
 

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: …………………… / ………………… év 

MUNKAVÉGZÉSI HELY ADATAI: 

Dunaújvárosi temető:  ………………………………… parcella …………………… sor ………………sírhelyszám 

Elhunyt(ak) neve(i):   …………………………........... születési éve …………… temetésének éve ……………….. 

                                    …………………………........... születési éve ……………  temetésének éve ……………….. 

                                    …………………………........... születési éve ……………  temetésének éve ……………….. 

                                    …………………………........... születési éve ……………  temetésének éve ……………….. 

                                    …………………………........... születési éve ……………  temetésének éve ……………….. 

                                    …………………………........... születési éve ……………   temetésének éve ……………….. 

Temetési mód: 

Egyes sírhely   ………………………………………….     Kettes sírhely ……………………………………………… 

Egyes sírhely, mélyített  ……………………………….    Kettes sírhely, mélyített ……………………………………. 

Sírhelybe helyezett urna száma  ………….. év ………….. év …………. év …………. év .…………. év ………. év 

Urnasírhelybe helyezett urna      ………….. év ………….. év …………. év …………. év .…………. év ………. év 

Munkavégzés helye: ………………………............... temető ……………parcella ……….. sor ………. sírhelyszám 

Síremléken feltüntetett elhunytak neve: 

1. …………………………………………..  2. ………………………………………  3. …………………………………. 

 

4.  ………………………………………….  5. ………………………………………  6. …………………………………. 

Építési engedély száma (sírbolt csak építési engedéllyel és csatolt tervek alapján építhető): …………………….. 

Kérelmező (síremlékfenntartó): 

neve …………………………………………………….. lakcíme …………………………………………………………. 

…………… hsz. ……………….. emelet …………. ajtó,  telefon: ……………………………….. 

Levelezési cím: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Tudomásul veszem, hogy a síremlék folyamatos fenntartásáról gondoskodnom kell. Amennyiben balesetveszélyessé válik az általam 

felállított síremlék és annak jó karba helyezéséről nem gondoskodom, az üzemeltető (temető fenntartó) jogosult azt költségemre 

elvégeztetni, s számomra kiterhelni számla ellenében. 

Amennyiben a mindenkor hatályos rendelet előírásaitól eltérő méretű, formájú síremlék állítását végzem (végeztetem) el, vagy a 

szomszéd sír területéről az építménnyel jogtalan helyet foglalok el, vagy az építés során a temető területét beszennyezem, szemetet 

hagyok a helyszínen, úgy vállalom az ezzel járó helyreállítások költségeit számla ellenében. 

Dunaújváros,  …………………  év …………………….. hó………… nap             …………………………………….                

                                                                                                                               kérelmező(síremlék-tulajdonos) 

Kivitelező 

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

Adószám: ………………………………………………………….Számlaszám: ……………………………………........ 

Kivitelezés megkezdésének ideje: ……………………………. Kivitelezés befejezésének ideje: ………………….. 

Gépjármű rendszáma: …………………………………………          

Amennyiben felelősség biztosítással nem rendelkezik a kivitelező, akkor a síremlék állításáért személy szerint ő vagy cége vállalja a 

felelősséget.     

         ………………………………………… 

                                                                                                                     kivitelező aláírása                                                                         

Üzemeltetői hozzájárulás: ..............év …………….. hó …….. nap …………… iktatószámú bejelentést tudomásul vesszük és 

közöljük, hogy annak a bejelentés szerinti teljesítéséhez a vonatkozó munkavédelmi szabályok, valamint a temetőkről és a 

temetkezés rendjéről szóló ……………………………………………… KR. számú rendelet alapján hozzájárulunk. 

Dunaújváros, ……………….. év ………………………………… hó ……………. nap 

                       ……………………………………………                      

                                      temetőgondnok                                                            



 

 

KÉRT MUNKA LEÍRÁSA ÉS RAJZA:  M=1:50 

 

 

 

 


