
GYERGYÓSZENTMIKLÓSI ÖRMÉNY TEMETŐ  SZABÁLYZATA 
     

1. A temető az örmény egyház tulajdona, tehát a tulajdonjog is az egyházé. 
2. Ide a rendes évi hozzájárulást fizető családok tagjai temethetők, akiknek előzetesen 

   megváltott sírhelyük van.  Ha  ezen  családok  évi  hozzájárulással  elmaradásban 
vannak, ezt kötelesek kifizetni temetkezéskor, legtöbb 5 évre visszamenőleg. 

3.  Családot az egy háztartásban élő személyek képeznek, vagyis apa , anya ,  nyugdíjjal 
nem rendelkező nagyszülők, nem nős, illetve nem férjezett gyermekek. A nős illetve 
férjezett gyermekek abban az esetben is külön családot képeznek, ha együtt laknak a 
szülőkkel. 

4. Ebben a temetőben új sírhelyet válthatnak azon családok akik   örmény   származást 
tudnak igazolni, a jelen szabályzat 7. pontjának megfelelően, ha kevesebb mint 2 éve 
Gyergyószentmiklósi lakósok.  Ezen családok  amennyiben nem fizették rendszeresen 
az  évi  hozzájárulást  a  sírhely  megváltása  előtt,  ezt  10  évre  visszamenőleg  ki  kell 
fizessék. ( 1.sz. melléklet 1. pontjában  megállapított összeg ) 
Azon családok akik  több mint 2 éve Gyergyószentmiklósi  lakósok és ez alatt az  idő 
alatt  nem  jelezték  és  igazolták  örmény  származásukat,  valamint  nem  fizették  évi 
hozzájárulásukat,  csak  a  jelen  szabályzat  5.  pontjában  foglaltak  szerint    válthatnak 
sírhelyet. 
Az örmény származás csak olyan bizonylatokkal igazolható amelyből levezethető az 
örmény  eredet  (családfa).  A  bizonylat  hitelességét  a  egyháztanács  legkevesebb  3 
tagja kell igazolja. 

5. 5. A nem örmény származású családok nem fizethetnek visszamenőleg hozzájárulást. 
Új sírhelyet ezen családok csak azután   válthatnak, (a GÖRÖG kanonok síremlékétől 
hátra felé ), ha 10 évig fizetik a hozzájárulást és  aktívan részt vesznek hitéletünkben 
(szentmise, házszentelés). 
Ha  a  10  év  lejárta  előtt  a  család    valamelyik  tagja  elhalálozik,  nem  temethető  az 
örmény  temetőbe.  Ezen  szabályt,  írásban,  az  érdeklődők  tudomására  hozzuk,  akik 
aláírásukkal  elismerik  ennek  tudomásul  vételét,  az  első  évi  hozzájárulás  fizetése 
előtt. 

6.  Sírhelyet  válhatnak  az  évi  hozzájárulás  visszamenőleges  kifizetése  nélkül  a 
Gyergyószentmiklósi Örmény Egyházközség papjai és alkalmazottai valamint ezek  I 

zolgálati  e
i

fokú  családtagjai  akik  s időben  haltak  el  vagy  inn n  mentek  nyugdíjba. 
Azonban a sírhely megváltási díj nekik  s kötelező.  

 7. Örmény  származásúnak  tekinthető  a  család,  ha  legalább  az  egyik  házastárs  egyik 
nagyszülője örmény származású.  

8. A  sírhelyek megváltásakor  lefizetett  összeg  az  illető  terület  használati  díja  és  nem 
módosítja  az  egyház  tulajdonjogát,  mely  örökös,  míg  a  használati  díj  időben 
korlátozott.  

9. A sírhelyek lefizetett használati díja  100 évre szól, és lejárta előtt megújítandó .A 100 
év 2000‐től számítandó a régi sírhelyeknél. 
 10. Temetés esetén sírmegnyitási díj fizetendő ( 1.sz. melléklet 12. pont). 

11. Sírok  újraásása  csak  az  oda  való  temetés  időpontjától  számított  10  év  eltelte  után 
lehetséges a temető gondnokság engedélyével. 



