RENDELET A RADOSTYÁNI TEMETŐ RENDJÉRŐL
(A Radostyáni Református Egyházközség II./1./2001. március 19-i határozata alapján,
újratárgyalva a Presbitérium 2009. január 15-i, 2016. január 14-i gyűléseken)

I. A radostyáni belterület 255. hrsz-ú, 21 533 m2 területű temető a Református
Egyházközség (Lelkészi Hivatal jelenleg: 3775 Kondó Szabadság utca 77., telefon 48/424570, 30/639-2903) tulajdonában és kezelésében van. Ezért az Egyházközség
Presbitériuma jogosult megállapítani a temető rendjét, a temetőjébe történő
betemetkezési díjakat, a harangozásért fizetendő díjakat és a temetőjén történő
síremlék-, illetve kriptaépítés díját.
II. A temetőbe történő bármilyen szertartással vagy szertartás nélkül történő temetést előre
be kell jelenteni a Lelkészi Hivatalba.
III. A temetőn folytatandó mindenféle építési munkát (síremléképítés, kriptaépítés,
betonozás) előre be kell jelenteni a Lelkészi Hivatalba. A bejelentési kötelezettség
elmulasztása eljárást von maga után.
IV. Az építtetők kötelesek az építkezésből megmaradt anyagokat a munka befejezése után
nyolc napon belül elszállítani a temetőről. Ezt követően a temető fenntartója az építtető
költségére szállíttatja el az építkezésből ottmaradt anyagot.
V. 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.
VI. A temetési harangszó csak egyházi temetés (református, római katolikus, görög
katolikus, evangélikus, ortodox vagy baptista szertartás) esetén szól.
VII. Új sírhely kijelölésére a Presbitérium által megbízott személy(ek) jogosult(ak).
VIII. A sírokat gondozó hozzátartozók kötelesek a sírhely környékét is rendben tartani,
rendszeresen kaszál(tat)ni, gyomtalanítani, a síron keletkezett hulladékot a temetőn kijelölt
szemétgyűjtő helyre vinni.
IX. Vasárnap, egyházi és állami ünnepnapokon nem engedélyezett a munkavégzés a
temető területén. Egyházi és állami ünnepek: Újév, március 15., nagypéntek, húsvét,
áldozócsütörtök, pünkösd, augusztus 20., október 23., október 31. a reformáció ünnepe,
november 1. és karácsony.
X. A temető fáinak kivágása, megrongálása szigorúan tilos! Az elkövető büntető eljárást
von tettével magára.
XI. Az érvényes díjszabások e rendelet I. számú mellékletében vannak megírva.
XII. A radostyáni harangozás rendje e rendelet II. számú mellékletében van megírva.

XIII. A további tudnivalók a Radostyán Község Képviselőtestületével 2000. év december
27. napján kötött Ellátási Szerződés pontjai szerintiek, ezen túlmenően az érvényes
törvények, rendeletek, vitás kérdésekben a Ptk. Vonatkozó szabályai irányadóak.
XIV. A Radostyáni Református Egyházközség Presbitériumának a temető rendjéről szóló
rendelete kihirdetés és közhírré tétel után (2001. április 1. napjától) érvényes.
A RADOSTYÁNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMA

