyes sírhely mérete: hossza: 220 cm, szélessége: 100 cm.
Kettes sírhely mérete: hossza: 220 cm, szélessége: 230 cm.
Urnasírhely mérete: hossza: 100 cm szélessége: 50 cm.
A sírhelyek között 60 cm távolságot, a sorok kőzött 80 cm távolságot kell tartani.
A sírgödör mélysége legalább 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni,
hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt
a Tulajdonos hozzájárulásával - természetes, talajban lebomló - anyaggal burkolni
lehet.
6) Oldalirányú üreggel ellátott sírhelyet létesíteni temetni, nem lehet.
7) A létesítendő kripta méreteit a tervezett koporsók mérete határozza meg. Helyét a
temetőn belül a Tulajdonos jelöli ki a temetői ügyintézőjén keresztül. A kripta
építéséhez a jogszabályokban előírt engedélyeket be kell szerezni.
8) Kolumbárium és urnasírbolt csak a Tulajdonos írásos engedélyével építhető.
1)
2)
3)
4)
5)

4. §
Sírjelek, síremlékek
1) A temetési hely megjelölésére sírjelet, vagy síremléket kell használni. Ezek mérete
nem haladhatja meg a jelen szabályzatban meghatározott temetési hely méreteket.
2) A sírjel / síremlék létesítése előtt a megrendelőnek bejelentési kötelezettsége van a
Tulajdonos felé. A temetési helyen túlterjedő, közízlést sértő, vagy nem illő felirattal
ellátott sírjelet/síremléket létesíteni nem szabad. Ennek betartásáért mind a
megrendelő, mind a kivitelező egyetemlegesen felelős.
3) A sírjel / síremlék, kripta helyreállítására, felújítására a Tulajdonos a temetési hely
felett rendelkezni jogosultat felszólíthatja, illetőleg az állékonyságot, az életet, a
biztonságos használatot veszélyeztető állapot fennállása esetén köteles felhívni. A
felhívást - a temetési hely megjelölésével - a temetői hirdetőtáblán közzé kell tenni.
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4) A közvetlen veszély fennállása esetén - és amennyiben a sírjel / síremlék felett
rendelkezni jogosult a felhívásnak nem tesz eleget, a Tulajdonos jogosult a
veszélyhelyzetet megszüntetni, a rendelkezni jogosult terhére.
5) A rendelkezni jogosult köteles az adott temetési helyen eltemetetteket egyértelműen
jelölni (fejfa, sírjel / síremlék), és gondoskodni az olvashatóságról. A sírjellel /
síremlékkel az rendelkezik, aki a temetési hely felett is rendelkezik.
6) A megváltott, de elhanyagolt sírhely rendbetételére a Tulajdonos a rendelkezésre
jogosultat a hirdetőtáblán akkor is felszólíthatja, ha az közvetett vagy közvetlen
életveszélyt nem okoz. Ha a felszólítást követően 1 éven belül a rendbetétel nem
történik meg, úgy a Tulajdonos jogosult a továbbiakban, a sírjel meghagyása mellett, a
sírdombot zöldterületként kezelni.
7) Amennyiben a temetési helyet nem kívánják újraváltani a rendelkezésre jogosult, úgy
az adott temetési helyen álló sírjelet/síremléket a lejárat évétől számított 6 hónapon
belül köteles a Tulajdonossal egyeztetett módon a temetőből kiszállítani. Amennyiben
egy év elteltével az adott sírjelet/síremléket nem szállítja el, úgy mindezekkel a
Tulajdonos szabadon rendelkezik, és a (volt) rendelkezni jogosult irányában
semmiféle kártérítési felelőssége és elszámolási kötelezettsége nincsen.
8) Amennyiben a temetési helyet a rendelkezésre jogosult nem kívánja újraváltani, úgy, a
Tulajdonos a 2. számú melléklet szerinti lemondó nyilatkozatot állítja ki, és megkísérli
azt a rendelkezésre jogosulttal aláíratni. Ha a kapcsolatfelvétel a rendelkezni jogosult
hibájából meghiúsul, vagy ő a nyilatkozat aláírását megtagadja, úgy a lejáratot követő
egy év elteltével rendelkezni jogosult irányában semmiféle kártérítési felelőssége és
elszámolási kötelezettsége nincsen.
9) A Tulajdonos a temetői hirdetőtáblán közszemlére teszi a lejárt megváltási idejű
temetési helyek listáját. Ez a felhívás kiértesítésnek minősül. A felhíváson található
temetési hely pontos helye a temetőtérképen kikereshető. A sírhelyek Parcella / Sor /
és Sorszám szerint kerülnek megjelölésre.
10) Egyházi személyek, hősi temetési helyen nyugvók sírjait a Tulajdonos gondozza, ezek
