SÍRKŐ tevékenység dokumentációja

1. sz. melléklet

Dátum: …………………………………………

KIVITELEZŐ - Neve, telephelye, telefonszáma, olvasható bélyegzője:

Temető: ………………………………………, temetési hely: ……………………………………………………………….
Elhunyt: ………………………………………., temetési dátuma: …………………………………………………………
Megrendelő neve: ……………………………………………., telefonszáma: …………………………….
Címe: ……….………………………………………………………………………………………………...
Sírkő típusa (kérjük megjelölni):

szimpla

dupla

gyermek

urna

egyéb

Munkálat (kérjük megjelölni):

tisztítás

felújítás

vésés

állítás

visszaállítás

temetéshez kapcsolódó bontás

kiszállítás nélküli bontás

elem csere, pótlás

Sírgondozás

egyéb: ………………………………………………………………………………………………………………..
Bontás esetén:

kiszállításra kerül:

…………………………………………………………………………………………. napon

részben kiszállításra kerül: …………………………………………………………………………………………. napon
temetőben marad
Kiviteli engedély száma (temető tölti ki):

………………………………………………………………………………………….

Vázrajz:

Tervezett munkálat leírása:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Munkavégzés dátuma:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szárazcsiszolási kérelem, indoklás:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Munkát végző alkalmazottak neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. engedélye szárazcsiszolásra (temető tölti ki):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Megrendelő, sírhely felett rendelkező nyilatkozata:
Alulírott, mint a fenti sírhely rendelkezője

/

megrendelő

a

fent

körülírt

munkálat

elvégzésével

………………………………………………………………….. vállalkozót bíztam meg.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a munkálatot bejelentés nélkül, balesetveszélyesen végzi, vagy ha a síremlék nem
szakszerűen került felállításra, illetve kegyeleti szempontokat sért, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. jogosult erre
írásban felhívni a figyelmemet, és felszólítani a felmerült kifogások helyreállítására. Tudomásul veszem, hogy ha a
felhívásban foglaltaknak nem teszek eleget, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. a síremléket lebontatja, elszállíttatja,
tárolja, mely tevékenységek költségei engem terhelnek.
Megrendelő, Vállalkozó, Munkát végző alkalmazott: nyilatkozik és aláírásával igazolja, mely szerint tájékoztatást
kapott és tudomásul veszi, hogy a BTI Zrt. a személyes adatait – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény, valamint a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló 15/2016. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet
alapján, az ott meghatározott célból – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény-, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679/EU Rendelete szerint kezeli.
A tájékoztató és a BTI Zrt. vonatkozó szabályzata folyamatosan elérhető a www.btirt.hu internetes oldalon, nyomtatott
formában az adatkezelő székhelyén és a temetőirodákban.
…………………………………………………………………..
Megrendelő aláírása
KIVITELEZŐ nyilatkozata:
Nyilatkozom, hogy a síremlék / sírjellel kapcsolatot munkálatot a vonatkozó építésügyi és környezetvédelmi
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végzem. Mindezek be nem tartásából eredő bármilyen jellegű kárért a
büntető– és polgári jogi felelősséget vállalom.
…………………………………………………………………..
Kivitelező aláírása
Munkát végző alkalmazottak aláírása:
……………............................... ……………............................... ……………...............................
munkát végző (1) aláírása munkát végző (2) aláírása
munkát végző (3) aláírása

.....................
munkát végző (4) aláírása

Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. síremlék/sírjel véleményezése (temető tölti ki):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A BTI Zrt. kizárólag az irodáiban megrendelt szolgáltatások jogszerűségéért vállal felelősséget.
A felállított sírkő a benyújtott vázrajzzal:
egyezik

nem egyezik

1. sz. melléklet

SÍRKŐ tevékenység dokumentációja

Dátum: …………………………………………

…………………………………………………………………..
Temetői ügyintéző aláírása