I. SZÁMÚ MELLÉKLET
ÉRVÉNYES DÍJTÉTELEK A RADOSTYÁNI TEMETŐBEN,
HARANGOZÁSI ÉS TEMETÉSI DÍJAK A 2016. ÉVBEN
A temetőn történő betemetkezéskor (már meglévő családi sírba, kriptába vagy új sírba)
75.000.-, azaz hetvenötezer forint fizetendő.
A Presbitérium kedvezményt ad egyházi (református, evangélikus, római katholikus, görög
katholikus, ortodox vagy baptista szertartású) temetés esetén, valamint ebben az esetben
biztosítja a harangszót a következők szerint:
I. Nem egyházfenntartó (sem Radostyánban, sem más egyházközségnél) halálakor, de
evangélikus, római katholikus, görög katholikus, ortodox, vagy baptista egyházi szertartású
temetése esetén (már meglévő családi sírba, kriptába vagy új sírba) 60.000.-, azaz hatvanezer
forintra mérsékli a betemetkezés költségét. Harangszónként 2.000.- forintot állapít meg.
A díjak az egyházközség pénztárába fizetendők.
II. Nem egyházfenntartó (sem Radostyánban, sem más egyházközségnél) halálakor, de
REFORMÁTUS egyházi szertartású temetése esetén (már meglévő családi sírba, kriptába
vagy új sírba) 50.000.-, azaz ötvenezer forintra mérsékli a betemetkezés költségét.
Harangszónként 2.000.- forintot állapít meg. A díjak az egyházközség pénztárába
fizetendők.
III. Nem Radostyánban egyházfenntartónak (de más egyházközségnél igazoltan az volt az
elhalt) egyházi szertatású (református, evangélikus, római katholikus, görög katholikus,
ortodox, vagy baptista) temetésekor (már meglévő családi sírba, kriptába vagy új sírba)
30.000.-, azaz harmincezer forintra mérsékli a betemetkezés díját a Presbitérium.
Harangszónként 2.000.-, azaz kétezer forint fizetendő az egyházközség pénztárába.
III. Radostyáni egyházfenntartónak a Presbitérium teljes mértékben elengedi a
betemetkezésért fizetendő összeget, valamint a szokásos harangszókért fizetendő
összeget. (Harangszó természetesen csak egyházi szertartású temetés esetén van.)
IV. Betonkeretes síremlék építése 10.000.-, azaz tízezer forint, kripta építése 20.000.-, azaz
húszezer forint, mely szintén az egyházközség pénztárába fizetendő.
V. Emlékharangszó tíz perc időtartammal mindkét haranggal 2.000.-, azaz kétezer forint,
mely összeg az egyházközség pénztárába fizetendő.

VI. Máshol történő egyházi szertartású temetés esetén 2.000.-, azaz kétezer forintot kell
harangszónként az egyházközség pénztárába fizetni.
A PRESBITÉRIUM 2016. január 14-i határozata alapján
Érvényes kihirdetésétől, 2016. január 17., vasárnaptól

II. SZÁMÚ MELLÉKLET
A RADOSTYÁNI HARANGOZÁS RENDJÉRŐL
I. Radostyánban egyházi temetésben részesülő halálakor a halálesetet tudató csendítés a
következőképpen szól: 1., felnőtt férfiú halálakor nagy haranggal háromszor 1-1 perc
szünetekkel, 2., felnőtt nő halálakor nagy haranggal kétszer 1-1 perc szünettel, 3., fiú gyermek
halálakor kisharanggal háromszor 1-1 perc szünetekkel, 4., leány gyermek halálakor kis
haranggal kétszer 1-1 perc szünettel. Ezt követi tíz perc harangszó mindkét haranggal. A
temetés napjáig reggel és délben tíz perc harangszó mindkét haranggal (de max. 5 napig).
Vasár- és ünnepnap nincs reggeli harangszó. Temetéskor 10 perc csendítés a nagyharanggal.
A halotti beszéd után, miután a ravatalról kihozták a koporsót vagy urnát mindkét haranggal
egészen addig, míg a koporsóval a sírhoz érkeznek. A síri beszéd, imádság és áldás után
addig, amíg behúzzák a sírt, mindkét harang szól.
II. Templomi istentiszteletekre hívó harangszók rendje: 1., a vasárnapi harangszó
rendje: délelőtt először 9.30-tól 9.40-ig a nagyharang, 9.45-9.50-ig a nagyharang másodszor,
9.55-10.00-ig mindkét harang; ünnepnap délelőtt ugyanúgy, mint vasárnap. 2., esti és
bűnbánati alkalmakra hívó harangszó: istentisztelet kezdete előtt 10 perccel megszólaló
nagyharang, majd folyamatosan 5 perc után hozzá szólal meg a kisharang is, és így mindkét
harang szól 5 percig.
III. Déli harangszó az 1456. évi nándorfehérvári győzelem emlékére minden délben 12.00
perctől 12.01 percig szól mindkét haranggal. (V./4./1995. számú határozat alapján, 1995.
augusztus 20-tól, vasárnaptól.)
IV. Emlékharangszó délben (a déli harangszót követő rövid szünet után) mindkét haranggal
10 percig szól.
V. Ha máshol temetnek egyházi szertartással innen elszármazottat és a temettetők kérik 10
percig szól mindkét harang.
VI. Vasárnap, egyházi és állami ünnepnap reggelén nincs harangszó.
VII. Tűzvész, árvíz és egyéb veszedelem idején a kis harang félreverésével adatik hír.
A PRESBITÉRIUM 2009-BEN (újratárgyalva 2016-ban)

