Az Erzsébetfalvai Chewra-Kadisa. Izr. Szentegylet
alapszabályai.
I. fejezet. Az egylet neve, székhelye és pecsétje.
1. §. Az egylet neve:
Székhelye:
Pecsétje:

„Erzsébetfalvai Chewra-Kadisa Izraelita Szentegylet”
Erzsébetfalva.
Az egylet neve köriratban, középen az alakulás
évszámával: „1895”

II. Az egylet jogköre.
2. §. Az egylet saját önkormányzattal működő önálló egyesület, de az ezen
alapszabályokban megállapítottak szerint az Erzsébetfalvi Izraelita Hitközség
felügyelete alatt áll.
III.

fejezet. Az egylet célja:
3. §. Az egylet célja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IV.

A jótékonyság gyakorlása, jelesül a szegények, aggok, árvák segélyezése;
betegek látogatása és segélyezése;
haldoklóknál a szokásos szertartásbeli szolgálatok teljesítése;
az izraelita vallású halottak eltemetése körüli teendők ellátása;
izraelita sírkert létesítése, fenntartása és kezelése;
az elhaltak lelki üdvösségéért szokásos kegyeletes cselekedetek elvégzése;
kegyes alapítványok és hagyományok kezelése;
céljai eléréséhez szükséges intézetek és intézmények létesítése és fenntartása;
hitfelekezeti és emberbaráti intézmények támogatása;

Az egylet tagjai, felvételük, jogaik és kötelességeik.
4. §. Az egylet tagjául felvehető minden feddhetetlen jellemű és erkölcsű izraelita
vallású férfiú, aki az Erzsébetfalvi Izraelita Hitközség tagja.
5. §. A tagságok a következők: a. tiszteletbeli,
várományos, /melatse/ tagok.

b. örökös,

c. rendes, és d.

6. §. Tiszteletbeli tagság: Köztiszteletben álló és az egylet körül kiváló érdemeket
szerzett hitsorsost a közgyűlés az elöljáróság előterjesztésére tiszteletbeli tagul
megválaszthat. A tiszteletbeli tag a rendes tag összes jogait gyakorolhatja, de
semmiféle felvételi díjat vagy évi járulékot nem fizet. Külföldiek csakis a
belügyminisztérium jóváhagyásával választhatók tiszteletbeli tagokul.
7. §. Örökös tagság: Örökös tag az, aki a felvételi díjon kívül a rendes évi járulékot,
legalább 800 koronát tevő összegnek egyszerre, egy összegben történt
befizetésével örökre megváltja. Az örökös tag jogai a rendes tag jogaival azonosak,
mégis azon megkülönböztetéssel, hogy neveik elhalálozásuk után is az egylet
minden évi jelentésében elhalálozásuk megjelölésével minden évben
felsorolandók.
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Bármely rendes tag legalább 400 korona megváltási összegnek az egylet javára
történt hagyományozásával végrendeletileg akképp intézkedik, hogy ezen
összegnek lefizetése mellett az örökös tagok sorába felvétessék.
Bármelyik rendes tag hátramaradottai kérhetik az elhaltnak az örökös tagok sorába
leendő felvételét, ha legalább 400 korona megváltási összeget az egylet pénztárába
befizetnek.
Az örökös tagság díja címén befolyó tőkék „Örökös Tagok Alapja” címén
gyümölcsözőleg elhelyezendők és elkülönítve kezelendők olyképp, hogy csakis az
alap kamatai használhatók fel. Ezen alap közgyűlési határozattal az egylet célját
szolgálóingatlan-beruházásokra fordítható.
8. §. Rendes tagság: Rendes tag az, aki a felvételi díjon kívül a közgyűlés által évente
megállapított rendes tagsági évi járulékot fizeti. Ezen évi tagsági járulékot a
közgyűlés évente valamennyi tagra nézve egyenlően, de évi 4 – 18 koronáig
terjedő összegben állapítja meg. Ha az évi rendes közgyűlés e tekintetben nem
határozna, úgy az utolszor meghatározott összeg továbbra is érvényben marad.
9. §. Várományos /melatse/ tagság: Minden egyleti tagnak jogában áll fiúgyermekét,
annak betöltött 20-ik életévéig az egyletbe melatse - tagul felvétetni és pedig külön
határozathozatal nélkül. A melatse - tagságnál a felvételi díj, ha a felveendő 13-ik
életévét még be nem töltötte, úgy 3 korona, ha pedig a felveendő 13-ik életévét
már betöltötte, úgy 5 korona egyénenként. Ezen kívül tagsági járulék címén a 13-ik
életévtől kezdve évente 1 koronát fizetnek. A melatse tagság felvételi díjáért és a
tagsági járulékért a fizetési kötelezettség a melatse nagykorúságáig a felvételt
bejelentő szülőt terheli.
A melatse tag nagykorúságának elérése után azonnal az első rendes tagfelvételkor
felvételi díj kivetése és fizetése nélkül a rendes tagok sorába leendő felvételét
kérelmezheti, mely esetben 10 korona előléptetési díjat köteles fizetni. Ha ebbeli
kérelmét későbben, de még a 30-ik életévének beköszöntése előtt terjeszti elő, úgy
20 korona előléptetési díjat és a nagykorúság elérésétől számított összes rendes
tagsági évi járulékokat teljesen, és egy összegben utánfizetni köteles.
A melatse tag csakis akkor léptethető elő rendes taggá, ha a melatse tagsága
idejéből felvételi díjjal vagy évi tagsági járulékkal hátralékban nincsen.
Azon melatse tag, aki 30-ik életévének betöltéséig a rendes tagok sorába leendő
előléptetését nem kérte, az ezen szakaszban részére biztosított kedvezményes
felvételi jogát végleg elveszti és felvétele teljesen a rendes tagra általában érvényes
szabályok szerint eszközlendő.
A várományos /melatse/ tagok nagykorúságuk eléréséig semmiféle tagsági jogokat
nem gyakorolhatnak, a szülőket terhelő fenti kötelezettségekkel nem terhelhetők,
iskolai fegyelmüket és kötelességeiket érintő megbízatásokkal el nem láthatók.
10. §. Egyleti tag felesége vagy özvegye /utóbbi, míg újból férjhez nem megy/ továbbá
kiskorú fiai és hajadon leányai az egyesületi tagok jogait, és kedvezményeit