a temetési helyek nem válthatók meg, és nem évülnek el.
5.§
Temetői munkák
1) A temetőkben végzendő munkát - kivéve a hozzátartozók részéről történő
sírgondozást - előre be kell jelenteni a Tulajdonosnak. A temetőkben bármilyen
munka felelősségvállalással végezhető. Bejelentési kötelezettség terheli különösen
azon vállalkozókat, akik a temetőben síremlék állítási, karbantartási, tisztítási
munkákat végeznek. Új síremlék állítása esetén szükség szerint kötelesek
helyszíni egyeztetést kezdeményezni a temetőgondnoknál.
2) Mivel a temetők zöldfelület jellegű, ezért a vegyszeres gyomirtás tilos, azt kizárólag a
Tulajdonos végezheti, valamint a gondozott temetési hely kóré nem helyezhető el sem
műanyagból, sem betonból készült „sírvédő sáv".
3) A temetési helyek természetes anyaggal – kaviccsal történő körbeszórása nem tilos,
azonban a temetési helyek közötti sortávolságot, és a szomszédos sírhelyet nem
sértheti.
4) A fenti szabályokat megsértőket Tulajdonos jogosult az eredeti állapot helyreállítására
felszólítani, illetve ennek elmulasztása esetén a helyreállítást a szabályt sértő
költségére elvégeztetni.
5) A temetőkben üzletszerű szolgáltatást nyújtó vállalkozók kötelesek a
temetőszabályzatot betartani, valamint az üzletszerű szolgáltatás végzésére
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tekintettel temetőfenntartói hozzájárulást megfizetni. A temetőfenntartói
hozzájárulás mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza, a díjat a temető
pénztárosánál kell befizetni.
6) Temetőfenntartói hozzájárulás többtényezős költségtérítés, mely tartalmazza a
temetőbe történő behajtás díját, ravatalozó és közműhasználati költségtérítést,
koszorús temetés esetén azok hulladékkezelésére tekintettel felszámítandó
kommunális díjat, valamint a meglévő sírjel, vagy síremlék bontási díját is.
7) A temetőkben bármilyen munka - úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és
látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását.
8) A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell
arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munkavégzés ideje alatt a temetési helyek
látogatását akadályozni nem lehet.
9) A temetőkben végzett liturgikus események (szentmise, litánia; stb...) alatt munkát
végezni nem lehet; zaj, munkagép, vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.
10) A Tulajdonos a temetőkben fizetendő díjak mértékét az 1. számú mellékletben
határozza meg.
11) Meg kell őrizni, illetve tudatosan tervezni kell a temetők park jellegét. Az utak, fel
nem használható területek füvesítése, és a temető területének ésszerű fásítása
mindenki közös ügye. A sírok közti utakra virágot ültetni nem szabad, mert
akadályozza a többi sír megközelítését.
6.§
Temetkezési szolgáltatás, temetés, sírnyitás
1) Az egyházi szertartás szerinti temetés nem minősül temetkezési szolgáltatásnak.
2) Temetkezési szolgáltatást bármely temetkezési szolgáltató végezhet, aki megfelel a ;
temetkezési szolgáltatókra vonatkozó törvényi előírásoknak, telephellyel, halottszállító
járművel és a szolgáltatás ellátásához személyzettel rendelkezik és a jelen szabályzat
1. számú mellékletében meghatározott temetőfenntartási hozzájárulást az adott temetés
vonatkozásában megfizette. A Temetkezési Szolgáltató köteles ellenőrizni, hogy az
eltemettető a sírhely megváltással kapcsolatos igazolással rendelkezik e. Annak
hiányában a szolgáltatás elvégzésére nem vállalkozhat.
3) Temetni hagyományos módon koporsóban, hamvasztás esetében az urnába helyezett
hamvak eltemetése, illetve elhelyezése útján lehet. Az urna koporsós temetésű, még le
nem járt sírhelyre rátemethető.
4) A temetés során az eltemettető köteles figyelembe venni az elhunyt életében erre
vonatkozóan tett rendelkezéseit.
5) Amennyiben a temetés során sírjelet / síremléket is bontani kell, úgy az eltemettető
köteles a temetés napjától számított hat hónapon belül a bontott sírjelet / síremléket az
eredeti helyére visszaállítani, vagy a temetőből elszállítani. A sírjel / síremlék