12. Exhumálást  végeztetni  cs k  a  tö vényes  formák  betartásával,  val int  az 
egyháztanács írásbeli előzetes  engedélye alapján szabad. 

13. j llítására, 
 

 a r am

 A  sírhely  megváltása  nem  ogosítja  fel  a  bérlőt  keretezésre,  síremlék  á
betonlappal vagy kővel való lefödésre, kripta építésére stb. 
Ezen  munkálatok  elvégzése  csak  az  1  sz.  mellékletben  feltüntetett  díjak  előzetes 
lefizetése  után  engedélyezett.  Síremlék  és  kripta  esetében  ezek  tervrajzát  előzőleg 
jóvá kell hagyja az egyháztanács.  

14. Mivel  a  temető  az  egyház  tulajdona,  azért  a  területén  létrehozott  mindennemű 
építmény  a  bérlő  használati  jogának  lejártakor  a  tulajdonos  birtokába  megy  át 

l   minden ellenszolgáltatás nélkül, mellyel szabadon rende kezhet.
15. Meglévő  építmények    lebontása  és  a  temetőben  más  helyen  való  felépítése  tilos, 

kivételt  képeznek  a  tönkrement  létesítmények,  ezek  a  temető  gondnokság  előzetes 
engedélye  alapján  az  eredeti  helyükön  kicserélhetők,  a  mellékletben  feltüntetett 
összeg lefizetése után. 
 r t z16. A megváltott  sírhelyeken  felállított  síremlékek  örökéletűek.  Az  ezek e  felír   s öveg 
letörlése, módosítása tilos. 

17. Ha  elhagyott  sírhelyet  idegen  személy  vált meg,  amelynél  síremlék  áll,  az  új  bérlő 
jogot kaphat arra, hogy az újonnan elhaltak neveit a régi síremlékre felírathassa, az 
előző  felíratok teljes épségben tartása mellett. Erre engedélyt a  temető gondnokság 
adhat,  a  kiszabott  illeték  lefizetése  után,  ha  a  bérlő  írásban  vállalta  ,  hogy  a  régi 
feliratokat nem módosítja . 
 18. A létesített építmények elszállítása a temetőből, szigorúan tilos. 

19. Az engedély nélkül létesített építményekért  utólag dupla engedélyezési díj fizetendő, 
melynek megtagadása esetén ezeket az egyház  tulajdonába veszi minden kártérítés 
nélkül és velük szabadon rendelkezik. 

20. A  sírhely  használati  jogának  megváltása  után  a  bérlő  köteles  a  kimért  területet 
cövekekkel  elhatárolni  és  oda  kihelyezni  egy  MEGVÁLTVA  feliratot  tartalmazó 
táblát, feltüntetve nevét is. A temető gondnokság, ezt a temető térképébe bevezeti. 
 21. A  sírokról  származó  mindennemű  hulladékot  csak  a  tároló  helyeken  szabad 
elhelyezni.  

22. A  temető a nyitvatartási  időben  látogatható A  fényképezés  ,  filmezés  ,  videofelvétel  
készítése  magán  célra  nem  esik  korlátozás  alá.  Ezek  közzé  tétele  csak  az 
egyháztanács  vagy  plébános  írásbeli  engedélye  alapján  lehetséges.  Ennek 
megszegése esetén törvényes úton elégtételt kell követelni. 
 ét. 23. A látogatók kötelesek megőrizni a temető tisztaságát és épség

24. A temetőhöz nem illő tevékenység folytatása szigorúan tilos. 
 

 

A TEMETŐ ŐR KÖTELEZETTSÉGEI 

25. A  temetőőr  feladata  a  fenti  szabályzat  szigorú  betartása  és  betartatása  azonnal 
felszólítva a vétkes személyt a szabályzat betartására. 
 re, ha ezek saját hibájából történtek. 26. Köteles az egyházat ért károk megtérítésé

27. Köteles a szeméttárolót rendben tartani. 



28. A sírásáshoz szükséges kellékeket a sírásóknak
 

  kiadni. 
29. A régi elhagyott sírokat felvevő bozót kiirtása. 