-2-

élvezik. Özvegy azonban - az elöljáróság előtt igazolt szegénység esetét kivévén –
köteles az évi tagsági járulék felét fizetni.
11. §. A tagok felvétele felett a felvételi bizottság határoz, amelynek tagjai:
A szentegylet kebeléből: az egylet elnöke, alelnöke, pénztárosa, ellenőre, titkára,
négy gondnoka és az elöljáróságából kiküldött 2 tag,
A hitközség részéről: a hitközség elnöke, alelnöke, titkára, pénztárosa, ellenőre, I.
és II. gondnokai.
A felvételi bizottság elnöke az egyleti elnök, illetve alelnök, jegyzője az egyleti
titkár. A bizottság határozatképes, ha az elnöklőn kívül 6 bizottsági tag jelen van.
A tagfelvételek ADAR hóban, annak 7-ik napjáig ejtettnek meg.
A belépni óhajtó tag rendszerint személyesen köteles a bizottság előtt felvétele
végett megjelenni. Csakis kivételes esetekben /betegség, távollét, stb./ engedheti el
a bizottság a személyes jelentkezést, ez esetben azonban a felvételt írásban kell
kérnie.
A felveendő okiratilag köteles igazolni, hogy az erzsébetfalvai izraelita hitközség
tagja.
12. §. A felvételi díjat a felvételi bizottság állapítja meg a jelentkezőnek kereseti és
vagyoni viszonyaihoz mérten és figyelemmel állására, családi viszonyaira és
esetleges érdemeire.
A felvételi díj 24 koronától 400 koronáig terjedhet. A díj legfeljebb 3 egyenlő
részletben és okvetlenül egy éven belül kifizetendő. A felvételkor a díjnak legalább
1/3-ada fizetendő.
13. §. A felvételi bizottság egyhangúlag és a bizottsági tagok 2/3-ának jelenlétében
hozott határozattal kiváló érdemeket szerzett hitsorosokat, valamint azokat, akik az
Erzsébetfalvai Izr. Hitközség vagy jelen szentegylet szolgálatában állanak,
felvételi díj kifizetése nélkül is felvehet rendes tagokul.
Érdemes szegény hitsorsosoknak a felvételi bizottság, illetve később az egylet
elöljárósága a felvételi díjat elengedheti, azonban az évi tagsági járulékot
megfizetni, vagy azokat személyes szorgalommal /schemira, stb./ megváltani
kötelesek.
14. §. A tagok jogai és kedvezményei.
1. – Minden tag az egylet nyújtotta kedvezményekben részesül és igényt tarthat
az egyleti tagok részére biztosított előnyökre;
2. – A tiszteletbeli, örökös és rendes tagoknak cselekvő választási joguk csakis
akkor van, ha legalább egy év óta egyleti tagok;
3. – Szenvedő választási képességük csakis azon választóknak van, akik legalább
három év óta tagjai az egyletnek;
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4. – Szavazási és cselekvő választási jogát nem gyakorolhatja és meg sem
választható az:
a. – aki akár felvételi díjjal, akár múlt évi tagsági járulékkal, akár
templomi adományaival, akár végül más egyleti tartozásokkal
hátralékban van;
b. – a bűnvádilag elítélt a kiszabott büntetés és mellékbüntetés
tartama alatt;
c. – akik nyereségvágyból elkövetett bűntett vagy vétség miatt
jogerősen vád alá helyeztek vagy elítéltek;
d. – a vagyonbukott a csőd tartama alatt;
e. – aki gyámság vagy gondnokság alatt áll;
f. – aki, mint az egyleti vagyon kezeléséről számadással tartozó
egyén, ezen kötelességének felhívás dacára nem felelt;
5. – Halálesetekben a végtisztességeken a tagokat megkülönböztető tiszteletek
illetik meg; a temetési költségeket /57. §/ és a sírhelyekért járó díjakat /64. §/
kizárólag az egyesületi tagok részére biztosított kedvezményes díjszabás
szerint tartoznak fizetni; a rendes szertartáson kívül az elhalálozástól az
eltemettetésig az elhalt tag lelki üdvéért a Chewra-Kadisa talmudistái imákat
végeznek; /
/.
6. – A gyászhétben /
/ a Chewra-Kadisa tagjai a felek
kívánságára és költségére az elhalt tag lakásán még pedig reggel és este a
közös ima /
/ végzése céljából megjelennek; a Chewra-Kadisa
gondoskodik arról, hogy ily alkalmakkor a gyászháznál Torah /
/
legyen.
7.

– A gyászévben a fiú hátrahagyása nélkül elhalt tag, valamint neje után
minden reggel és este a Chewra-Kadisa egy talmudistája a kaddis imát végzi az
elnökség által meghatározott tiszteletdíjért. Igazolt szegénység esetén az
elnökség ezen díjat elengedheti.

8. – A tagok /nejeik/ emlékére a zsinagógai időszámítás szerinti halálozási napjuk
mindenkori évfordulóján elhalálozásuk első tíz évében nevük héber betükkel és
magyar nyelven a hitközség templomában lévő táblán kifüggesztetik és
ugyanakkor az emlékmécs /
/ felgyújtandó és 24 órán át égve
hagyandó;
9. – Megkülönböztetett tiszteletek illetik meg a templomban tartott halottemlékezeti ünnepeknél /maskir/ és a halálnapi évforduló ünnepélyeknél
/requiem/ az ezen alapszabályok 81 – 86 §-aiban megállapított díjak és
alapítványi összegek ellenében.
10. – A tagok az elöljáróság által meghatározandó módon évente egyszer Zajin
Adar napján istentiszteletre meghívandók.
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15. §. A tagok kötelességei:
a. – Minden tag köteles felvételekor az ezen alapszabályok értelmében reá
kiszabott felvételi díjat kifizetni;
b. – A rendes tagok kötelesek az ezen alapszabályok értelmében /8. §./
meghatározott rendes évi járulékot negyedévi előleges részletekben pontosan
megfizetni;
c. – Halálesetekben kötelesek a tagok, ill. hátra maradottaik az ezen
alapszabályok értelmében és a vonatkozó díjszabás szerint megállapított
temetkezési, sírhely és egyéb díjakat megfizetni vagy ezeket kellő módon
biztosítani;
d. – Halálesetekben az ezen alapszabályokban a tagok részére biztosított jogok és
kedvezmények igénybevehetése végett a hátralékos felvételi és az évi tagsági
díjak, valamint a hátralékos templomi adományok előre és egy összegben
kifizetendők;
e. – Kötelesek a tagok a gondnokok rendeletére sorrend szerint az elhalt tag
eltemettetéséhez személyesen csatlakozni.
16. §. Az ezen alapszabályok értelmében megállapított és kirótt felvételi, évi tagsági,
temetkezési és egyéb díjak meg nem fizetés esetén – törvényes úton behajthatók.
17. §. A tagság megszűnése.
Megszűnik a tagság:
a. – kilépés folytán, ha a tag ebbeli szándékát írásban az elöljáróságnak bejelenti;
Köteles azonban a kilépő az illető évre járó egész évi járulékot és esetleges
hátralékos tartozásait azonnal egy összegben megfizetni; elköltözés esetén a tag
tagságát írásban fenntarthatja, mely esetben tagsági kötelezettségeinek továbbra is
megfelelni köteles;
b. – törlés folytán, ha a tag 3 éven át háromszori írásbeli felszólítás dacára fizetési
kötelezettségének eleget nem tesz;
c. – kizárás folytán, ha a tag az egylet tekintélyét vagy érdekeit károsító
cselekményt szándékosan elkövet vagy ha nyereségvágyból eredő, vagy
megbecstelenítő bűncselekményért jogerősen elítélték.
18. §. A kilépés elfogadása, valamint a törlés és kizárás felett első fokon az
elöljáróság határoz. Ezen határozat ellen az értesítés vételétől számított 15 napon
belül beadott fellebbezés felett másodfokon és végleg a közgyűlés határoz. A
tagság megszűnése tárgyában mindenkor titkos szavazás rendelendő el.
A kilépet, törölt vagy kizárt tag az egylettel szemben minden jogát elveszti és jogai
csakis új felvétel által élednek fel.

-5-

V. fejezet. SZERVEZET.
19. § A Chewra-Kadisa ügyeit ellátó szervek:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

– a választási gyülekezet,
– a közgyűlés,
– az elöljáróság,
– az elnökség,
– a tisztviselők,
– a szakbizottságok,
– az alkalmazottak.