bontására előzetesen külön engedélyt kell kérni. A bontott síremléket temetőink
területén sehol sem szabad tárolni. A temetőkben elbontott és még vissza nem állított
síremlékekért a Temető Tulajdonosa megőrzési felelősséget nem vállal.
6) A temetési hely kijelölését a Tulajdonos a temető ügyintézőjén, gondnokain keresztül
maga végzi. A temetőkben eltemetett elhunytakról az előírt, nyilvántartásokat a
Tulajdonos végzi, aki kérésre információt ad a hozzátartozóknak az adott temetési
helyről, betartva a személyes adatok biztonságát.
7.§
Temetői rend
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1) A temetők minden nap korlátozás nélkül tart nyitva.
2) A temetőkbe gépkocsiival, motorkerékpárral, segédmotor kerékpárral behajtani csak a
Tulajdonos engedélyével lehet. Mozgássérültek, illetve mozgáskorlátozottak külön
engedély nélkül is behajthatnak a temetőkbe, azonban kötelesek betartani a Tulajdonos
rendelkezéseit.
3) A temetők területére a temetők rendjét zavaró, kegyeleti érzést sértő tárgyat, illetve
bármilyen állatot bevinni tilos.
4) Tilos minden olyan tevékenység, ami a hely kegyeleti jellegét sértheti.
5) Szemetet, hulladékot csak a temetők erre kijelölt hulladékgyűjtő szigetén lehet
elhelyezni és csak olyat, ami a temetőben keletkezett. Az elbontott síremlékek
ideiglenes tárolása (minden egyes esetben egyeztetve a temetőgondnokkal) kizárólag
az erre a célra kijelölt területen megengedett.
8.§
Nyilvántartó könyv
1) A temetőkben - a kegyeleti jogok gyakorlása céljából - a temetési helyekről az
üzemeltető nyilvántartásokat vezet. A temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó
könyv szolgál.
2) A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza: folyószám, a temetés
(urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja, az elhalt természetes
személyazonosító adatai, legutolsó lakóhelyének a címe, az elhalálozás időpontja, a
sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető, illetve a temetési
hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme, és a síremlékre vonatkozó
bejegyzések.
3) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urnaelhelyezést, urnakiadást, urnakiemelést,
hamuszórást) időrend szerint kell bejegyezni.
4) A holttestmaradványok közös sírba helyezése esetén a temetőkben vezetett
nyilvántartó könyv rovatába a közös sírba történő helyezést, időpontjának és a közös
sírnak a megjelölésével be kell jegyezni.
5) Az üzemeltető a sírbolt könyv és a nyilvántartó könyv adatait elektronikus
adathordozón is tárolhatja. Az elektronikus nyilvántartásról hiteles biztonsági másolat
készítése vagy párhuzamos manuális nyilvántartás vezetése szükséges.
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9.§
Bodajk, Urnatemetőre vonatkozó eltérő szabályok
1) Jelen paragrafusban foglalt eltérő rendelkezéseket a Bodajki Segítő Szűz Mária
Kegyhelyen kialakított urnatemető területére, az ott végzett temetkezési szertartásokra,
nyújtott illetőleg igénybe vett szolgáltatásokra kell alkalmazni.
2) Az urnatemetőben mindenki az ilyen temetkezési hely funkciójának, csendjének és a
kegyeletnek megfelelő magaviseletet köteles tanúsítani. Tilos minden olyan
magatartás vagy tevékenység, amely a látogatók körében megbotránkoztatást kelt
vagy kelthet, illetve kegyeletsértő, zavarja vagy akadályozza a kegyeleti jog
gyakorlását. Az urnatemető területén megfigyelő kamerák vannak elhelyezve, a
látogatók tudomásul veszik, hogy róluk biztonsági kamerafelvétel készül.
3) Az urnatemető területén csak a külön erre a célra kijelölt helyen lehet díszítésére
szolgáló tárgyakat (kiskoszorú, virág, stb.) elhelyezni. A rendezettség érdekében a
fenntartó jogosult azokat eltávolítani, átrendezni. Az urnafülkéknél és a temetői
helyszínen bármilyen kegyeleti tárgy elhelyezése tilos. Engedély nélkül elhelyezett, az
urnatemető használati rendjét zavaró tárgyakat (pl. műanyag- és kőváza stb.)
temetőfenntartó jogosult eltávolítani.
4) Az urnatemetőben csak katolikus szertartás végezhető, kivételesen evangélikus vagy
