
T6  Nyilatkozat sírhely megszüntetésének elfogadásáról 
 
1. Az igazolást kiállító egyházi szervezet (temetőtulajdonos) adatai 

Neve:  Szent Péter és Pál Plébánia 
Székhelye:  9088 Bakonypéterd, Kossuth L. u. 35. 
Bankszámlaszám:  59300302–10008731 
Adószám:  19898656-1-08 

Képviseli:  Hortobágyi P. Arnold OSB plébános  
Képviselő elérhetősége: 9090 Pannonhalma, Vár 1. +36 (30) 920 2246 
Felettes egyházi hatóság: Pannonhalmi Főapátság  
Felettes egyházi hatóság elérhetősége: 9090 Pannonhalma, Vár 1. +36 (96) 570 100 

2. A sírhelytulajdonosok adatai  (A ki nem töltött rész áthúzandó) 

1. Sírhelytulajdonos születési neve: ______________________________________________ 

Anyja neve: ______________________________________________ 

Lakcíme: ______________________________________________ 

Személyi igazolvány száma: ______________________________________________ 

Telefonszáma: ______________________________________________ 

E-mail-címe: ______________________________________________ 

2. Sírhelytulajdonos születési neve: ______________________________________________ 

Anyja neve: ______________________________________________ 

Lakcíme: ______________________________________________ 

Személyi igazolvány száma: ______________________________________________ 

Telefonszáma: ______________________________________________ 

E-mail-címe: ______________________________________________ 

3. Sírhelytulajdonos születési neve: ______________________________________________ 

Anyja neve: ______________________________________________ 

Lakcíme: ______________________________________________ 

Személyi igazolvány száma: ______________________________________________ 

Telefonszáma: ______________________________________________ 

E-mail-címe: ______________________________________________ 

4. Sírhelytulajdonos születési neve: ______________________________________________ 

Anyja neve: ______________________________________________ 

Lakcíme: ______________________________________________ 

Személyi igazolvány száma: ______________________________________________ 

Telefonszáma: ______________________________________________ 

E-mail-címe: ______________________________________________ 

5. Sírhelytulajdonos születési neve: ______________________________________________ 

Anyja neve: ______________________________________________ 

Lakcíme: ______________________________________________ 

Személyi igazolvány száma: ______________________________________________ 

Telefonszáma: ______________________________________________ 

E-mail-címe: ______________________________________________ 

 

  



3. Nyilatkozattétel  (Csak a megfelelő részt töltse ki!) 

1. Nyilatkozom/nyilatkozzuk, hogy tudomásom/tudomásunk szerint több hozzátartozó nincs. 

2. Nyilatkozom/nyilatkozzuk továbbá, hogy alább, a 4. pontban megnevezett temetési helyet saját 

magunk és családjaink számára újraváltani nem kívánjuk.  

3. Ennek értelmében fent nevezett sírhelytulajdonos(ok) büntetőjogi felelősségünk tudatában a 

sírhely feletti rendelkezési jogomnál/jogunknál fogva nyilatkozom/nyilatkozzuk, hogy 

hozzájárulok/hozzájárulunk ahhoz, hogy a nevezett temetőtulajdonos egyházközség az alább a 

4. pontban megnevezett, általam/általunk gondozott sírhelyet megszüntesse és értékesítse.  

4. Nyilatkozatom/nyilatkozatunk értelmében az alább megnevezett sírhely feletti rendelkezési 

jogom/jogunk ________ (év) ______________ (hónap) _____ (nap) -án megszűnik. 

5. Kijelentem/kijelentjük, hogy a felszámolásra kerülő sírhelyben lévő elhunytak földi 

maradványairól ________ (év) ______________ (hónap) _____ (nap) -ig magam/magunk 

gondoskodom/gondoskodunk. Az exhumálás költségeit vállalom/vállaljuk. 

6. Kijelentem/kijelentjük, hogy a felszámolásra kerülő sírhelyben lévő elhunytak földi 

maradványairól nem tudok/tudunk gondoskodni, az exhumálással a temetőtulajdonos 

egyházközséget bízom/bízzuk meg. Az exhumálás felmerülő költségeit vállalom/vállaljuk. 

7. Nyilatkozzuk, hogy alább az 5. pontban feltüntetett elhunyt(ak) legközelebbi hozzátartozói 

vagyok/vagyunk, illetve: __________________________________________ 

8. Nyilatkozom/nyilatkozzuk, hogy a fenti temetési hely megváltása _________ évben történt, 

illetve __________ évben járt le.  

 

4. A felszámolásra kerülő sírhely adatai 

 A temetkezési hely neve: Római Katolikus Temető 

 A temetkezési hely címe: 9088 Bakonypéterd, HRSZ: 113/1. 

 Parcella (szám, szín): ___________________ 

 Sor: ___________________ 

 Sírhely: ___________________ 

 A sírhely utolsó megváltója: __________________________________________ 

 A sírhely utolsó megváltásának ideje: __________________________________________ 

 

5. A felszámolásra kerülő sírhelyben nyugvók adatai 

1. Név és születési név: ____________________________________________ 

Születési hely, idő: ____________________________________________ 

Elhalálozásának helye, ideje: ____________________________________________ 

Temetés helye, ideje: ____________________________________________ 

Temetésének módja (koporsó, urna): ____________________________________________ 



2. Név és születési név: ____________________________________________ 

Születési hely, idő: ____________________________________________ 

Elhalálozásának helye, ideje: ____________________________________________ 

Temetés helye, ideje: ____________________________________________ 

Temetésének módja (koporsó, urna): ____________________________________________ 

 

3. Név és születési név: ____________________________________________ 

Születési hely, idő: ____________________________________________ 

Elhalálozásának helye, ideje: ____________________________________________ 

Temetés helye, ideje: ____________________________________________ 

Temetésének módja (koporsó, urna): ____________________________________________ 

 

4. Név és születési név: ____________________________________________ 

Születési hely, idő: ____________________________________________ 

Elhalálozásának helye, ideje: ____________________________________________ 

Temetés helye, ideje: ____________________________________________ 

Temetésének módja (koporsó, urna): ____________________________________________ 

 

5. Név és születési név: ____________________________________________ 

Születési hely, idő: ____________________________________________ 

Elhalálozásának helye, ideje: ____________________________________________ 

Temetés helye, ideje: ____________________________________________ 

Temetésének módja (koporsó, urna): ____________________________________________ 

 

 

 

 

Kelt: Bakonypéterd, _________ (év) ______________ (hónap) _____ (nap) 

 

 

 

 

__________________________________ P. H ____________________________ 

          Ügyintéző (beosztás/tisztség)                                                                      Ügyfél/ügyfelek 