A. - A választói gyülekezet.
20. §. A választóképes egyleti tagok összessége alkotja a választói gyülekezetet,
melynek hatásköre kizárólag arra terjed, hogy az alábbi választási eljárási
szabályok szerint választ 3 évenként viszonylagos szótöbbséggel 3 – 3 évi
időtartamra 50 rendes, és 5 póttagot a közgyűlés tagokul.
21. §. Választási előmunkálatok.
A választók névjegyzékének megállapítására és a választások vezetésére a
közgyűlés a választási időszak utolsó évében egy választási bizottságot választ
olyképpen, hogy saját kebeléből választ egy elnököt és 2 rendes, 1 póttagot
továbbá a többi választóképes tagok sorából választ 2 rendes, s 1 póttagot, hogy az
5 rendes és 2 póttagból álló bizottság helyettes elnökét, jegyzőjét, és helyettes
jegyzőjét saját kebeléből választja.
Első teendőjük s megválasztásuk után , hogy nyilvános felhívást intéz a tagokhoz,
hogy a felvételi tagdíj , valamint adomány és egyéb tartozásaikat záros határidőn
belül kifizessék, mert különben az alapszabályok 14. §-a 4. pontja folytán a
választói névjegyzékbe fel nem vétetnek. Ezen határidő leteltével – összeállítja az
összes cselekvő és szenvedő választási képességgel bíró tagok hatályos
névjegyzékét, melynek egy példánya az imaház előcsarnokában a választási
határnap egyidejű kitűzése mellett közszemlére kifüggesztendő, másik példánya
pedig az irodában hivatalos órák alatti betekinthetés végett kiteendő. A
kifüggesztés és a választási határnap között legalább 15 napi időköznek kell
lennie.
A választás névjegyzékéből való kihagyás, vagy jogosulatlan egyéneknek abba
történő felvétele ellen a kifüggesztéstől számított 8 nap alatt bármely
választóképes tag felszólalással élhet, mely írásban vagy szóval az irodában
terjesztendő elő. A bizottság a felszólamlásokat megvizsgálja és a jogos indok
fennforgása esetén a névjegyzék kiigazítását elrendeli.
Azon tagok, akiknek nevei kizárólag a 14. §. 4. A. - pontjában foglalt rendelkezés
miatt a névjegyzékből kihagytak, ha a választási határnapot megelőzőz hóig
esedékessé vált és még hátralékos tartozásaikat teljesen kifizetik és ezt a választási
bizottság előtt szabályszerű nyugtával igazolják, még a határnapon is, utólag a
névjegyzékbe felveendők, és a választási jogaikat gyakorolhatják. A felszólalások
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felett csakis a teljes-számú bizottság határozhat, miért is az ülésekre a póttagok is
mindenkor meghívandók a bizottság azonnali kiegészíthetése végett.
A választási bizottság határozatai ellen semmiféle fellebbezésnek helye nincsen.
22. §. Választás.
A választás idejét, helyét a választási bizottság állapítja meg az első szakaszban
említett határidők figyelembe vételével. Az általános tisztújító választás
legkésőbben a három éves választási időszak első évének első havában ejtendő
meg.
A választás vagy felkiáltással, a választók nevében előterjesztett névsor mellett,
vagy legalább 10 választó kívánságára, avagy a választási bizottság elhatározására
titkos szavazás útján szavazólapokkal történik. A szavazólapokon a választandók
teljes nevei, névazonosság esetén a netáni kételyek elhárítására lakása vagy polgári
állása is, és a megválasztandó részére szánt tagság / külön a rendes és a pót-tagság/
írásban vagy nyomtatásban kiteendő. Minden választó nevét bemondja, mire az
elnök megállapítva választói jogosultságát, átveszi tőle a szavazólapot és azt
megtekintés nélkül, de kibontva az urnába dobja. A választók
személyazonosságának igazolására a bizottsági tagokon kívül egyleti
alkalmazottak is igénybe vehetők.
A választók a választás megnyitásakor a választási elnöknél 2 – 2 bizalmi férfiút
kijelölhetnek, akik a választás folyamán végig jelen lehetnek, de rendelkezési vagy
bíráskodási jogaik nincsenek. Hatnál több bizalmi ki nem jelölhető, miért is vitás
esetekben a jogegyenlőség szabályainak megfelelően a választási bizottság
határoz.
A választás a választási napon délelőtt 9 órakor megnyitandó; a szavazás
egyfolytában történik este 5 óráig, amikor feltétlenül berekesztendő. Öt órán túl
már csakis a bizalmi férfiak és a választási bizottság tagjai szavazhatnak.
Érvénytelen az olyan szavazólap, amelyen a választandók számánál több név
fordul elő. Ha valamely szavazólapon oly egyén neve fordul elő, aki a szenvedő
választóképességgel bíró tagok jegyzékébe felvéve nincsen, vagy a név nem
olvasható, vagy ha szavazólapra írt névre nézve az azonosságot a választási
bizottság magából a szavazólapból minden kételyt kizáróan meg nem állapíthatja,
úgy az ezen névre szóló szavazat e részben tekintetbe nem vehető.
A választás berekesztése után nyomban megejtendő a szavazatok összeszámlálása
a választási bizottság elnöke és tagjai által. A bizottság a választás eredményéről
jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizalmi férfiak aláírhatnak. A megválasztottak
nevei külön feltüntetendők a rájuk esett szavazatokkal együtt. A választásoknál
viszonylagos szótöbbség dönt. Szavazategyezés esetén sorshúzás dönt.
A szavazólapokat borítékba téve az elnök lepecsételtetni és megőrzés végett zárt
borítékban az irattárban azonnal elhelyezni köteles. A választás eredményét a
bizottság elnöke, illetve annak helyettese nyomban kihirdetni, a megválasztottakat
pedig megválasztásukról értesíti.
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A rend fenntartásáról a választási elnök gondoskodik.
B. - K ö z g y ű l é s.
23. §. A közgyűlés tagjai:
Választás útján
1. - az 50 rendes tag, illetve szavazataik sorrendjében, esetleg sorshúzás útján
behívandó 10 póttag.
2. – az Erzsébetfalvai Izraelita Hitközség elnöke, alelnöke és titkára.
24. §. – Elveszti közgyűlési tagságát az, akinek egyleti tagsága megszűnt, akinél a 14.
§. 4-ik pontjában B. – F.- alatt felsorolt okok valamelyike időközben beállott. A
közgyűlési tagság megszűnését első fokon az elöljáróság, fellebbezés esetén pedig,
amely 15 nap alatt adandó be, másodfokon a közgyűlés dönt.
25. §. A l a k u l ó k ö z g y ű l é s.
Alakuló közgyűlés minden 3 évben a választások megejtése után 8 napon belül
tartandó. Az alakuló közgyűlést a választási bizottság elnöke hívja egybe. Az
alakuló közgyűlés napirendje a következő:
a. – Választ saját kebeléből 3 évre általános szótöbbséggel elnököt, akinek a
választási elnök az elnöki széket azonnal átadja. Több jelölt esetén a
legnagyobb viszonylagos szótöbbséget nyert 2 jelölt között azonnal újabb
választás ejtendő meg.
b. – kiküld egy öttagú jelölő bizottságot.
c. – Megejti a jelölő bizottság javaslatainak meghallgatása után az
elöljárósági választásokat és pedig választ saját kebeléből szótöbbséggel 3
évre alelnököt, titkárt, pénztárost, ellenőrt, ügyészt /utóbbit esetleg a
közgyűlésen kívüli tagok sorából is választhat/ végül 12 elöljárósági
ülnököt. Ezek a 23. §. 2-ik pontjában felsoroltakkal együtt alkotják a szent
egylet elöljáróságát.
d. – Választ saját kebeléből az elöljáróság tagjain kívül viszonylagos
szótöbbséggel 3 rendes tagot és 2 póttagot a számvizsgáló bizottságba.
Az összes választások közfelkiáltással, vagy a többségnek egyéb módon való
kétségtelen megállapításával, 10 tag kívánatára azonban titkos szavazás útján
/szavazólapokkal/ ejtetnek meg.
26. §. Rendes vagy rendkívüli közgyűlések.
Rendes közgyűlés minden évben egyszer tartandó és pedig ADAR hó 7. napján
/Zajin Adar/. Rendkívüli közgyűlést az elnök, vagy az elöljáróság bármikor
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egybehívhat tíz rendes tag vagy a hitközségi elnök kívánatára, az elnök 15 napon
belül rendkívüli közgyűlést egybehívni köteles.
27. §. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
– az elöljáróság évi jelentése és az évi zárszámadás feletti határozathozatal;
– az évi költségvetési előirányzat megállapítása;
– az évi tagsági járulék megállapítása /8. §./;
– általános tisztújító választásra 5 rendes és 2 póttagból álló választási
bizottság megválasztása /21. §./;
e. – kiegészítő választások megejtése a még hátralévő választási időszakra;
f. – szakbizottságok kiküldése;
g. – ügyrend és szolgálati utasítás megállapítása;
h. – ingatlanok szerzése, eladása, cseréje;
i. – kölcsön felvétele;
j. – jótékonysági vagy kegyeleti intézmények vagy alapítványok létesítése,
vagy megváltoztatása, vagy megszüntetése;
k. – alapszabály változtatás /91. §./;
l. – minden oly indítvány, amelyet az elöljáróság a közgyűlés elé terjeszt,
vagy amelyet legalább 24 órával a közgyűlés határnapja előtt bármelyik
szentegyleti tag a közgyűlésen leendő tárgyalás végett írásban az elnöknél
bejelentett;
28. §. A közgyűléseket a szentegyleti elnök hívja egybe. A meghívók a tárgysorozattal
együtt, legalább 3 nappal előbb a képviselőtestületi tagoknak kikézbesítendők, egy
példány pedig a templom előcsarnokában közszemlére kiteendő. A közgyűlésen a
határozatokat rendszerint egyszerű szótöbbséggel hozzák. A 27. §. H. i. k.
pontjaiban foglaltak tárgyában a közgyűlés csakis a jelenlevők 2/3-ad
szótöbbségével határozhat. Határozatképes a közgyűlés, ha azon a közgyűlési
tagoknak több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén 15 napon belül
újabb közgyűlés tartandó, amely azonban a megjelentek számára való tekintet
nélkül határoz a már egy ízben a tárgysorozatra kitűzve volt ügyekben.
a.
b.
c.
d.