református azzal, hogy a temetkezési hely beszentelését minden esetben kérni kell, és
a temetkezéssel kapcsolatos kötelezően illetőleg választás szerint igénybe vehető
szolgáltatások stóladíját minden esetben meg kell fizetni.
5) Az urnatemetőben gyertyák, mécsesek gyújtására – tűzveszély és tűzrendészeti
előírások miatt – tilos, illetve kizárólag az erre a célra elhelyezett elektromos
gyertyaasztalon van lehetőség.
6) Az urnafülke, illetve urnasírbolt fedlapjára az eltemettető kérésének megfelelően a
Plébánia elkészítteti a feliratot a Plébániával szerződésben álló kőfaragók
igéybevételével, kivételes esetekben csak a Plébánia plébánosának engedélyével lehet
ettől eltérni azzal, hogy a kötelező motívumok és egységes betűtípus betartása minden
esetben kötelező.
7) A fenntartó biztosítja a temetkezési hely személyes és elektronikus felügyeletét, de az
az elhelyezett applikációk ellopásáért felelősséget nem vállal.
8) Az Az urnatemetőben a temetési helyek a következők:
Összesen 782 urnahely található 3 helyszínen:
Altemplom: 1-2 urna befogadására alkalmas fülke,
Belső urnatemető: 1-2 urna befogadására alkalmas fülke,
Külső urnatemető: 1-2 urna elhelyezésére alkalmas fülke;
Szóró urnatemető
9) A fenntartó fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos urnasírhelyeket fenntart
azoknak akiket külön erre jogosultnak érez, létrehozva ezzel a díjszabásban is szereplő
kedvezményes urnahely árakat melyeket 99 évre értékesít.
10) Az urnafülke, illetve urnasírbolt megváltásáért megváltási díjat, újraváltásáért
újraváltási díjat kell fizetni. A díjakat a Plébánia évenként határozza. Az urnafülke és
az urnasírbolt megváltási díja az abban elhelyezni kívánt urnák számától és az
urnafülkének, illetve urnasírboltnak az urnatemetőben fellelhető helyétől és
elhelyezkedésétől függ.
11) Az urnatemetőben az urnafülkék feletti rendelkezési jog időtartama legkevesebb 25,
legfeljebb 99 év.
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12) A megváltott és újraváltott urnafülke pontos helyét, valamint a megváltási díját az
urnafülke felett rendelkezési jog gyakorlására jogosulttal kötött szerződésben fel kell
tüntetni. A rendelkezésre jogosult gyakorolja az urnasírhellyel kapcsolatos jogokat és
őt terhelik az esetleges kötelezettségek.
13) A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének
meghatározására és az urnafülke, valamint az urnasírbolt gondozására terjed ki.
14) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a
törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.
15) A Plébánia az urnafülkék lejártának idejéről külön értesítést nem küld, azt az
urnatemető hirdetőtábláján, valamint az urnafülke fedlapján matricán jelzi. A
rendelkezési jog lejártának időtartama után 1 hónap türelmi idő van, melynek lejáratát
követően a meg nem váltott urnafülkékben lévő elhunytak hamvai az urnatemető
szóróparcellájában kerülnek elhelyezésre, ami a temető nyilvántartásban regisztrálásra
kerül.
16) Az urnatemetővel kapcsolatban vezetett nyilvántartások alapján a hivatalos irodai
időben (nyitvatartási idő) a kegyeleti jogokat gyakorolni kívánó által felvilágosítás
kérhető megváltott urnafülke fellelhetőségi helyéről. A nyilvántartásokba azonban
csak az tekinthet be, akit arra a Tv. feljogosított.
17) Az urnatemető látogatási – nyitvatartási rendje a kegyhely mindenkori nyitvatartásával azonos.
18) A temetkezési szertartással kapcsolatos kegyeleti – liturgikus lehetőségeket a plébánia
stólatáblázata tartalmazza.
10. §
Záró, átmeneti rendelkezések
19) Jelen szabályzat 2020. november 01-jén lép hatályba, és a folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.
20) A jelen szabályzat hatályba lépésével az ezzel ellentétes valamennyi korábbi
szabályzat érvényét veszti.
21) Amennyiben a jelen szabályzat bármely rendelkezése a temetőkről,
temetőfenntartásról és temetkezésről szóló jogszabállyal ellentétes, vagy abba ütközik,
úgy ebben a kérdésben a hatályos jogszabályi rendelkezés irányadó.
Bodajk, 2020. október 31.

