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Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Gyergyócsomafalvi Római Katolikus Temető
Szabályzata
1. Általános rendelkezések
1.1 A temető a katolikus egyház tulajdona.(CF. Nr. 464 CN Nr. Cadastral: 549;
területe: 20706 m2)+ (2012-től: Nr Cadastral:50270; területe5829 m2)

1.2 A szeretet kell, hogy irányítsa a temető gondozását, ezért ha valamit nem
old meg a jelen szabályzat azt a Plébános, Gondnok, egyik Megyepolgár
azonnali döntése rendezheti, amiről kötelesek jegyzőkönyvet felvenni és
azt az érintett tudomására hozni. Azt az érintett köteles elfogadni arra a
konkrét esetre vonatkozóan.
1.3 Jelen szabályzat minden eddigi gyakorlatot megszüntet és életbelépése
után, az egyháztanács javasolhat arra vonatkozó módosítást a
Főhatóságnak. A Főhatóság kezdeményezheti jelen szabályzat
módosítását.
1.4
1.4.1 - Aki szekta tagja, aki az egyház ellen fordult, az egyházat üldöző
közösség tagja lett, minden előjogát elveszíti a temetőre vonatkozóan,
amit születése vagy, mint a község lakosa egyébként alanyi jogon
biztosítana. Ez addig érvényes, amíg a tévedést annak mértéke szerint ki
nem igazította.
1.4.2 - Ilyen esetben a döntést külön-külön kell meghozni a hívek és
egyházunk érdekét szem ellőtt tartva.
1.5 Értelemszerűen e szabályzat életbe lépésekor nincs sírmegváltás, a
sírmegváltást helyettesíti az
Egyházi hozzájárulás rendezettsége 10 évre visszamenőleg:
/egy havi minimálbér*12*1%/

1.6. A nagyböjt és advent péntekjein csak akkor temetünk, ha a hívek
felvállalják, hogy nem rendeznek tort.
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2. Nevezetes sírjaink
2.1 Főkereszt
2.2 Papjaink sírjai: Egyed Pál, Darvas Albert, Lázár Alajos, Bors István,
ismeretlen lelkipásztor, Antal János, valamint Szilágyi István
főtisztelendő urak sírjai.
2.3 Templomunkat építő Ft. Egyed Pál plébános sírja lezárt sír. Oda nem
lehet temetkezni.

3. Az egyház vezetőségének feladatai
3.1 Az egyház vezetősége köteles megszervezni, hogy elhunyt
lelkipásztorainak sírjait fenntartsák és gondozzák. Ugyanez vonatkozik
azon személyek sírjaira is, akik a közösségünk szolgálatában maradandó
érdemeket szereztek az élet bármely területén.
3.2 Az egyház vezetősége az előbbi pontban foglalt kötelezettségét a
gyerekek, Keresztőrök, Máriás-lányok, Rózsafüzér-társulatok és a
temetőgondnok bevonásával végzi.
3.3 Változott körülmények között módosító javaslatot tehet jelen
szabályzathoz.
3.4 Köteles a jelen szabályzat rendelkezéseinek érvényt szerezni és azokat
pontosan betartatni minden körülmények között.
3.5 Jelen szabályzatot a tudomásulvétel érdekében kihirdeti.
3.6 Jelen szabályzat a Főhatósághoz való felterjesztés és jóváhagyás után
érvényes.
3.7 Az egyház kössön megállapodást a polgári hatóságokkal. A melléklet
része e szabályzatnak.
3.8 Az egyház kössön szerződést a temetőnk Gondnokával. Az alábbi
általános elveket pontosítva. A mellékletként az része e szabályzatnak

4. A temetőgondnokának kötelezettségei
4.1 A temetőgondnok feladata a fenti szabályzat szigorú betartása és
betartatása, azonnal felszólítva a hibázó személyt a szabályzat
betartására.
4.2 Köteles az egyházat ért károk megtérítésére, ha ezek saját hibájából
történtek.
4.3 Köteles a szeméttárolót rendben tartani.
4.4 A régi, elhagyott, gondozatlan sírokat nyilvántartani.
4.5 A kápolna és a többi épület tisztaságának fenntartása és környékük
rendben tartása.