Elnöklő csak döntő szavazatával szavazhat. A szavazás rendszerint nyilvános
felállás vagy leülés által történik; az elnöklő vagy a hitközségi elnök vagy 10 tag
kívánatára névszerinti, avagy titkos szavazás elrendelendő.
29. §. A közgyűlések nyilvánosak; azokon az összes tagok megjelenhetnek és a rendes
közgyűléseken fel is szólalhatnak az ügyrend értelmében, azonban szavazati joga
csakis a képviselőtestületi tagoknak van.
A közgyűlésekről jegyzőkönyvek vezetendők,
jegyzőkönyvvezető és 2 hitelesítő írnak alá.

amelyek

az

elnöklő,

a

C. – A z e l ö l j á r ó s á g.
30. §. Az elöljáróság tagjai:
I.

Választás útján: 1. az elnök, 2. az alelnök, 3. a titkár, 4. a pénztáros, 5. az
ellenőr, 6 -9. a négy gondnok, 10. az ügyész, 11 – 22. a tizenkét ülnök.
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II.

Hivataluknál fogva: 23 – 25. az Erzsébetfalvai Izraelita Hitközség
elnöke, alelnöke, titkára.

31. §. Az elöljáróság hatáskörébe tartozik:
1. – az évi előirányzat megállapítása,
2. – az évi jelentés elkészítése,
3. – az évi zárszámadás egybeállítása, és felülvizsgálata végett a
számvizsgáló bizottság elé terjesztése,
4. – határoz első fokon a tagok kilépése, törlése, vagy kizárása
tárgyában,
5. – az egyleti pénztár és ügykezelés felülvizsgálata,
6. – a közgyűléseken tárgyalás alá kerülő összes ügyek előkészítése,
7. – a tisztviselők és alkalmazottak működésének ellenőrzése,
8. – az egyleti alkalmazottak felvétele, szerződtetése, elbocsátása,
valamint fizetéseiknek a költségelőirányzat keretén belül való
megállapítása,
9. – intézkedik az egyleti pénzek és értékek elhelyezése, valamint az
egyleti vagyon biztosítása tárgyában,
10. – határoz az elnökség intézkedései ellen előterjesztett felszólalások
felett,
11. – a költségvetésen kívüli sürgős szükségletek fedezésére, 500
korona összegig, kiadásokat eszközölhet,
12. – ezen alapszabályok keretén belül különböző díjszabások
megállapítása,
13. – gyakorolja mindazon jogokat, amelyek ezen alapszabályok az
elöljáróság részére fenntartanak.
32. §. Az elnök a szükséghez képest hívja egybe az elöljáróságot. Az ülések nem
nyilvánosak. Határozatképességükhöz az elnökön kívül legalább 10 tag jelenléte
szükséges. Az ülésekről rendes jegyzőkönyvek vezetendők, amelyeket az
elnökön és a jegyzőn kívül 2 hitelesítő is aláírnak. A szentegyleti alelnök, vagy a
hitközségi elnök vagy alelnök, vagy pedig az elöljárósági tag kívánatára az
elöljáróság 3 napon belül egybehívandó. A határozatok szótöbbséggel hozatnak;
3 tag kívánatára vagy az elnök rendeletére titkos szavazásnak van helye.
D. – E l n ö k s é g.
33. §. A szentegyleti elnökség tagjai: a 10 tisztviselő, úgymint: az elnök, alelnök,
titkár, pénztáros, ellenőr, 4 gondnok, ügyész.
34. §. Apa és fiú, vagy testvérek nem lehetnek egyidejűleg az elnökség tagjai.
35. §. Az elnökség hatásköréhez tartozik:
1. – a folyó ügyek ellátása,
2. – a közgyűlési és elöljárósági határozatok végrehajtása,
3. – a költségvetés keretén belül a kiadások folyósítása, költségvetésen
kívüli sürgős szükségletek fedezésére 200 korona összegig kiadásokat
eszközölhet,
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4. – az ezen alapszabályokban megállapított díjszabások alapján, az összes
díjak megállapítása, azok esetleges mérséklése, vagy elengedése,
5. – a felektől beérkezett segély- és egyéb tárgyú kérvények feletti
határozathozatal,
6. – az elöljáróság elé terjesztendő ügyek előkészítése.
36. §. Az elnökségi ülések zártak, az elnökséget a szentegyleti elnök hívja egybe a
szükséghez képest. Határozatképes az elnökség, ha az elnökön kívül legalább 4
tagja jelen van. Az ülésekről jegyzőkönyv vezetendő.
E. – T i s z t v i s e l ő k.
37. §. A szentegyleti elnök képviseli a Chewra-Kadisát a hatóságokkal, testületekkel
és magánosokkal szemben. Egybehívja és vezeti a közgyűléseket, elöljárósági,
elnökségi, tagfelvételi és egyéb bizottsági üléseket. Őrködik az alapszabályok
pontos betartása felett, átveszi a szentegylethez érkezett iratokat és postai
küldeményeket, a szentegyleti kiadmányokat a titkárral együtt aláírja, őrzi a
szentegylet pecsétjét. Teljesíti az ellenőr ellenőrzésével a költségvetés korlátai
között az utalványozásokat. Sürgős esetekben 50 korona összegig kiadásokat
utalványozhat. Felügyel a tisztviselőkre és alkalmazottakra. Intézkedik a
közgyűlést, elöljárósági és elnökségi határozatok foganatosítása tárgyában.
38. §. Az alelnök az elnök akadályoztatása esetén mindenben helyettesíti az elnököt.
Az elnök a vezetés és képviselet munkakörének egy részét az alelnökkel
megoszthatja.
39. §. A titkár a közgyűléseken, elöljárósági üléseken és elnökségi üléseken az
ügyek előadója; az irattár őre, aláírja az egyleti kiadványokat. Vezeti az egyleti
irodát. Helyettesíti a jegyzőt.
40. §. A pénztáros feladata és jogköre:
1. – a befolyó pénzek és értékek átvétele,
2. – teljesíti és pedig kizárólag az elnök, illetve az alelnök utalványozására
és az ellenőr ellenjegyzésével a kiadásokat, negyedévenként a pénztár
állásáról jelentést tenni és az értéket bemutatni köteles,
3. – vezeti a pénztárkönyveket,
4. – közreműködik
megállapításánál,

a

zárszámadás

és

a

költségelőirányzat

5. – a 200 koronán felüli készpénzt azonnal az elöljáróság által kijelölt
pénzintézetben elhelyezi,
6. – a szentegylet értékeiről rendes jegyzéket vezet.
A pénztáros és az ellenőr egyetemleges vagyoni felelősséggel tartoznak.
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41. §. Az ellenőr kötelezően ellenjegyez minden utalványt és nyugtát,
ellenőrzéséről könyvet vezet.
42. §. A gondnokok /gabboim/ az ügyrend szerint megállapítható sorrendben /
soros gondnok/ és felváltva a hatáskörükbe utalt teendőket. Hatáskörükbe
tartozik:
1. – gondoskodnak a szokásos imaházi szertartásokról, azok rendezéséről,
jelesül közreműködnek a templomban a maskirnál, a requemnél, valamint
Zajin Adart megelőző és követő szombatokon,
2. – Gondoskodnak a szegények és betegek ápolásáról és segélyezéséről,
3. – Gondoskodnak a temetőrend fenntartásáról, őrködnek a temetői
alkalmazottak működései felett, gondoskodnak a temetőben az utak és
járdák, valamint a temető épületei, a sírboltok, sírok és a temetői kerítés jó
karban tartásáról,
4. – Kötelesek sorrend szerint minden temetésnél a temetés egész ideje
alatt jelen lenni és ott felügyelni a rendre és úgy a halottas házban, mint a
temetőben végzendő szertartásokon gondoskodnak a halottak eltakarítása
körüli teendőknek a szokásos szertartásoknak megfelelő elvégzéséről,
5. – Intézkednek a halálesetek és hászkárák alkalmából szokásos
perselygyűjtések tárgyában,
6. – Nyilvántartják a thórához hívottak adományait, valamint a
perselygyűjtéseket és erről a pénztárost értesítik az adományok behajtása
végett,
7. – Gondoskodnak
halottakhoz.