Mórocz Tamás plébános s.k.
Bodajk Római Katolikus Plébánia
Csákberény Római Katolikus Plébánia
Fehérvárcsurgó Római Katolikus Plébánia
Iszkaszentgyörgy Római Katolikus Plébánia
Magyaralmás Római Katolikus Plébánia
Zámoly Római Katolikus Plébánia
Mórocz Tamás plébános
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MELLÉKLETEK:
1. sz. melléklet:

Díjak
Sírhely megváltáshoz kapcsolódó, és a Temetőkben üzletszerű tevékenységet végzők,
temetkezési szolgáltatást nyújtók által fizetendő díjak:
2020. november 1-től
Sírhely
Időtartam
Temetőfenntartói
hozzájárulás*

Koporsós
egyes
25 év
15000.-Ft

kettes
25 év
30000.- Ft

Urna
egyes
25 év
15000.- Ft

Kripta
60 év
100000.- Ft

10.000.- Ft (+Áfa)

*A temetőkben, (kivétel a bodajki katolikus temető, Bodajki Segítő Szűz Mária Kegyhelyen lévő
urnatemetőben) üzletszerű tevékenységet végzők, temetkezési szolgáltatást nyújtók által fizetendő.
A síremlékek felújításánál a bruttó 100.000.- Forintot meg nem haladó munka esetén 5.000.- Forint a
hozzájárulás mértéke.

9

Bodajki Segítő Szűzanya Kegyhely urnatemetői díjak:
Temetkezési szolgáltatások
urnahely megváltás fedlappal I.
kat. (altemplom)

1.000.000.- Ft/50 év

urnahely megváltás fedlappal I.
kat. (altemplom)

500.000.- Ft/25 év

urnahely megváltás, fedlappal
II. kat. (altemplom kivételével
minden egyéb)

300.000.- Ft/25 év

hamvak szóróparcellába
helyezése - bérlemény

50.000.- Ft

ravatalozás, világítás,
hangosítás, templomban,
urnatemetőben

a temetési stóladíj
tartalmazza

hamvak ravatalozásra
készítése, kegyhelyen belüli
szállítása, urnába helyezése –
temetkezési költség / óra /
testőrdíj

a temetési stóladíj
tartalmazza

hamvak díszmenetben viteléhez
előkészítés, a kriptán keresztül
a temetkezési helyszínre

a temetési stóladíj
tartalmazza

urna fedlap betűgravírozás

kötelezően egységes betűtípust
és méret van megszabva az
urnatemetőben
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kiszervezett szolgáltatás

2. sz. melléklet:

