T6 Kérelem temetkezési helyen való munkavégzéshez
(Kérjük nyomtatott nagybetűvel kitölteni!)

Temetőtulajdonos:
Tulajdonos címe:
Bankszámlaszáma:
Adószáma:
Felettes egyházi hatóság:
Tulajdonos képviseletében:

Szent Péter és Pál Plébánia
9088 Bakonypéterd, Kossuth L. u. 35.
59300302–10008731 (Takarékbank)
19898656-1-08
Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság
Hortobágyi P. Arnold OSB plébános

1. Sírhely-adatok (A sírhelytulajdonos tölti ki!)
A sírhely azonosító száma: __________________
A sírhely parcella száma: _____
Sor száma: _____
Sírhely száma: _____
A sírhely megváltásának időpontja: ______________________

2. A sírhelytulajdonos adatai (A sírhelytulajdonos tölti ki!)

Ezt a rovatot a sírhelytulajdonos, az általa meghatalmazott személy vagy leszármazott tölti ki.
Név:
___________________________________________
Minősége:
tulajdonos
meghatalmazott
leszármazott
(aláhúzandó!)
Lakcím:
___________________________________________
Szem. ig. szám:
___________________________________________
Telefonszám:
___________________________________________
E-mail cím:
___________________________________________ (nem kötelező!Ö

3. Nyilatkozat a temetőkulcs átvételéről (A sírhelytulajdonos tölti ki!)

Kérjük az adatokat pontosan megadni! Hiányos adatok mellett a kivitelezés nem kezdhető el!
Temetőkulcsot átadó neve, aláírása: _____________________________________________
Temetőkulcs átadásának ideje:
Év: ______ Hónap: _____________ Nap: ____ Óra: ___
Temetőkulcsot átvevő neve, aláírása: _____________________________________________
Temetőkulcs átvételének ideje:
Év: ______ Hónap: _____________ Nap: ____ Óra: ___

4. A kivitelező adatai (A kivitelező tölti ki!)

Kérjük az adatokat pontosan megadni! Hiányos adatok mellett a kivitelezés nem kezdhető el!
A kivitelező neve:
__________________________________________________
A kivitelező címe:
__________________________________________________
Telephelyének címe: __________________________________________________
Telefonszáma:
__________________________________________________
E-mail címe:
__________________________________________________
(Honlap:)
______________________________ nem kötelező!
A kivitelező aláírása: ___________________________________________

5. A munkavégzés adatai (A kivitelező tölti ki!)

Kérjük az adatokat pontosan megadni! Hiányos adatok mellett a kivitelezés nem kezdhető el!
Autó típusa, rendszáma:
_______________________________________________
A munkavégzés megkezdésének ideje: Év: ______ Hónap: ______________ Nap: ____ Óra: ____
A munkavégzés befejezésének ideje:
Év: ______ Hónap: ______________ Nap: ____ Óra: ____

A munkavégzés rövid műszaki leírása: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
A kivitelező aláírása: ___________________________________________

6. A gondnok észrevételei (A temetőgondnok tölti ki!)
A megfelelő négyzetet, kérjük, jelölje be!

□ Alulírott temetőgondnok a sírhely feletti rendelkezési jogot igazoló szerződést láttam, és

megállapítom, hogy érvényes. (Érvényes szerződés nélkül munkálatok nem végezhetők!)

□ Alulírott temetőgondnok, a fenti munkavégzést ellenőriztem, mindent rendben találtam.
□ A munkálatok után a kivitelező a szerszámokat, munkagépeket elszállította.
□ A munkálatok végeztével a kivitelező a sírt és annak környékét tiszta állapotban elhagyta.
□ A kivitelező az építési hulladékot, keletkezett szemetet maradéktalanul elszállította.
□ A sírhelytulajdonos a temetőkulcsot ______________________ -kor részemre visszaadta.
□ A temető kaput ellenőriztem és lezárva találtam.
□ A kivitelezésről készített 2 db. fotót átvettem.
□ A kivitelezéshez szükséges kérelmet (1-5. pontokban) megfelelően kitöltve találtam.
Hely és dátum: _____________________________________
________________________________________________
Gondnok (vagy plébános) aláírása (plébánia pecsétje)
__________________________________________________________________________________
ALÁBBIAKAT CSAK NEM MEGFELELŐ KIVITELEZÉS ESETÉBEN TÖLTSE KI!
Alulírott temetőgondnok az alábbi hiányosságokat, rendellenességeket, szabálytalanságokat,
károkozást, rongálást észleltem:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Hely és dátum: _____________________________________
________________________________________________
Gondnok (vagy plébános) aláírása (plébánia pecsétje)
Figyelem! A Katolikus Egyház Temetkezési Törvényének temetőben végzett munkálatokkal
kapcsolatos részeit olvassa el a kérelem mellékletében!

