
 

Síremlék felújítási kérelem 

 

 

 

1. A síremlék adatai: 

  

 a./ Helye: temető parcella. sor sír  

 b./ Anyaga:      

 c./ Alkotórészek db száma:      

 d./ Felirata (idézet, családi név stb.):     

            

            

            

 e./ Az elhunyt neve:    

  ________________________________________________________________ 

  Születés éve:      

        

  Elhalálozás.éve:      

        

 f./ Síremlék felújításának kezdete:     

                                  befejezése:     

 g./ Síremlék fajtája: kettes         egyes       sírbolt gyermek 

 h./ Elvégzésre kerülő munka jellege: építés   átalakítás   felújítás karbantartás csiszolás 

  Egyéb:  

2. A megrendelő adatai: 

 

 a./ A megrendelő neve:       

 

 b./ Állandó lakóhelye:      

 

3. A kivitelező adatai: 

 a./ A kivitelező neve:      

 b./ Telephelye:      

 c./ Engedély száma:      

 

 

4.  Síremlék tervrajza: 

 

                     elölnézet   oldalnézet  
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                          felülnézet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________, _______ év ______________________hó _____ nap. 

 

 

 

 

    ______________________________ 

          kivitelező cégszerű aláírása 

 

 

Fontosabb tudnivalók: 

 

Sírkeret méretei:  Hosszúság  Szélesség 

Felnőtt sírhely: 

 

- egyes sírhely  210 cm  90 cm 

 

- kettes sírhely  210 cm  190 cm 

 

- urna sírhely    90 cm  60 cm 

 

Gyermek sírhely: 130 cm  60 cm 

 

Sírbolt: Külön engedély szerint. 

 

Síremlékek magassága a terepszinttől max. 150 cm. 

 

A síremlékeket (fejrész, keret) szilárd alapra kell helyezni, fejrészt (fejkövet) az 

alapépítményhez, kerethez úgy kell rögzíteni, hogy a ledőlés ellen biztosítva legyen. 

 

A síremléken fel kell tüntetni az elhunyt(ak) nevét, születés(ük) és halál(uk) évszámát. 

Amennyiben a síremlék felirata „GYERMEKÜNK”, SZÜLEINK” stb. akkor a síremlék 

hátoldalán kell feltüntetni a fenti adatokat. 

 

Amennyiben sírbolt készül, úgy annak oldalfalait vízbehatolás és földnyomás ellen 

megfelelően kell kiképezni. 

 

Csak levehető fedlappal ellátott sírbolt létesíthető! 



- 3 -  

 

A temetőben végzendő munka időpontját be kell jelenteni az üzemeltetőnek. Az üzemeltető  

az építési munkákról nyilvántartást vezet, és amennyiben a munka búcsúztatást, szertartást 

zavarna, az építéstől való tartózkodásra hívhatja fel a bejelentőt. 

 

Az építéshez szükséges építőanyag beszállításához, az építési és bontási munkák 

megkezdéséhez az üzemeltető írásbeli engedélye szükséges. 

 

Az építéskor keletkezett hulladékot, törmeléket a keletkezéstől számított 3 naptári napon belül 

az építőnek el kell szállítania. Amennyiben a kötelezettségének nem tesz eleget, az 

elszállításról a felszólítást követő egy napon belül az üzemeltető a kötelezett terhére és 

veszélyére gondoskodik. 

 

Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot (pl. beton) csak vaslemezen lehet előkészíteni, a 

maradékot a temetőből el kell szállítani. 

 

A kivitelező a munka megkezdése előtt a felállítási, illetve a felújítási kérelmet az üzemel-

tetővel jóvá kell hagyatni. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők minden 

megkezdett nap után, amelyen e vállalkozási tevékenységüket végzik, temető-fenntartási 

hozzájárulást kötelesek fizetni. 

 

A kérelmet engedélyezésre 2 példányban az üzemeltetőhöz kell benyújtani.  

 

A munkavégzése során be kell tartani a temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati 

rendeletet. 

   

A kérelmezett munka elvégzését engedélyezem/nem engedélyezem/további kiegészítést 

igényel.  

 

_______________________, _______ év ______________________hó _____ nap. 

 

 

 

    ______________________________ 

               engedélyező aláírása 

 

 

 

A kérelmezett munka elvégzését engedélyezem/nem engedélyezem/további kiegészítést 

igényel. 

 

Az engedélyt ___________ /  ___________ számon nyilvántartásba vettem. 

 

_______________________, _______ év ______________________hó _____ nap. 

 

 

 

 

                                                                                       ______________________________ 

               engedélyező aláírása 


