Sorszám:

SÍREMLÉK ELHELYEZÉSI KÉRELEM
(egyéb sírkőmunkálatok és kertészeti tevékenység engedélyezése)
Rendelkező vagy meghatalmazottja neve: ….…………………………………………….....................................……….………
címe:………………………………………………………………………………………Elérhetősége:……………………………….
Székesfehérvári ……………………….….. temető ……….. parcella …......…..tömb………….. sor …..….… sírhelyén
……….………………………………………… típusú síremlék, kripta, aknakripta (a megfelelő rész aláhúzandó) létesítése,
felújítása az érvényben lévő rendelet szerinti méretekkel az alábbi vázrajz szerint:
Síremlék és tartozékai nézete, méretekkel (cm):
Emlék felirata:

Kivitelezés leírása új / meglévő:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Elhelyezés dátuma: ___________________________________________________ (max.10 nap időtartam tól-ig)
A munkavégzés teljes időtartamára a munkavégzést végzőt (bejelentőt) teljes körű munka-, tűz-, és balesetvédelmi
felelősség terheli.
Ezen hozzájárulást a temető ellenőrzésnek illetve a Béla úti temetőbe való behajtáskor a teherportán be kell mutatni.
A kivitelezési munka csak a bejelentett időpontban, a sírhely kijelölése után kezdhető meg, és hétfőtől-szombatig a
temetői rendben meghatározott nyitvatartási idő alatt végezhető. Temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajjal
járó munka nem végezhető.
Vasárnap és ünnepnap a temető területén kivitelezői munka nem folytatható!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közmű vezetékek (elektromos,- víz) nyomvonalától 2-2 méterre gépi földmunka nem
végezhető, az ebből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.
Kivitelező köteles a kiásott munkagödröt, munkaterületet körülkeríteni, a munka, tűz- és balesetvédelmi előírásokat
betartani, ill. betartatni.
Ezzel kapcsolatos teljes felelősség a kivitelezőt terheli! A temető és a parcellák főközlekedési útjait kötelesek szabadon
hagyni.
Munkaterületen a napi munkavégzéshez elegendő anyag tárolható. Kivitelező köteles a munkavégzéshez igénybevett
terület napi tisztántartásáról, a bontási anyag, valamint a többletföld temető területéről történő elszállításáról gondoskodni,
a bontási hulladék elhelyezését igazolni kell.
Köteles a helyhez és a kegyelethez méltó magatartást tanúsítani, valamint a Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének érvényben lévő rendeletében foglaltakat betartani.
Befizetés dátuma: __________________________ Kivitelező neve: ____________________________________
Számla sorszáma: _________________________ Aláírás, bélyegző: ____________________________________
Megrendelő aláírása: ________________________
Engedélyező: ________________________________
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17. A
Temetőüzemeltetés 8000 Székesfehérvár, Béla út 1/B
tel: (22) 301-449 e-mail: temetouzemeltetes@varosgondnoksag.hu

Sorszám:

MEGBÍZÁS/MEGHATALMAZÁS
Jelen megbízás/meghatalmazás aláírásával hozzájárulok, hogy Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Székesfehérvári Kegyeleti Központja az általam megrendelt üzemeltetési és/vagy szolgáltatási feladatokkal
kapcsolatban átadott, saját személyes,- illetve elhunytam adatait önálló, védett informatikai rendszerében
kezelje, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) alapján biztonságosan tárolja, és a temetési
folyamathoz kapcsolódó eljárás során az illetékes hatóságok részére átadja.
Fentiek vonzataként tudomásul veszem a hatályos Temetkezési Törvény 16. § f., 18 §, a Vhr. 41 §. (3)
bekezdésében foglaltaknak, valamint a szabályozás összességének megfelelően a Kegyeleti Központ
közfeladatokat ellátó tevékenységet végez, ezért adataim nem visszavonhatóak, és nem törölhetőek.
Az adatok helyességét ellenőriztem.

ügyfél aláírása
Fentieken kívül tudomásul veszem, hogy a lakcím változás bejelentésére vonatkozó mindenkori törvényi
szabályozásnak megfelelő kötelezettségemet Temetőüzemeltetés felé teljesítem.

ügyfél aláírása
Kelt: Székesfehérvár, 2022. ……………………… hó …………..nap

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17. A
Temetőüzemeltetés 8000 Székesfehérvár, Béla út 1/B
tel: (22) 301-449 e-mail: temetouzemeltetes@varosgondnoksag.hu