1. számú melléklet
KIVONAT A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ
TEMETKEZÉSI TÖRVÉNYÉBŐL
II./6. §
(1) Plébánia, leányegyház, lelkészség, templomigazgatóság esetében új temető/temetkezési
emlékhely létesítéséhez, meglevő temető/temetkezési emlékhely bővítéséhez, felújításához az
illetékes egyházmegyei hatóság (jelen esetben az üzemeltető egyházközség) előzetes
engedélye szükséges.
(2) Az (1) bekezdésben írt engedély megszerzésére irányuló kérelemhez mellékelni kell egy eredeti
példányban a következőket:
a. A sírhely azonosító számát
b. A sírhely feletti rendelkezési jogot gyakorlók aláírásával ellátott szerződés aláírt, eredeti
példányát
c. Munkavégzés jellegéről tájékoztató szakági (sírköves, műkőkészítő, kőfaragói) műszaki
tervet (rövid leírás)
d. A befejezett munkálatokról készült fotódokumentációt (2 db fotó)

2. számú melléklet
TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYHÁZKÖZSÉGI TULAJDONÚ TEMETŐBEN
VALÓ MUNKAVÉGZÉSRŐL
KEDVES HOZZÁTARTOZÓK! TISZTELT SÍRHELYTULAJDONOSOK!
Mivel mindannyiunk közös érdeke, hogy a temető méltó nyughelye legyen elhunyt szeretteinknek,
ezért az üzemeltető egyházközség folyamatosan végez a temetőben fejlesztéseket, és végzi a
temetőgondozást. Kérem, hogy a sírhelytulajdonosok az alábbiak szíves megtartásával járuljanak
hozzá a temető rendjének megőrzéséhez:
• 2021. július 1-től a temető gépkocsi bejárata zárva lesz. Kulcsot a temető gondnokától az a hozzátartozó
kaphat, aki a temettetést vagy munkavégzést végezteti. A kulcs visszaszolgáltatása az üzemeltetőnek a
hozzátartozó felelőssége. (2. c. pont)
• A temetőben történő munkavégzés csak az üzemeltető és tulajdonos egyházközség engedélyével
lehetséges. A munkavégzés elkezdéséhez szükséges formanyomtatvány letölthető a
4plebania.hu/sirhelymegvaltas oldalról. (1. pont)
• A sírhelytulajdonos köteles gondoskodni a munkálatok utáni rendrakásról, az építési hulladék
elszállításáról és a temetőkulcs visszaszolgáltatásáról, továbbá az elvégzett munka fényképes
dokumentálásáról. (Helyi temetői rendelet: 1. sz. melléklet)
• A sírhelytulajdonosok kötelesek a hozzájuk tartozó sírhelyet és annak 50 cm-es környezetét
rendszeresen, de legalább évente 2 alkalommal (tavaszi időszakban és halottak napja előtt) rendbe
tenni. A gondozatlan, gazdátlan és meg nem váltott sírhelyeket az üzemeltető egyházközség két
felszólítás után felszámolja. (Helyi temetői rendelet: 1. sz. melléklet)
• A sírhelyen kivitelezést – a Római Katolikus Egyház Temetkezési Törvénye értelmében csak sírhely
feletti joggal rendelkező, vagy ennek távollétében meghatalmazott személy végeztethet (2. b. pont).
Fenti intézkedéseket a temetői rend megtartása érdekében hoztam. Bízom abban, hogy a jövőben is
számíthatok a temetőfenntartási díj (2.500,- HUF/év) befizetésére és a sírhelymegváltás rendezésére, ami
természetes része elhunyt szeretteink iránti kegyeletünknek.
Tisztelettel kéri szíves együttműködésüket: Hortobágyi Arnold atya

Panaszbejelentés:

Mobil: +36 (30) 920 2246; E-mail: arnold@osb.hu

Még több információ: 4plebania.hu/sirhelymegvaltas