virrasztók

kirendeléséről

haldoklókhoz

vagy

43. §. Az elöljáróság valamelyik gondnokot kizárólag és állandóan temetői
gondnokul kirendelhet, akinek azután kizárólagos kötelessége a temetői rend
fenntartása és jó karbantartás. /42. §. 3. pont./
44. §. Az ügyész az egylet jogi tanácsadója, képviseli esetről-esetre
meghatalmazása keretén belül a peres és peren kívüli ügyekben a szentegyletet,
eszközli az elnökség felhívására a hátralékos tagdíjak, temetkezési és egyéb
díjak és költségek, valamint adományok biztosítását és behajtását.
45. §. Az ülnökök végzik az ügyrend értelmében és az elöljáróság határozata
folytán részükre kijelölt teendőket.
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F. – S z a k b i z o t t s á g o k.
46. §. Az elöljáróság a saját kebeléből, de ezen kívüliekből is, szakférfiak által
kiegészíthető külön szakbizottságokat alakíthat, amelyek hatáskörei esetről
esetre vagy az ügyrendben állapíttatnak meg.
47. §. A számvizsgáló bizottság /25. §./ elnökét, helyettes elnökét és jegyzőjét saját
kebeléből választja. Működéséről évente a közgyűlésnek jelentést tesz. Az
ülésekre a póttagok is mindenkor meghívandók a bizottság azonnali
kiegészítése végett. Jogában áll rendkívüli közgyűlést egybehívni. A
számvizsgáló bizottság tagjai nem lehetnek azok, akik akár egymás közt, akár
az elöljáróság tagjaival egyenes ágban vagy oldalágon /a testvérekig bezárólag/
rokonsági kötelékben állanak.
G. – A l k a l m a z o t t a k.
48. §. A jegyző végzi az összes írásbeli teendőket, vezeti a közgyűlések
elöljárósági és elnökségi ülések, valamint a felvételi és egyéb bizottsági ülések
jegyzőkönyveit, vezeti a szentegylet könyveit. A jegyzői állást pályázat útján
az elöljáróság tölti be, avagy a jegyzői teendők ellátásával a titkárt bízza meg;
a hitközséggel való megállapodás esetén pedig a jegyzői teendők ellátását az
erzsébetfalvai izraelita hitközségre átruházhatja.
49. §. Egyéb alkalmazottak felvételét, a költségvetés keretén belül, az elöljáróság
eszközli. Hivatali teendőiket és alkalmaztatási feltételeiket az elöljáróság
állapítja meg.

VI.

fejezet. A szentegylet és a hitközség.
50. §. Az Erzsébetfalvai Izraelita Hitközségnek jogai a 2. §.-ban biztosított
felügyeleti jogkörénél fogva a következők.
1. – A hitközség elnöke, alelnöke és titkára hivataluknál fogva teljes jogú
tagjai a szentegylet közgyűlésének.
2. – A hitközség elnöke, alelnöke, titkára, pénztárosa, ellenőre, I. és II.
gondnokai hivataluknál fogva teljes jogú tagjai a szentegylet
tagfelvételi bizottságnak.
3. – A szentegylet alapszabályai és annak esetleges módosításai a
minisztériumhoz leendő felterjesztés előtt, hozzájárulás végett a
hitközség elöljáróságának bemutatandók.
4. – Azon hitközségi tisztviselők, akik hivataluknál fogva a szentegylet
szervezetének is tagjai, őrködnek a felett, hogy a szentegylet
alapszabályait mindenben betartja.
5. – Köteles a szentegylet évi zárszámadásait és előirányzatát a hitközség
elöljáróságának felülvizsgálat végett bemutatni.
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51. §. A szentegylet az erzsébetfalvai izraelita hitközség jóváhagyásával a
következő jogokat élvez:
1. – Bizonyos napokon kegyes adományokat gyűjt gondnokai által, jelesül
minden Haszkarasz Nesomosz után, minden hétfőn és csütörtökön és
böjtnapon az imaházbakban és minden temetés alkalmával.
2. – A thóra szakaszainak felolvasásakor adományokat fogad el, mely
célra az imaházban adománytáblát állít.
3. – „Haszkarasz Nesomosz”-t tart a három főünnepen /solaus regolim/ és
engesztelési napon /jomkippur/ az imaházban minden ellenszolgáltatás
nélkül.
4. – Adarhó 7-ik napját /Zajan-Adar/ megelőző és követő szombatokon
rendelkezik az összes Alijoszokkal, gondnokai útján és régi szokás
szerint felhívhatja a thóra felolvasásához gondnoka útján a régi és új
gondnokokat és a szentegyleti elöljáróság tagjait.
5. – Adarhó 7-én /Zajan-Adar/ nagy tanítónk, Mózes halálnapi
évfordulója alkalmából az egyleti tagok összegyülnek az imaházban,
ahol a rabbi Mózes emlékére és az egylet célját dicsőítő beszédet tart.
52. §. A hitközség rabbija a szentegylet közgyűlésével létesített tiszteletdíj
megállapítás mellett vagyontalanok temetésénél – akár tagok, akár nem – és a
Hászkáráknál gyászbeszédeket – továbbá a tagfelvételekkor és Adar 7-én
ünnepi beszédet tart.
VII.

fejezet. Jövedelem és vagyonkezelés.
53. §. A szentegylet bevételeit képezik:
1. – Az ezen alapszabályokban meghatározott különféle díjak,
2. – Az ezen alapszabály korlátai között felajánlott adományok és
alapítványok,
3. – A gyűjtőperselyek jövedelmei,
4. – Ingatlanainak jövedelmei,
5. – Tőkék vagy értékek kamatai.
54. §. A szentegylet pénztárába befolyó pénzek 200 koronát meghaladó összege az
elöljáróság által kijelölt pénzintézetnél gyümölcsözőleg elhelyezendő. Az
értékpapírokat az elnök köteles őrizni és arról a pénztárosnak elismervényt
adni. A betétként elhelyezett összegek csakis teljesen szabályszerű utalvány
alapján vehetők fel, t. i. az elnök utalványára és az ellenőr ellenőrzésével. A
betétek ily fenntartással is helyezendők el.
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VIII.