Ügyintézők, gondozók

Bodajk

Csákberény

Fehérvárcsurgó

Magyaralmás

Moha

Sárkeresztes

Zámoly

Temetőgondnok
Kovács János
Bodajk
Rigós u. 15.
22/410-530
30/239-77-51
Takács Tiborné
Csákberény
Dózsa György u. 45.
70/2038870
Kecskés Mária
Fehérvárcsurgó
Rákóczi u. 10.
22/426-275
Szendrei Mihály
Magyaralmás
Fő u. 29.
30/268-31-57
Bodajk Római Katolikus
Plébánia
Bodajk, Szent István tér 1.
22/410-039
Jakab Jánosné
Sárkeresztes
Kölcsey u. 14.
30/2051597
Csákány Györgyné
Zámoly
Dózsa György u. 22.
22/452-660
20/4953435
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3. sz. melléklet

IGAZOLÁS SÍRHELY MEGVÁLTÁSRÓL
Sírhely parcella megjelölése:
Sor megjelölése:
Soron belüli sorszám megjelölése:
Sírhely mérete (egyes v. kettes)

Sírhelyt váltó / rendelkezésre jogosult neve:
Anyja neve, születési helye, ideje:
Lakcíme:
Telefonszáma:
Megváltás időtartama:
Befizetett összeg:
Elhunyt neve:
Elhunyt lakcíme:
Elhalálozás napja:
Temetés napja:
Sírhelymegváltás összege:
A számla sorszáma:
Korábban a sírhelyre temetett elhunyt neve:
Egyebek:

Alulírott befizető tudomásul veszem, hogy jelen igazolás a sírhely feletti rendelkezési jog
bizonyítására szolgál, annak megőrzésére a rendelkezésre jogosult köteles.
Az igazolás a lejárat napjáig megőrzendő!
………………………..., 20.... év …. hó …. napján

P. H.

__________________________
Befizető

__________________________
Pénztáros
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4. sz. melléklet

LEMONDÓ NYILATKOZAT SÍRHELYRŐL / SÍREMLÉKRŐL
Sírhely parcella megjelölése:
Sor megjelölése:
Soron belüli sorszám megjelölése:
Sírhely mérete (egyes v. kettes)

Sírhelyt váltó / rendelkezésre jogosult neve:
Anyja neve, születési helye, ideje:
Lakcíme:
Telefonszáma:
Megváltás időtartama:
LEJÁRAT:
Elhunyt neve:
Korábban a sírhelyre temetett elhunyt neve:
Egyebek:

- Alulírott rendelkezésre jogosult jelen okirat aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul
nyilatkozom, hogy a rendelkezésem alatt álló temetkezési helyet nem kívánom újra
megváltani.
- A temetkezési helyre felállított síremlékre nem tartok igényt / igényt tartok.

…………………………, 20.... év …. hó …. napján
P. H.

