
2. számú melléklet: Megállapodás az urnafülke feletti rendelkezési jog megszerzéséről

Nyt. szám: ….. sz. példány

Megállapodás az urnafülke feletti rendelkezési jog megszerzéséről

amely létrejött egyrészről a

Magyarok  Nagyasszonya  Római  Katolikus  Egyházközség  (székhelye:  2381  Táborfalva, 
Kossuth Lajos utca 67.,  adószáma: ……………, képviseli:  Balogh László plébános), mint 
rendelkezési jogot engedő

másrészről

Neve és utóneve:  …………………………………………………………………….
Születési családi és utóneve: …………………………………………………………
Anyja neve: …………………………………………………………………………..
Lakcíme: ……………………………………………………………………………..
Személyi igazolvány száma: …………………………………………………………,

mint rendelkezési jogot szerző

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

1. Rendelkezési jogot engedő kijelenti,  hogy a Táborfalva, belterület,  619/1 hrsz. alatt 
nyilvántartott,  természetben  2381  Táborfalva,  Kossuth  Lajos  utca  67.  szám  alatt 
található,  az  egyházközség  kizárólagos  tulajdonában  lévő  ingatlanon  a  szükséges 
engedélyek  birtokában  a  római  katolikus  templom  altemplomában  temetkezési 
emlékhelyet  épített.  E  temetkezési  emlékhelyen  temetési  helyként  urnafülkék 
létesültek.

2. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  rendelkezési  jogot  szerző  az  1.  pontban 
meghatározott  temetkezési  emlékhelyen  ……………. db ………. számú ………… 
férőhelyes urnafülke felett oda ……………… db urna elhelyezése végett rendelkezési 
jogot  szerez  a  jelen  megállapodás  aláírásától  számított  100  év  használati  időre 
………………………….-Ft. megváltási díj ellenében.

3. A  megváltási  díjat  rendelkezési  jogszerző  jelen  megállapodás  aláírása  napján 
rendelkezési  jogot  engedő  házi  pénztárába  befizette,  amelyet  rendelkezési  jogot 
engedő a megállapodás aláírásával is elismer és nyugtáz.

4. A megváltási  díj  nem foglalja  magába az eltemetendő személy  ravatalozásának és 
temetési szertartásának, az eltemetett személy szükséges adatainak, a sírjel szövegének 
az urnafülke záró lapjára való felvésés költségeit.



5. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  sírjel  anyaga,  illetve  felirata  kizárólag  a 
temetkezési  emlékhely  temető-szabályzata  előírásai  szerint  történhet.  Rendelkezési 
jogot szerző kijelenti, hogy a temető-szabályzat vonatkozó rendelkezését megismerte.

6. Az urnafülkébe a következő személyek hamvait tartalmazó urnák helyezhetők el:

Rendelkezési jogot szerző hamvai:
Családi és utóneve:……………………………………………….
Születési családi neve: ……………………………………………

Rendelkezési jogot szerző:
Családi és utóneve:……………………………………………….
Születési családi neve: ……………………………………………

Rendelkezési jogot szerző:
Családi és utóneve:……………………………………………….
Születési családi neve: …………………………………………… 

Más személyek hamvai:
Családi és utóneve:……………………………………………….
Születési családi neve: ……………………………………………

Családi és utóneve:……………………………………………….
Születési családi neve: ……………………………………………

Családi és utóneve:……………………………………………….
Születési családi neve: ……………………………………………

Rendelkezési jogot szerző hozzátartozóinak hamvai:
Családi és utóneve:……………………………………………….
Születési családi neve: ……………………………………………

Családi és utóneve:……………………………………………….
Születési családi neve: ……………………………………………

Családi és utóneve:……………………………………………….
Születési családi neve: ……………………………………………

7. Rendelkezési  jogot  szerző  a  6.  pontban leírt  személyek  körét  bármikor,  indokolás 
nélkül megváltoztathatja. E jog gyakorlása rendelkezési  jogszerző elhalálozása után 
rendelkezési  jogot  szerző  egyenes  ági  leszármazóit  illeti  meg.  Felek  megegyeznek 
abban, hogy a változtatást jelen megállapodás módosításaként írásba kell foglalni. E 
módosítás a használati idő tartamát nem érinti.

8. Felek megállapodnak abban, rendelkezési  jogot szerző az urna (urnák) elhelyezését 
követően az összes urna kiadását kéri,  mert azokat más temetkezési  helyen kívánja 
elhelyezni,  az urna (urnák) kiadásának napján az urnafülke feletti  rendelkezési  jog 
megszűnik és a megváltási díj időarányos részére rendelkezési jogot szerző nem válik 
jogosulttá.
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9. Amennyiben a használati idő alatt a 6. pontban meghatározott személyek mindegyike 
meghal, és hamvaikat másutt temették el, illetve hamvaik áthelyezését nem kérik, az 
urnafülke feletti rendelkezési jog megszűnik azon a napon, amikor erről rendelkezési 
jogot engedő hitelt érdemlően tudomást szerez.

10. Rendelkezési  jogot  szerző  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  rendelkezési  jogot  engedő  az 
általa  vezetett  nyilvántartó  könyvbe  jogszabályi  előíráson  alapulóan,  kötelezően 
bejegyzett  adatokat  az  egyházi  főhatóság részére  központi  őrzés  végett  megküldje. 
Ilyen  hozzájárulást  rendelkezési  jogot  engedő  az  eltemettetőtől  külön  is  kér.  A 
nyilvántartó  könyvbe  csak  a  rendelkezési  jogot  szerző  és  az  urnát  elhelyező 
eltemettető tekinthetnek be. 

11. Jelen megállapodásban nem érintett kérdésekben a Magyar Püspöki Konferencia által 
2001.  január  01.  napján  hatályba  lépett,  a  Magyar  Katolikus  Egyház  temetőiről, 
temetési  tevékenységéről  és  a  katolikus  szertartás  szerinti  temetkezésről  szóló 
szabályzat, valamint a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség által 
2007.  augusztus  01.  napján  hatályba  lépett  temető-szabályzata,  továbbá  a  világi 
szabályok közül az 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről és annak 
végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen megállapodást felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Jelen  megállapodás  3  példányban  készült.  Egy példány a  rendelkezési  jogot  szerzőt,  egy 
példány a rendelkezési jogot engedőt, egy példány az illetékes egyházi főhatóságot illeti meg.

Táborfalva, …………. év ………………. hónap ……….. napján. 

……………………………………                                    ……………………………………
     Rendelkezési jogot szerző    Rendelkezési jogot engedő

   Képviseletében:
   Balogh László 
   plébános

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: ………………………………………             Név: ……………………………………..
Lakcím: …………………………………..              Lakcím: …………………………………
……………………………………………              ……………………………………………
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