fejezet. A temetkezésekről.
55. §. 18 éven aluli, serdületlen korúak betegek és halottak körüli szolgálatokat
nem teljesíthetnek.
56. §. Izraelita vallású elhunytak eltemettetésénél a Chewra-Kadishának a
következő kötelességei vannak:
a. – A haláleset bejelentésénél a gyászoló felet nyomtatott
tájékoztató átszolgáltatásával figyelmeztetni kell arra, hogy a
halottkémlés elrendelése végett a halálesetet a községi
elöljáróságnál bejelentse és a temetés kitűzése az
anyakönyveltetésre, a temetési és egyéb díjak lefizetésére illetve
biztosítására, a hitszónoklat vagy karének igénybevételére
szükséges eljárásokat miként és hol kell teljesítenie.
b. – Köteles a Chewra-Kadisa felnőtt halott mellé ugyanazon
nembeli halott-őröket, és pedig nappal egyet, éjjel kettőt
kirendelni olyképp, hogy a halott az eltemetésig szakadatlan
őrizve legyen.
c. – Köteles a Chewra-Kadisa a haláleset bejelentése után
legkésőbb 6 óra elteltével a temetkezőt a halottas házhoz
kirendelni, aki a holttetemnek szertartásszerű helyzetbe való
fektetéséről gondoskodik.
d. – Köteles a Chewra-Kadisa egyik gondnoka azonnal a haláleset
bejelentése után a gyászházban megjelenni a gyászoló felek
kívánságait meghallgatni, azokat a szentegyleti elnökségnél
való bejelentés végett elfogadni, az elhunynak a temetésre
vonatkozó és hiteles módon a Chewra-Kadisa tudomására jutott
végakarata az alapszabályok és az ennek alapján alkotott
díjszabások és utasítások korlátai között lehetőleg figyelembe
veendők. /
/
e. – A Chewra-Kadisa kizárólagos jogát és kötelességét képezi
úgy a helyben temetendő, valamint zárt koporsókban más helyre
szállított halottaknak az ősi hittörvények és hagyományok
szigorú betartása melletti szertartásos mosdatása és öltöztetése.
/
/.
f. – A gyászházban és a halott kíséretben tartandó összes
szertartások végzése a temetés befejeztéig, a miből folyólag az
izraelita vallás szabványaiba és az ősi szokásokba ütköző
minden rendelkezésnek elejét veszi.
g. – Gondoskodik arról, hogy a gyászházban a vigaszlakoma
/
/ kiszolgáltassék és hogy a felkért
tagok a gyászházban a gyásznapok alatt részvétlátogatásokat
/
/ tegyenek vagy hogy a Chewra-
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Kadisa részvétét írásban kifejezze. Netán tapasztalt szegénység
esetén rögtöni segélyt nyújt.
h. - Köteles a Chewra-Kadisa a hatóságoknak a temetkezéssel
összefüggőleg kiadott rendeleteit pontosan betartani,
közegészségügyi vagy más köztekintetekből kívánt adatokat
beszolgáltatni.
57. §. A temetések osztályok és az erre vonatkozó díjszabások szerint történnek, de
a legszerényebb, sőt az egészen díjtalan temetéseknél is figyelem fordítandó
arra, hogy a végtisztesség kellő módon megadassék.
A temetkezési díj minimuma az önköltség szerint lesz meghatározva, a díj
maximuma azonban 1000 koronán túl nem terjedhet.
Tagok, nejeik, hajadon leányaik, valamint önálló keresettel nem bíró, szüleivel
közös háztartásban élő fiaik 24-ik életévükig egy eleve meghatározott
szabályzat korlátai között kedvezményes díjszabásban részesítendők.
A temetkezési díjakat a tagok és nem tagok a temetkezés előtt kötelesek
megfizetni vagy kellő módon biztosítani. Az elöljáróság a temetés napjától
számított egy év és egy nap elteltével biztosítékul zálogtárgyat, ha az a
felszólítás dacára ki nem váltatik, eladhatja és a befolyt vételárat a temetkezési
díjak fedezésére fordíthatja. Ha azonban a díjak bármely oknál fogva előre
befizetve nem lettek, úgy azokat utólag, de okvetlenül a sírkő felállítási
engedély előtt kell kifizetni.
Magánházakban, kórházakban elhalt avagy talált izraelita halottakat köteles a
Chewra-Kadisa, amennyiben az elhalt vagyont vagy fizetőképes
hozzátartozókat nem hagyott hátra, minden állami, községi vagy hitközségi
hozzájárulás igénybevétele nélkül, saját költségén tisztességes eltakarításban
részesíteni. Kevésbé vagyonosak után a Chewra-Kadisa a szabályszerű díjakat
az önköltségre vagy annak egy részére mérsékli.
Az esetre, ha utólag kitűnik, hogy azok, akik díjtalan vagy díjmérséklés
melletti temetésben részesültek, vagyont hagytak hátra, úgy a szabályszerű díja
utólag, még pedig okvetlenül a sírkőállítási engedély kiadása előtt
megfizetendők.
A Chewra-Kadisa jogosítva van az ezen alapszabályok értelmében kiszabott
díjakat a hagyaték ellenében is érvényesíteni és a jog szerint kötelezetteken,
törvényes úton behajtani, különös pedig követelheti, hogy a díjak a
betegsegélyző, jótékony vagy temetkezési egyletek által a hátramaradottai
részére a temetkezés céljára kifizetendő összegekből fedeztessenek, mely
igényét az illető egyletnél vagy pénztárnál eleve is bejelenti.
58. §. A gyászházban, a temető szertartási termében vagy magában a temetőben
halotti beszédeket /
/ csak a hitközség rabbija tarthat; ha
más rabbi közreműködése kívántatnék, úgy a szentegylet elnöksége a
hitközség elnökével és a rabbival egyetértőleg intézkedik.
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Temetéseknél csak a hitközség kántorai és énekkara funkcionálhatnak. Az
összes temetési díjakat, valamint a gyászbeszédért és az énekkar
közreműködéséért járó díjakat is a Chewra-Kadisa pénztárába kell befizetni.
Kartársi vagy baráti búcsúztató beszédek, amennyiben azokat nem a rabbi
végzi és azokat a Chewra-Kadishánál előre bejelentették és a hitközség elnöke
azokat nem kifogásolja, a szempont alá nem esnek.
59. §. A halottak feletti imák végzése, gyászbeszédek tartására kijelölt helységek
vagy szertartási terem külön díszítéséért és világításáért a szabályokban
megállapított díjak fizetendők.
60. §. Ha a gyászoló fél kívánságára vagy a hatóság rendeletére a halottnak a
gyászházból való korábbi eltávolítása válik szükséges, úgy köteles a ChewraKadisa a temető halottas házában a halott mellé eltemettetéséig halott-őröket
kirendelni és a halottat mindazon végtisztességben részesíteni, amelyek a
vallás rendeletéből és ezen alapszabályok korlátai között megilletik.
61. §. A kerületi betegsegélyző pénztárak vagy temetkezési egyletek által a
Chewra-Kadishánál befizetett temetési költségek igazolt szegénység esetén
egészben vagy részben segélyképpen visszautalványozhatók.
62. §. Izraelita vallású halottaknak idegenből való ideszállításáért vagy azoknak
más Chewra-Kadisa területére való elszállításáért az ily szállításokkal
kapcsolatos készkiadásokon felül 100 koronától 300 koronáig terjedő díjak
fizetendők. Elszállítandó halottakat a légmentesen lezárt koporsóba helyezés
előtt vallástörvény szerinti elbánás alá esnek, miért is az ily halottak körüli
eljárás a Chewra-Kadisa kizárólagos jogát képezi.
IX.

fejezet. A temetőről.
63. §. A temető területéről pontos tervrajzok, tájékoztató nyilvántartási könyvek
készítendők, amelyek egy példányban a Chewra-Kadisa irodájában, egy
példányban a temető helységében tartandók és az érdekelt felek betekintés
végett rendelkezésre bocsátandók.
A temető területét az elnökség szakaszokra, ezeket sorokra és a sorokat
sírhelyekre osztja fel. A temető három fő részre oszlik, t. i. chewra - helyre,
chewrán kívüliek helyére és a kisdedek helyére. A chewra hely vagyis az
egylet tagjainak temetkezési helye a következő helyekre osztatandó:
1. – sírhelyek aroniták /Kohanim/ számára,
2. – rendes sírhelyek,
3. – díszsírhelyek,
4. – családi sírhelyek.
64. §. A chewra – tagok számára kijelölt sírhelyekért, amennyiben a temetkezések
szigorú sorrendje szerint vétetnek igénybe, 6 korona díj fizetendő. A sírhelyet
az elnökség határozatainak szem előtt tartásával a gondnok jelöli ki. A
sorrendtől eltérően a sírhelyek választásának jogáért az elnökség a ChewraKadisa tagjai után síronként 100 koronától 400 koronáig terjedő díjat
követelhet. Gyermeksírhelyekért a tagok a temetkezés szigorú sorrendjében 2
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korona sírhelydíjat, a sorrendtől eltérően kiválasztott sírhelyért 20 – 200
koronáig terjedő díjat fizetnek. Fenntartott sírhelyek árát esetről-esetre az
elöljáróság állapítja meg.
65. §. A Chewrán kívüliek után a sírhelyekért a következő díjak fizetendők: A
temetkezések szigorú sorrendjében igénybe vett sírhelyért 36 koronától 400
koronáig, a sorrendtől eltérően választott sírhelyért 100 koronától 1000
koronáig terjedő díj fizetendő. Gyermeksírhelyekért nem tagok a temetkezések
szigorú sorrendje szerint 10 koronától 100 koronáig; a sorrendtől eltérően
választott sírhelyekért 20 koronától 200 koronáig terjedő díjat fizetnek.
66. §. A sírhelyekért járó díjak a temetkezési díjjal és költségekkel egyidejűleg
előre kifizetendők, illetve biztosítandók, és teljesen a temetkezési díjjal azonos
eljárás alá tartoznak. /57. §./
A sírhelydíjak kiszabása ellen az elnökségtől felszólalásnak van helye az
elöljárósághoz, amelynek határozata végérvényes. A sírhelydíjak kiszabásánál
ezen alapszabályok és díjszabások korlátai között az elhunytnak, illetve
hozzátartozóinak vagyoni viszonyai és netáni érdemei irányadók.
67. §. Szegények a számukra kijelölt sírhelyekért díjat egyáltalán nem fizetnek.
68. §. Ha utólag kitűnik, hogy a sírhely kijelölése és a sírhelydíj kiszabása
alkalmával a Chewra-Kadisát az elhunytnak és hozzátartozóinak vagyoni
viszonyairól tévesen informálták, úgy az ezen alapszabályok értelmében járó
sírhelydíj teljes összegében utólag, még pedig a sírkőállítási engedély kiadása
előtt befizetendő.
69. §. Családi sírhelyek sírboltok/.
A temetőnek külön erre a célra kijelölt
helyén családi sírhelyért – akár pusztán földalatti, akár föld feletti építménnyel
– a következő díjak fizetendők:
I.

osztályú családi sírhelyért /3 m hosszú, és 4 m széles/
8 személy részére – tagoknak 800 korona, nem tagoknak 2400
korona.