__________________________
Rendelkezésre jogosult

__________________________
Pénztáros
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MEGÁLLAPODÁS URNASÍRHELY MEGVÁLTÁSRÓL
mely létrejött egyrészről a
Neve:
Bodajk Római Katolikus Plébánia
Székhelye:
8053 Bodajk, Szent István tér 1.
Azonosító szám (KSH):
19821113-9491-552-07
Adóigazgatási száma:
19821113-1-07
Képviseletében:
Mórocz Tamás plébános
Bank neve:
CIB Bank Zrt.
Bankszámla száma:
10702105-47968402-51100005
, mint szolgáltató, urnasírhely tulajdonosa, (továbbiakban: Tulajdonos), másrészről
Sírhelyt váltó / rendelkezésre jogosult neve:
Sírhelyt váltó halála, akadályoztatása esetén rendelkezni
jogosult neve, címe, telefonszáma:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Adóazonosító jele:
Lakcíme:
Telefonszáma:
, mint urnasírhelyt megváltó, rendelkezésre jogosult (továbbiakban: Jogosult) között az alulírott napon és helyen az alábbi
tartalommal:
1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Tulajdonos a kizárólagos tulajdonát képező 8053 Bodajk, Szent István tér 1. szám alatt
található, 598/1 helyrajzi számú ingatlanon erre kialakított épületrészben urnasírhelyeket alakított ki, melyet a hatályos
temetőszabályzata alapján határozott időtartamra kegyeleti céllal az urnasírhelyre vonatkozó liturgikus és egyházi
szabályokat elfogadó személy részére (Jogosult) rendelkezésre bocsát. A temetőszabályzat kegyeleti rendelkezéseit Jogosult
kifejezetten elfogadja.
2./ A jelen szerződésben, valamint a fentiek alapján Jogosult által kifejezetten elfogadott temetőszabályzatban meghatározott
feltételekkel Tulajdonos határozott időre urna temetkezési célokra rendelkezésre bocsátja Jogosult részére az alábbiakban
meghatározott urnasírhelyet a jelen szerződésben meghatározott és Jogosult által megfizetni vállalt megváltási díj ellenében:
Szerződés tárgyát képező urnasírhely megjelölése:
Sírhely megjelölése (blokk/sor/oszlop):
Megváltás időtartama (25 vagy 50 év):
Lejárat napja (a megváltás évének utolsó napja):
december 31.
Megváltás díja az itt megjelölt időtartamra:
(továbbiakban: Díj)
A számla sorszáma:
Korábban a sírhelyre temetett elhunyt neve:
3./ Szerződő felek megállapodnak, hogy az urnasírhelyen az alábbi személy/ek hamvai kerülnek elhelyezésre a jelen
szerződés alapján: Jelen szerződésben a Jogosult rendelkezhet, hogy az általa megváltott urnasírhelybe kiket kíván
eltemettetni. Ha a Jogosult csak egy személyt kíván elhelyezni az urnasírban, úgy az urnasírhelyre csak egy elhunyt, azaz a
szerződésben megjelölt egyetlen személy hamvai helyezhetőek el /ezen esetben a második eltemetendő személy
táblázatsora kihúzandó/. A Jogosult jelen rendelkezése a teljes megváltási időre érvényes, a szerződéskötés után a jelen
rendelkezés módosítása csak a felek kölcsönös megegyezésével történhet.
Eltemetendő neve, születési neve:
Születési helye, ideje:
Eltemetendő neve, születési neve:
Születési helye, ideje:
A Jogosult tudomásul veszi, hogy amennyiben a sírhely megváltása még élő személy javára történik, úgy a megváltási idő a
megváltás napjával indul függetlenül attól, hogy az urnasírban tényleges temetés nem történik. A lejárat napja a megváltás
napját követő 25. év december hó 31. napja.
4./ Jogosult kötelezettséget vállal, hogy az urnasírhely jelen szerződésben meghatározott megváltási Díját
készpénzben vagy átutalással 8 (nyolc) napon belül megfizeti a Tulajdonos részére. A szerződés a készpénzes
befizetés, vagy utalás esetében a Díj, Tulajdonos által vezetett bankszámláján történt hiánytalan jóváírása napján lép
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hatályba. Ha a szerződéskötést követően jogosult a Díjat határidőre nem fizeti meg, a Tulajdonos egyoldalú
nyilatkozattal jogosult elállni a szerződéstől. A szerződéskötést követően a megváltott sírhely árának visszatérítésére
semmilyen körülmény kapcsán nincs mód és lehetőség.
5./ Jogosult tudomásul veszi, hogy a határozott idő leteltével, az urnasírhely újraváltásának hiányában (azaz ha azt jogosult
vagy jogutódja nem váltja meg) az urnasír feletti rendelkezési joga megszűnik és az urnasírhelyen tárolt hamvak a közös
szóróparcellában kerülnek végleges elhelyezésre. Jogosult az urnasírhely megváltási idejének lejárati időpontjára a