5. A sírhely
5.1 Temethető az, akinek van sírhelye.
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5.2 Amennyiben nincs sírhely, azt a temetőgondnoka jelöli ki az eleve
megállapított parcellában és sorban a következő helyen, és azt
kötelesek vagyunk elfogadni.
5.2.1. Megállapodnak egy ilyen „tartalék” sírhelyről, már a
haláleset előtt.
5.2.1. Ezt a sírhelyet kell igénybe venni akkor is, ha lezáratlan,
vitás ügy van a családi sírhely körül
5.3 A temetéskor lefizetett összeg, az illető terület használati díja és nem
módosítja az egyház tulajdonjogát, mely örökös Míg a használati díj
időben korlátozott.
5.4 Exhumálást végezni csak a törvényes formák betartásával, valamint
az egyháztanács írásbeli, előzetes engedélye alapján szabad.
5.5 Sírba újratemetni csak a temetés időpontjától számított állami
törvényekben szabályozott év letelte után lehetséges. Minden más
tett csak saját felelősségre történhet.
5.6 Nem lehet a sírt az oda történt temetés jogán végérvényesen akárcsak a használati jogát értve is - magunkénak tekinteni.
5.7 A sírhely nem jogosítja fel minden további nélkül a családot
keretezésre, síremlék állítására, betonlappal, vagy kővel való
lefedésre, azaz a sírhely örökösítésére.
5.8 Az egyház részéről beleegyezést kell kérnünk az 5.7. pontban
foglaltak elvégzésére. Síremlék, azaz nagyobb építmény: kripta, föld
felett, vagy földben, esetében a tervrajzot előzőleg jóvá kell hagynia
az egyháztanácsnak.
5.9 Az 5.8. pontban foglaltakat az egyház rendes körülmények között
megadhatja.
5.10 A körülményeket illetően:
5.10/1 A sírkeretek, kisebb síremlékek mérete:
A kettős sír 200 cm*250 cm (szélesség - hosszúság.)
Az egyes sír 100* 250 cm nagyságú lehet.
Ez a méret magába foglalja a keretet és a keresztet.
5.10/2 A létező szomszédos sírkerettel összeönteni az új
keretet csak a szomszéd és az egyházközség
illetékese tudtával, írásos beleegyezése után lehet,
de az új keret, síremlék a sorból nem lóghat ki.
5.10/3 Az új részben a sírhely keretének külseje a szomszédos
kerettől 50 cm távolságra kell, hogy legyen.
5.10/4 Az Egyházközség nem vállalja a vétkes módon épített
síremlék, keret okozta anyagi, erkölcsi károk
rendezését, ha az békés úton lehetetlen.
5.10/5 A vétkes köteles megtéríteni a kárt.
5.10/6 Vita esetén - amíg az eljárás folyik - az egyenes ági
rokonok esetében a ravatalozót nem lehet használni,
temetést a jogtalanul épített sírban csak a károk
rendezése után lehet végezni. Ilyen esetben a
tartalék sírhelyet kell igénybe venni. (lásd
5.10/7 Ha békés úton nem lehet rendezni a bajt, a
Gyergyószentmiklósi törvényszék döntsön a peres
ügyben.
5.10/8 Használati jogánál fogva a sértett fél kezdeményezheti
az eljárást az 5.10/7 pontban megjelölt fórumon.
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5.11 Mivel a temető az egyház tulajdona, ezért a területén létrehozott

mindennemű építmény használati jogának lejárta után az egyház
birtokába megy át minden ellenszolgáltatás nélkül, mellyel szabadon
rendelkezhet.
5.12 A temetőben, az 50 évnél idősebb síremlékek védettek. Az ezekre
felírt szöveg letörlése, módosítása tilos az egyház illetékes
bizottságának jóváhagyása nélkül. Az 50 évnél régebbi síremlékek
módosítását csak az egyház kezdeményezheti.
5.13 A régi sírkövet az új sírkeretre vissza kell állítani.
5.14 A sírra vonatkozólag a temetés után elveszít minden jogot az
odatemetett leszármazottja, ha 10 évig nem gondozta a sírt.
5.15 2. pontban már előzőleg rögzítjük az értékes, falunk számára sokat
jelentő sírokat, amelyeket nem lehet temetkezésre használni.
5.16 A temető a nyitvatartási időben látogatható. Fényképezés, filmezés,
videofelvétel készítése magán célra nem esik korlátozás alá. Ennek
közzététele csak az egyháztanács vagy plébános írásbeli engedélye
alapján lehetséges.
5.17 A temetőben, a temetőhöz nem illő tevékenység folytatása szigorúan
tilos.
5.18 A sírokról származó mindennemű hulladékot csak a tároló helyeken
szabad elhelyezni.
6. Temetés illetéke
6.1 Csomafalván élő személyek esetében
I.