II.

osztályú családi sírhelyért /3 m hosszú, 3 m széles/
6 személy részére - tagoknak 600 korona, nem tagoknak 1800
korona

III.

osztályú családi sírhelyért /3 m hosszú és 2 m széles/
4 személy részére - tagoknak 400 korona, nem tagoknak 1200
korona

A családi sírhelyen illetve sírboltban minden halott után a temetési díj tagokért
20 korona, nem tagokért külön 200 korona díj fizetendő.
70. §. A családi sírboltoknak hatóságilag engedélyezett építési tervei jóváhagyás
végett a szentegyleti elöljáróságnak előzőleg bemutatandók.
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71. §. Családi sírhelyen csakis a sírhely megszerzője, izraelita vallású neje,
izraelita vallású fel és lemenő rokonai, az oldalági rokonok közül csakis a
testvérei temethetők. A mennyek gyermekekként tekintetnek, míg a haláleset
vagy elválás következtében a megszerző családjából ki nem váltak, vagy újbóli
házasságkötés által más családba be nem léptek. Ellenben a családi sírhely
tulajdonosának törvényesen elvált neje, valamint özvegye, ha újból férjhez
ment, a családi sírhelyen el nem temethetők.
Családi sírhelyen csakis a megengedett számú halottak temethetők; 13 éven
aluli gyermekek, amennyiben a tér megengedi, a megállapított számon felül
elhelyezhetők.
72. §. A családi sírhelyek és sírboltok jó karbantartásáról a család akképpen
köteles gondoskodni, hogy a Chewra-Kadisa pénztárába a sírhely
megvételekor egyszerű sírhelynél 400 koronát, földfeletti építménnyel
egybekötött sírboltnál 1000 koronát befizet, mely összeg kamataiból a ChewraKadisa a karbantartási kiadásokat fedezi. A családi sírhelyeket a Chewra
őrizteti.
73. §. A családi sírhelyek /sírboltok/ feletti rendelkezési jog át nem ruházható.
Amennyiben mégis a családi sírhelyen /sírboltban/ még nem történt
temetkezés, a Chewra-Kadisa közgyűlése a sírhelytulajdonos elköltözése
esetén a fél kívánságára visszaválthatja a sírhelyet megegyezés szerinti
összegben.
74. §. Sem egyéni, sem családi sírhely mindaddig igénybe nem vehető, míg a felek
a Chewra-Kadisa iránti kötelezettségeiknek eleget nem tettek.
75. §. Exhumálás. A szentegylet temetőjében exhumált tagok földi
maradványainak áthelyezésénél az új temetőben a temetkezések szigorú
sorrendje szerint igénybe vett sírhelyért 36 koronától 200 koronáig, a
sorrendtől eltérően választott sírhelyért 200 koronától 600 koronáig terjedhető
díj állapítható meg.
Nem tagoknál a sorrend szerint igénybe vett sírhelyért 36 koronától 400
koronáig, a sorrendtől eltérően választott sírhelyért 400 koronától 1000
koronáig terjedhető díj szabható ki. Az ezen szakaszban megállapított díjak
csakis helybeni újbóli eltemetésre vonatkoznak.
Holttetemek exhumálásáért a 61 §.-ban meghatározott temetkezési díjon felül
100 koronától 200 koronáig terjedő exhumálási díj fizetendő.
76. §. Általános exhumálások. Általános exhumálások esetében, midőn a földi
maradványok a temető feloszlatása vagy egyéb oknál fogva hatósági rendeletre
más temetőbe szállítandók és fizetésre köteles rokonok nincsenek, az ily földi
maradványok kiásatásának, átszállításának és közös sírba való újbóli
eltemetésének költségei a Chewra-Kadisát terhelik.
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77. §. Sírkövek. Sírjelző táblák felállítási engedélye után úgy a tagok, mint a nem
tagok után 1 korona díj fizetendő. Sírkő-állítási engedély fejében a tagok után
személyenként 4 korona, tagoknak 13 éven aluli gyermekei után
személyenként 2 korona díj fizetendő. Nem tagok után pedig személyenként 8
– 40 koronáig terjedő díjak fizetendők.
Sírkerítésért vagy kőszegélyért tagok személyenként külön 3 koronát, nem
tagok pedig külön 30 koronát kötelesek fizetni.
A rendesnél nagyobb tért, t. i. a sír szélességénél szélesebb helyet igénylő sírkő
vagy sírkerítés után a díjat esetről esetre az elöljáróság állapítja meg.
78. §. A síremlékeken egyéb sírfeliraton kívül az elhunyt, valamint szüleinek
zsinagógai neve héber nyelven is bevésendő. A sírfeliratoknál a vallástörvény
szerinti héber feliratok mellett minden más nyelv kizárásával csakis a magyar
nyelv használandó; kivételnek ez alól csakis az elöljáróság külön előzetes
határozata alapján lehet helye.
79. §. A sírköveken, táblákon és minden síremléken alkalmazandó feliratok
előzetes jóváhagyás végett az elöljáróságnak és a rabbinak bemutatandók. A
sírkövek és egyéb emlékek karbantartása az elhunytak hozzátartozóinak
kötelességét képezi.
80. §. Sírápolás. A sírok ápolására, gyepezésére, díszítésére és öntözésére az
elöljáróság külön díjszabást állapít meg. Egyes síroknak a temető
fennállásának időtartamára való állandó ápolása alapítványszerűen
megváltható; az alapítvány összegét az elöljáróság állapítja meg.
A Chewra-Kadisa humánus hivatásának megfelelően egy e célra létesítendő
külön alap erejéhez mérten a szegény sorsúak elhagyott sírjait koronként
felhantoltatja és az érdemesebbeknek vagyontalan hozzátartozóinak kérelmére
sírköveket állít.
X.