 30. Kellemetlen szagokat terjesztő házi állatok (disznó, szarvasmarha stb.) tartása csak a 
temetőgondnokság külön engedélyével  az általa megállapított helyen lehetséges. 

31. Más  személyek  tulajdonát  képező  bárminemű  állat  tartása  a  temetőben  szigorúan 
tilos. 
 32. Bármilyen háziállat szabadon engedése a temetőben mindenkor szigorúan tilos.  
 33. A kápolna és a többi épület tisztaságának fenntartása és környékük rendbenntartása. 

34. A temető kapu gyalogosok által használt felének nyitása és zárása a gondnokság által 
meghatározott  időpontban.  Járműveket  csak  a  plébánia  írásbeli  engedélyével 
engedhet be.  

 

AZ EGYHÁZ VEZETŐSÉGÉNEK FELADATAI 

 
35. Az  egyház  vezetősége  köteles megszervezni,  hogy  elhunyt  lelkipásztorainak,  sírjait 

fenntartsák  és  gondozzák.  Ugyanez  vonatkozik  azon  személyek  sírjaira  is  akik  az 
örmény  közösségünk,  városunk  szolgálatában  maradandó  érdemeket  szereztek  az 
életbármely területén. 
Az egyház vezetősége ezen kötelezettségét az oltáregylet és a temetőőr bevonásával 
végzi. Ezen személyek névsorát a 2.sz. melléklet tartalmazza. 

36. Összeállítja és az esetleges változott körülmények között módosítja az 1‐es és 2‐es sz. 
mellékleteket, melyek mindennemű módosítással a jelen szabályzat részét képezik. 

37. Köteles  a  jelen  szabályzat  rendelkezéseinek  érvényt  szerezni  és  azokat  pontosan  
 betartatni minden körülmények között.

38. A  jelen  szabályzat  köztudottá  tétele  érdekében,  azt  mind  a  temetőben  mind  a 
templomban kifüggeszteni. 

 
Jelen  szabályzatot,  az  Egyháztanács  2009  augusztus  21.‐én  tartott  gyűlésén,  egyhangúlag 
lfogadta, mely ettől az időponttól érvénybe lépett. e
 

Az Egyháztanács részéről : 
 
r. Magyari Sáska Zsolt ,        Zárug Aladár ,               Gergely Imre,                    Lázár János ,    d

    
                                    Lukácsffy Pál                    Ferencz Rezső                            



 
1es számú melléklet 
 
Az a b avi minimál bér. %át tartalmazza. lá bi melléklet, a Romániában aktuálisan érvényes h

1. 
 

Évi hozzájárulás ennek utólagos fizetése esetén 
Örmény származású  családok esetében ..............................................10%/év 

 
Más családok esetében ( ha megváltott sírhelyük van ) ............…15%/év 

 
2. Sírhelymegváltás ...............................................................................................6%/m2 

 
3. Sírhely bekerítése kővel betonnal .............................................................. 2%/m 

 
4. Sírhely bekerítése vasráccsal........................................................................ 4%/m 

 
5. Sír lefödése...........................................................................................................3%/m2 

 
6. Egyszerű fa vagy vaskereszt állítása................................................................2 % 
7. Egyszerű  síremlék  állítása .............................................................................. 10 % 
8. Dupla síremlék  állítása ...................................................................................... 15 % 

 
9. Egyes kripta építése (föld alatt ) .................................................................... 15 % 

 
10. Dupla kripta építése (föld alatt ) .................................................................... 20 % 

 
11. Kripta építése (épület)..................................................................................... 100 % 

 
12. Sírmegnyitás családi sírhelyen...........................................................................6 % 
3. Síremlékre  új nevek felírása......................................................................2%/név 

ör erület lefödése..............................................................................1%/m2 
1
14. Sír k üli t
 
     

2 –es számú melléklet  
Görög Joachim, Vákár József, Sahin Bertalan,  Dr. Fejér Dávid sírja 

 


