
NYILATKOZAT 

(Urnás rátemetés engedélyezése iránti kérelemhez) 

 

Alulírott ………………….……….(a Nyilatkozatot adó neve), azzal a kéréssel fordulok a Nagytiszteletű 

Tiszaroffi/Tiszagyendai
1
 Református Egyházközséghez, hogy ……………………..…(elhunyt neve) 

hamvait tartalmazó urnát az egyházközség kizárólagos tulajdonában álló  ……………………hrsz. alatt 

felvett kivett temető ingatlanban a …………………………(a sírfeliraton szereplő név) sírjába rátemetés 

útján  ……………………………..(temetkezési vállalkozó neve és székhelye, aki a temetést végi) részemre 

kegyeleti okból engedélyezni szíveskedjen! 

 

A Nyilatkozatot adó adatai: 

Neve:……………………………………….. 

Születési neve:………………………..……. 

Születési helye és ideje:………..………….. 

Anyja neve:………………………..………. 

Állandó lakcíme:………………….……….. 

Levelezési címe:…………………..……….. 

Elektronikus levelezési címe:…………..…………… 

Elérhetősége (telefon):………………………………. 

 

Az elhunyt személy azonosító adatai a következők:  

Elhalálozásának idején a neve:  

Születési neve: Születési helye, ideje:  

Anyja neve:  

Legutolsó lakóhelyének címe:  

Elhalálozásának időpontja: 

Az urna hamvasztóüzemi sorszáma: 

 

Alulírott nyilatkozom, hogy az a sírhely, amelyre vonatkozóan kérem a rátemetés engedélyezését az elmúlt 

25 évben megváltott sírhely: igen/nem
2
 esetében. 

Ha igen, akkor az ezt igazoló dokumentum/igazolás jelen Nyilatkozathoz csatolandó! 

Alulírott nyilatkozom, hogy ……………………………….……..(elhunyt neve) 

…..………………………..(a temetési szertartás megnevezése) szerint kívánom eltemettetni.  

Alulírott nyilatkozom, hogy ………………………….(elhunyt neve) hozzátartozója vagyok 

……………………………(hozzátartozói minőség megnevezése)! 

Alulírott nyilatkozom, hogy az adott sírhelyen az utolsó temetés…………………………..(évszám beírása) 

Alulírott nyilatkozom, hogy annak a sírhelynek amire az engedély kérem, és amihez kapcsolódóan a 

nyilatkozatot teszem annak a sírnak a fenntartója vagyok! 

Alulírott tudomásul veszem, hogy a ……..hrsz. alatt felvet református temető nem üzemelő temető, amelyet 

az Egyházközség kegyeleti emkékparkká-temetővé kíván alakítani, ehhez kapcsolódóan tudomásul veszem, 

hogy ha és amennyiben a temetés megtörténik az azt követő időszakban ha és amennyiben a sír felé 

bárminemű felépítményt kívánok építtetni, az külön Egyházközségi engedély kiadásához kötött, tekintettel a 

kialakítandó kegyeleti emlékpark méltóságára.  

Dátum: ………………., 20………. év ……….hónap ………nap  

………...………………………… 

                                                                                                                   a nyilatkozatot adó személy aláírása
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Benyújtandó az Egyházközség részére elektronikusan a tiszaroff@reformatus.hu elektronikus levelezési 

címre, vagy az 5234 Tiszaroff, Hősök tere 16. postai levelezési címre kettő azaz (2) hiánytalanul kitöltött és 

aláírt példányban! 

                                                           
1
 A megfelelő rész aláhúzandó! 

2
 A megfelelő rész aláhúzandó! 
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 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam  közölt adatok a valóságnak megfelelnek! Kifejezetten 

megismertem, és megértettem a Tiszaroffi-és a Tiszagyendai Református Egyházközség hatályos Adatkezelési és Adatvédelmi 

Szabályzatát! 

mailto:tiszaroff@reformatus.hu