végleges szóróparcellás temetkezési szolgáltatást a jelen okirat aláírásával kifejezetten megrendeli. Jogosult
tudomásul veszi, hogy a szóróparcellás szertartás elvégzését követően a hamvak exhumálására, más temetési helyre
történő szállítására nincs lehetőség.
Jogosult kifejezetten tudomásul veszi, hogy a sírhely lejáratát Tulajdonos a jelen szerződésben meghatározott postai címén
írásban legalább 6 hónappal megelőzően tájékoztató jelleggel közli azzal, hogy a küldemény esetleges sikertelen postai
kézbesítésének kockázatát Jogosult viseli.
6./ Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján egymással közlendő jognyilatkozatokat a szerződés
fejrészében feltüntetett – illetve annak változása esetén a másik félnek írásban bejelentett egyéb – címére történő postai
kézbesítés útján, ajánlott-tértivevényes küldeményben kötelesek közölni. A fentiek szerinti postai kézbesítés eredményes vagy
eredménytelen voltának kockázata kizárólag a címzettet terheli. Ennek megfelelően a postára adástól számított 5. napon a
postai küldemények abban az esetben is kézbesítettnek, a jognyilatkozatok abban az esetben is közöltnek és hatályosnak
tekintendőek, ha a küldemény a tértivevény tanúsága szerint a címzettnek bármely okból nem volt kézbesíthető. Szerződő
felek rögzítik, hogy a Temetőszabályzat tartalmi változásait Tulajdonos a székhelyén, illetve honlapján jogosult közzétenni, a
temetőszabályzat változásaira a postai kézbesítés kötelezettsége nem irányadó.
7./ Szerződő felek megállapodnak, hogy Tulajdonos a mindenkori temetőszabályzatát, az urnatemető rendjének
részletszabályait egyoldalúan jogosult megállapítani, melyet Jogosult kifejezetten elfogad azzal, hogy a szabályzat módosítás
nem sértheti a jelen szerződés 10./ pontjában foglalt lényeges tartalmát.
8./ Szerződő felek a temetőszabályzatban foglaltak elfogadása mellett a jelen szerződés lényeges tartalmaként az alábbiakat
kifejezetten elfogadják:
▪
Jogosult a mindenkori temetőszabályzat szerinti látogatási idő keretei között jogosult kegyeleti jogai gyakorlására
igazodva a kegyhely liturgikus rendjéhez, éves átlagban legalább hetente 5 napi látogatási időben, ezen napokon napközben
legalább átlagosan 4 óra nyitvatartási időtartamban.
▪
Az urnasírhelyt fedő táblát a Tulajdonos biztosítja azzal, hogy az arra vésendő felirat, és egyéb jelek betűszínét,
típusát a temetőszabályzat szabályozza, a gravírozás költségeit a Jogosult Tulajdonos részére külön számla ellenében köteles
megfizetni. A felirat kizárólag az elhunyt anyakönyvezett nevét, születési, elhalálozási évére vonatkozó szám adatokat és
engedélyezett egyházi jeleket tartalmazhat.
▪
Jogosult az urnasírhelyen, urnafedő táblán semmilyen változtatást nem jogosult eszközölni, mécsest, virágot,
kegyeleti tárgyat az urnafalnál, urnatáblánál nem jogosult elhelyezni. Kegyeleti tárgyak elhelyezésére kizárólag az erre a célra
kialakított helyen, erre a célra kihelyezett vázákban és tartókban van lehetősége, mely rendelkezést a jelen szerződés
aláírásával Jogosult kifejezetten elfogadja.
▪
Jogosult kifejezetten elfogadja, hogy az urnasírhelyben kizárólag katolikus, református illetve evangélikus szertartás
szabályai és liturgiái szerint végezhető temetés, vagy a kegyeleti jog gyakorlásához kapcsolódó más liturgikus cselekmény.
▪
A megváltott urnasírhelyben kizárólag 2 db urnában (egy urna tényleges mérete: 25 cm magas, 25 cm széles, 45 cm
mély), összesen két elhunyt földi maradványai helyezhetők el a szerződésben megjelölt rendelkezés szerint (3. pont).
9./ Jogosult nyilatkozik, hogy tulajdonos temetőszabályzatát, adatkezelési szabályzatát megismerte, tudomásul veszi, hogy a
jelen szerződésben foglalt kegyeleti adatok kezelése jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, az
adatkezeléshez Jogosult kifejezetten hozzájárul.
10./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
(IV.13.) és kapcsolódó jogszabályok, valamint Tulajdonos mindenkori Temetőszabályzatának rendelkezései irányadóak.
Szerződő felek ezen szerződést kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt, mint szerződési akaratukkal mindenben
megegyezőt aláírták.
Bodajk, 20….... év ……………………. hó …..…. napján

Bodajk Római Katolikus Plébánia
Tulajdonos

Jogosult
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