Az egyházért sokat tett család halottja

Nem csak temethetők, hanem térítésmentesen kapják az
egyház részéről a szolgálatot:
6.1.I./1 Az Egyházközség papjai, alkalmazottai, akik aktív
szolgálati időben hunytak el. Nyugdíjba vonulás után,
munkahely változtatás esetén csak az, aki 10 évet volt
legalább alkalmazott.
6.1.I/2 Azok az édesapák és édesanyák, akik papot neveltek az
egyháznak.
II.

Ha az elhunyt katolikus

6.1.II./1 Családot, az egy háztartásban élő személyek képeznek,
vagyis apa, anya, nyugdíjjal nem rendelkező
nagyszülők, nem nős, illetve nem férjezett gyermekek,
diákok. A nős illetve férjezett gyermekek abban az
esetben is külön családot képeznek, ha együtt laknak a
szülőkkel.
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6.1.II./2 Aki keresztszülői tisztséget vállalt, vagy a 24 életévét
betöltötte, különösen, ha munkaviszonyban van, külön
családnak számit.
6.1.II./3 Az évi hozzájárulása eleve rendben kell, hogy legyen
az utolsó 10 évre vonatkozóan.
6.1.II./4 Csak a haláleset előtt kiállított nyugta lehet bizonyító
erejű.
6.1.II./5 A kimaradt éveket utólag, de a temetés előtt kell
kifizetni, ez az elmaradt év minimál bérének 1%-át
jelenti.
6.1.II./6 Számítás módja = minimálbér*12 hónap*1%
III.

Ha egyházközségünk tagjának hal meg a párja és az
elhunyt fél a történelmi egyház tagja,

6.1.III./1 Az egyházi hozzájárulást a saját lelkészénél kell
rendezni. A katolikus félnek 10 évre rendben kell legyen a
hozzájárulása. Szorgalmazzuk a temetési díj egyházunknál
esedékes összegét.
6.1.III./4 Saját lelkész, aki a temetést vállalja, írásban kell kérje
a szertartás engedélyezését. Ezt csak nagyon súlyos
körülmény miatt lehet megtagadni.
IV. Ha mindkét fél más vallású, de nem szekta, vagy
egyház ellenes szervezet tagja az életben maradt fél

6.1.IV./1 Saját lelkész, aki a temetést vállalja, írásban kéri azt.
6.1.IV./2 Az írásos kérelemmel azt igazoljuk, hogy a saját
egyházközösségével, gyülekezetével vagy hitközségével
szemben nincs kötelezettsége az elhunytnak. Ebben az
esetben a kápolnahasználatra, és temetőhasználatra
szorgalmazzuk az aktuális temetési díjnak kétszeresét.
6.1. IV./3 Ha nem fizették sehol az egyházi hozzájárulást,
temetkezhetnek ebbe a temetőbe, de az országos
minimálbérnek megfelelő összeget és kétszeres temetési
díjat kell befizetniük az egyház pénztárába.
6.1. IV./4 Csak a halálesetet megelőzően kiállított nyugta
érvényes.
6.2 Hazahozott halott
6.2.I. Általános elvek:

Haza lehet hozni, ha az elhunytnak:
6.2.I.1.
A szülei temetőnkben pihennek.
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6.2.I.2.
6.2.I.3.

6.2.I.4.

10 évig hozzájárult az egyházközség kiadásaihoz.
Akinél bizonyítani lehet írásban lakóhelye illetékese által,
katolikus, illetve történelmi egyházához való töretlen
hűségét.
Minden esetben, tiszteletben kell tartanunk a sírhelyre vonatkozó
szabályokat.

6.2. II. Anyagiak
6.2.II.1. Azon elhunyt személyek, akik megfelelnek az egyházi

hozzájárulás kérelmének saját plébániájukon vagy itt 10 évig
hozzájárultak az egyház kiadásaihoz, fizessék itt az aktuális
temetési díjat.
6.2.II.2. Ha nem fizetett a lakhelye szerinti plébánián az elhunyt, a
legközelebbi hozzátartozó írásban kérje, hogy a helyi plébános
temesse. Kifizeti 10 évre az egyházi hozzájárulást, a hozzájárulás
mellett befizeti a minimálbérnek megfelelő összeget a temető
gondozásra és a ravatalozó fenntartásra.
6.2.III. Szektás,
Hitehagyó temetésén írásbeli kérés szükséges. 10 éves
hozzájárulás kifizetése, illetve a minimálbér és
háromszoros temetési illeték rendezése.