fejezet. A lelki üdvösségért való szertartások.
81. §. A templomban tartandó halott-emlékezetek /maskir/ és halálnapi évforduló
ünnepélyek /requiem/ körüli szertartás a Chewra-Kadisa hatáskörébe tartozik.
82. §. A templomban tartandó nyilvános halotti ünnepélynél /Haszkorasz
Nesomosz/ a megholtak lelki üdvösségéért való ima után a Hazkora-könyvben
feljegyzett egyleti tagok névsora felolvastatik, az „El mole rachamin” ima
szövegében és pedig a három főünnep végnapjain /solousz regolim/ és az
engesztelő napon /Jomkippur/. Ezen szolgálatért az elhalálozástól számított 30
évre a következő díjak fizetendők:
a. – Egy név említéséért valamelyik főünnep végnapján 36 korona.
b. – Egy név említéséért minden maskirnál, azaz évente, t. i. Jomkipur
napján és a 3 főünnep végnapjain 180 korona.
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Ezen díjak előre fizetendők; nem egyleti tagok után ezen díjak kétszerese
fizetendő.
83. §. Örök időkig tartó díjtalan haskarában részesítendők a közgyűlés határozata
alapján azok, akik legalább 10 éven át, mint a Chewra-Kadisa elöljáróságának
tagjai működtek, akik a hitközség és általában a zsidóság körül kiváló
érdemeket szereztek. Ezek nevei mind a négy maskirnál felolvasandók.
Örök időkig tartó haskara biztosításáért alapítvány vagy hagyomány is tehető
és pedig a 81. §. a. pontjában megjelölt haskára örök időkig tartó biztosításáért
egyleti tagnál 400 korona, a c. pontban megjelölt haskára után egyleti tagnál
500 korona, nem egyleti tagnál 1000 korona alapítványi összeg teendő le.
Azok lelki üdvösségéért, akiket ezen szakasz alapján örök időkre részesítenek a
haskárában – az ima keretében a rabbi, a többiekért a kántorok végzik a
hakárát, de a rabbi felügyelete alatt.
84. §. Requim. Évente a halálnapi évfordulókon az egyleti tagért megtartandó
requiemért 1000 koronás alapítvány teendő. Nem tagokért a leteendő
alapítvány összegét az elöljáróság állapítja meg 1000 koronától 5000 koronáig
terjedő összegben.
85. §. A 82 – 84. §-okban a Chewr-Kadisa tagjaira megállapított díjak oly
családtagokra is vonatkoznak, akik a 10 § értelmében a Chewra-tagokkal
egyenjogosultak.
86. §. Az ezen fejezetben meghatározott szertartások csakis olyanok részére
teljesíthetők,
akik
a
Chewra-Kadisával
szemben
mindennemű
kötelezettségeiknek eleget tettek.
XI. fejezet. Betegápolás és jótékonyság.
87. §. A Chewra-Kadisa gondnokai kötelesek minden beteg egyleti tagot
kívánatára meglátogatni és gyöngéd előzékeny módon netáni szükségleteit és
kívánságait megtudni, és azokat lehetőleg teljesíteni is. Beteg egyleti
tagközeledő halálozásánál a beteg és családtagjai kívánatára, egy vagy több
elöljárósági tag a betegnél megjelenni kötelesek, hogy a haldoklóval a
szokásos imákat elmondják; ennek azonban kellő vigyázattal és gyöngédséggel
kell megtörténnie, nehogy a beteget nyugtalanítsa. A megjelent elöljárósági
tagok kötelesek az elhunyt tag utolsó kívánságait hűen feljegyezni és illetékes
helyre juttatni.
88. §. Szegény beteg tagok pénzsegélyben részesülnek; 10 koronáig az elnök, ezen
felül 20 koronáig az elnök a gondnokkal egyetértőleg oszthat segélyt, 20
koronán felüli segély csakis az elnökség hozzájárulásával adható.
89. §. Az egylet első sorban saját szegény tagjait részesíti pénzbeli és egyéb
segélyekben, de jótékonyságát anyagi viszonyaihoz képest, mint jótékonysági
egylet, az erzsébetfalvai izraelita hitközség bármely tagjára,sőt más izraelita
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hitközségek tagjaira is kiterjesztheti, de utóbbiaknak t. i. más
hitközségbelieknek csakis hiteles okmányok felmutatása mellett adhat segélyt.

i.

fejezet. Hagyományok és alapítványok.
90. §. A Chewra-Kadisa legszentebb kötelessége, hogy szigorúan és
lelkiismeretesen teljesítse a javára tett hagyományokhoz és alapítványokhoz
kötött feltételeket, meghagyásokat és kikötéseket. A hagyományok és
alapítványok a Chewra-Kadisa vagyonát terhelik, miért is az értékeket egy jó
hírű pénzintézetben köteles elhelyezni vagy jó minőségű haszonhajtó
papírokba beruházni.
A hagyományokról és alapítványokról külön törzskönyv és nyilvántartó napló,
valamint pénztári főkönyv vezetendők. Minden évben az elnökség pontos és
részletes jelentést köteles a közgyűlés elé terjeszteni. Alapítványokat és
hagyományokat nők is tehetnek. A Chewra csak oly hagyományokat és
alapítványokat fogad el, melyek a Chewra-Kadisára külön terhet nem rónak és
melyek rendelkezései a Chewra-Kadisa céljával megegyezők. Elfogadás felett
a közgyűlés határoz.

XIII. fejezet. Vegyes határozatok.
91. §. Alapszabály változtatáshoz a közgyűlési tagok 2/3-adának jelenléte
és a
jelenlévők 2/3-adának szótöbbsége szükséges. A módosítások csakis miniszteri
jóváhagyás után lépnek hatályba. A szentegylet feloszlatását csakis az összes
választóképes egyleti tagok egyeteme, a választói gyülekezet határozhatja el;
ily határozat hozatalhoz szükséges, hogy az összes választóképes tagok 2/3-ada
a feloszlatás mellett szavazzon. De a feloszlatás esetén a Chewra-Kadisa által
kezelt hagyományok és alapítványok eredeti céljaiktól soha el nem vonhatók.
A felszámolás és a vagyon hovafordítása tekintetében hozandó közgyűlési
határozat jóváhagyás végett a m. kir. Belügyminisztériumhoz felterjesztendő.
92. §. Ha az egylet ezen alapszabályokban meghatározott célt és eljárást ill.
hatáskörét meg nem tartaná, úgy a m. kir. Kormány, amennyiben további
működése által az állam, vagy a tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, az
egyletet haladéktalanul felfüggesztheti és az ezután elrendelendő vizsgálat
eredményéhez képest végleg fel is oszlathatja vagy az alapszabályok pontos
betartására – különbeni feloszlatás terhe alatt – kötelezheti.
XIV. fejezet. Átmeneti intézkedések.
93. §. Ezen alapszabályok miniszteri jóváhagyását követő Adarhó 7-ike előtt a
választói gyülekezet megejti a jelenlegi elöljáróság által kiküldött 5 tagú
választási bizottság vezetése alatt a választásokat. A jelenlegi tagok tagságai
továbbra is fennmaradnak, de jogaikat és kötelezettségeiket csakis ezen
alapszabályok szerint gyakorolhatják.
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94. §. Ezen alapszabályok életbe léptetésével a m. kir. Belügyminiszter
106446.V.B. szám alatt 1896. január 3.-án láttamozott alapszabályok hatályon
kívül helyeztetnek.
Ezen módosított alapszabályok az Erzsébetfalvai Chewra-Kadisa Izraelita
Szentegylet 1911. évi december hó 16-án tartott közgyűlésén szakaszonként
felolvastatván, egyhangúlag elfogadtattak.
Kelt., Erzsébetfalván, 1911. évi december hó 26-án.
Dr. Balázs Adolf
Közgyűlési jegyző sk.

Apter Illés
Almer Illés
Hitelesítők sk.

Goldberger Jakab
közgyűlési elnök sk.
Erzsébetfalvai
ChewraKadisha Izr. Szeretetegylet
1895. Körpecsét.

Ezen alapszabály módosításokhoz az Erzsébetfalvai Izraelita Hitközség
nevében hozzájárulunk.
Kelt., Erzsébetfalván, 1912. évi január hó 6-án.
Dr. Balázs Adolf
Hitközségi titkár sk.

Rosenstrausz István
Hitközségi elnök sk.

Erzsébetfalvai
Izr. Hitközség
Pecsétje
Ovális pecsét.
Szám: 30844/1913.
V-a.

Magyar királyi Belügyminisztérium.

Látta a m. kir. Belügyminiszter.
Budapest, 1913. február hó 25-én.
Vásárhelyi
Miniszteri oszt. Tanácsos sk.
Magyar Királyi Belügyminisztérium.
Körpecsét.
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Kézírásos fedlap:

Az
Erzsébetfalvai Chewra-Kadisha
Izraelita Szentegylet
Alapszabályai.

Kézírásos kíérőlevél:
Szám: 7756/1915.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
Alispánja.

Tárgy: Az erzsébetfalvai Chewra-Kadisa izr.
Szt. egylet módosított alapszabályai.
A vármegye főlevéltárnokának.
Az alapszabály a miniszter által láttamozván, azzal adom ki, hogy az egylet megalakulását a
vármegye területén fennálló egyesületekről nyilvántartásba jegyezze fel, az alapszabály
példány megőrzéséről a szokásos módon gondoskodjék.
Budapest, 1913. évi március hó 1.-n.
Szignó
alispánt helyettesítő
főjegyző
Pest Vármegye Alispánjától.
Budapest 4. Postafiók: XIII, XXIV és 376.
Tárgy: Erzsébetfalvai Chewra Kadischa Szent Egylet /Pesterzsébet/ egyesület feloszlatása.
Vm. Főlevéltárnok Úr!
Megfelelő eljárás végett értesítem, hogy a belügyminiszter a fenti egyesületet 625.359/1948.
IV. 3. számú rendeletével feloszlatta.
Budapest, 1949. február 12.
A kiadmány hiteléül:
Bóday
Hivatalvezető
DM.

Alispán megbízatásából:
dr. Sokoray s.k.
Vm.tb.főjegyző
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