7. Határozat az öngyilkosok temetésének rendjére
8.1 A hely
8.1.1 Szigorúan a kápolnából.
8.1.2 A temetőben az öngyilkosoknak fenntartott külön helyet lehet

csak igénybe venni.
8.1.3 Az öngyilkosok sírjába nem temethetők a természetes halállal
meghalt hozzátartozók.
8.2 Elve
8.2.1 Öngyilkos az, akit a hozzátartozók annak beismernek, vita
esetén az orvosi papír a mérvadó.
8.2.2 Amíg az ellenkezője be nem bizonyult a halált természetesnek
véljük.
c). A plébános megköszöni annak, aki ezt komolyan bevallja.
8.3 A temetés módja
8.3.1 A szertartás visszafogott, nincs ének és harang. A pap
reverendában és stólában végzi a szertartást.
8.3.2 Két vezérzászlót lehet használni a hármas-kereszt nélkül
8.3.3 Rózsafüzér társult zászlóját nem lehet használni.
8.3.4 Hirdetésben – (’Kábel’ TV) - is ösztönzi a tanács a
megkülönböztetést
8.4 Érvénybe lép azonnali hatállyal
8.5 Végrehajtója a plébános és temetőgondnok.
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8.6 Az egyháztanács változtathat ezen, elfogadva a Főhatóság későbbi

rendelkezéseit.
8.7 A szomszéd közösségek eltérő gyakorlata nem hivatkozási pont jelen
rendelkezésre.
8.8 Szomorúan hozza a tanács jelen határozatát
Nem büntetni akarva ezzel, hanem a falu lelkét, jóérzését megszólítva és
kérve, hogy az ilyen helyzetbe került falusfeleinket foglaljuk imánkba,
mert Istené az utolsó szó.

8. Záró rendelkezés
Az Egyháztanács a kellő megfontolás után megbízza a mindenkori
plébánost, hogy a temető területén területrendezési munkálatokat
végeztethessen. Az előzetes feltétele:
- a FH. engedélye,
- hogy a síremlékek megmaradjanak eredeti helyükön vagy sorba
rakva egy kijelölt helyre kerüljenek.
- a munkálatok után a temető ezen részét a mindenkori plébános
megáldja és az érintett síremlékek alatt eltemetettekért szentmisét
végez.
- a FH. egyszer megadott engedélye után minden jövőbeni munkálat
előtt a Plébános az Egyháztanáccsal egyeztet és a területről a
munkálat előtt fényképet készítenek.
- a Főhatóság későbbi rendeleteit elfogadjuk.
Készült. 2013.05.03.

Gondnokok

Plébános
Konvenció - Megállapodás

Egyrészt a Római Katolikus Plébánia, képviseli a plébános: (mindenkori)
Másrészt
Polgármesteri hivatal, képviseli a polgármester: (mindenkori)
Tárgy:
A plébánia tulajdonát képező temető megjelölt részének a kölcsönös használata.
A plébánia a hivatalnak segít abban, hogy felajánlja a temető egy részét,
hogy oda lehessen temetni azokat, akik Csomafalván halnak meg, de nem
tartoznak a plébánia hívei közzé.
A hivatal segít a plébániának, temetőgondnoknak, hogy az intézmény
épületében le lehessen bonyolítani a temetés körüli adminisztratív teendőket:
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- Adatok felvétele,
- Pénzügyek rendezése.
- A romákra is vonatkozik a 10 évre szóló egyházi hozzájárulás
befizetése. Temetőhasználatra az országos minimálbér után számolt
összeg rendezettsége. Temető kápolna használata csak a délutáni
órákban, este hat óráig lehetséges. A rendőrség utasítása, a biztonság
megteremtésére.
Csomafalva
2013.05.05.
_________________

_________________

_________________

_________________

Megállapodás
Egyrészt a Római Katolikus Plébánia, képviseli a gondnok és plébános.
Másrészt
Csata Tibor temetőgondnok, igazolja magát CNP__________________
Tárgy: temetések
A temetőben csak a temetőgondnoknak van joga a temetés
lebonyolítására. Másnak külön engedéllyel lehet csak levezetni a temetés civil
vonatkozását.
A temetések lebonyolítása körüli engedélyek beszerzése a
temetőgondnoknak feladatköre.
Egészségügyi előírások betartása a temetések alatt a temetőgondnoknak a
feladatköre.
A síremlékek állítása, felújítása a temetőgondnoknak van bízva, csak az
Ő engedélyével és felelősségére lehet a temetőben más vállalkozónak sírkeretet,
síremléket állítani.
Az üres helyeket csak a plébánossal megbeszélve lehet kiadni, a
temetőben nincs joga a sírhelyet kijelölni.
Csomafalva
2013.05.05
_________________

_________________

_________________

_________________

