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SORSZÁM:                         /2019. 

 

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 
A DEBRECENI KÖZTEMETŐK TERÜLETÉN SÍRKÖVES TEVÉKENYSÉG  

VÉGZÉSÉRE 

 

 

Az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. (4031 Debrecen, István u. 136. sz.), mint a Debreceni 

Köztemetők üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető)  

 

Név/Cégnév: …………………………………………………………………………….. 

Székhely: …………………………………………………………………………….. 

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

Képviselő: …………………………………………………………………………….. 

 

(továbbiakban: Vállalkozó) részére az alábbi sírköves tevékenység végzését engedélyezi: 

 

 

Végezhető tevékenység 

megnevezése 
TEAOR Kód 

Saját gyártású kőtermék 

felállítása 

TEAOR 23.70 (Kőmegmunkálás) 

TEAOR 43.39 (Egyéb befejező építés m.n.s.) 

Vásárolt kőtermék felállítása TEAOR 43.39 (Egyéb befejező építés m.n.s.) 

Kőtermék helyszíni gyártása 
TEAOR 43.39 (Egyéb befejező építés m.n.s.) 

TEAOR 43.99 (Egyéb speciális szaképítés m.n.s.) 

Sírkő termék tisztítása, 

elbontása, visszaállítása, 

felújítása  

TEAOR 43.39 (Egyéb befejező építés m.n.s.) 

Betűvésés TEAOR 43.99 (Egyéb speciális szaképítés m.n.s.) 

 

 

Az engedély érvényessége: 

2019. december 31. 

 

 

A Vállalkozó köteles a Működési Engedély mellékletét képező Működési Szabályzatban 

foglaltakat maradéktalanul betartani és betartatni! 

 

 

Debrecen, 2019. január 21. 

 

 

 

 

Kardos Marianna Nyika János 

ügyvezető igazgató temető üzemeltetési és szolgáltatási 

üzletágvezető 
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MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
A DEBRECENI KÖZTEMETŐK TERÜLETÉN SÍRKÖVES TEVÉKENYSÉG  

VÉGZÉSÉRE 

 

Jelen Működési Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) a Debreceni Köztemetők területén munkát 

végző sírköves vállalkozók és vállalkozások munkavégzésének feltételeit és módját hivatott 

meghatározni. 

 

Jelen Szabályzat célja, hogy pontosan meghatározza, s egyben egyértelművé tegye a sírköves 

tevékenység végzésének feltételeit, valamint szabályozza a munkavégzés körülményeit és az 

ellenőrzés rendszerét, ezzel lehetővé téve a szabálytalanul tevékenykedő vállalkozók és 

vállalkozások körének kiszűrését és részükre a munkavégzést megtiltását! 

 

1. A Debreceni Köztemetőkben történő munkavégzés feltételei (TEAOR kódok). 

 

A Debreceni Köztemetők területén csak a Köztemetők Üzemeltetőjénél történő regisztrációt 

követően lehet vállalkozásszerűen munkákat végezni.  

 

A regisztráció során a Vállalkozó köteles bemutatni a Működési Engedély kiadásához szükséges – a 

tevékenység végzéséhez szükséges TEAOR kódokat tartalmazó – vállalkozói igazolványát, vagy 

társasági szerződését, valamint – abban az esetben, ha a tevékenység végzéséhez szükséges – az 

érvényes telephely engedélyét. 

 

A regisztráció az Üzemeltető által működtetett Temető gondnoki irodán történik évente az első 

temetői munkavégzést megelőzően, az alábbiak szerint:  

 

1.1. Amennyiben a vállalkozó, vagy vállalkozás saját maga által gyártott termékeket kíván 

felállítani a Köztemetőkben, akkor a gyártáshoz a TEAOR 23.70. (Kőmegmunkálás, 23.70.1 

Méretre vágott megformázott és megmunkált kő), valamint érvényes telephely engedély 

szükséges, a Köztemetőben történő sírkőtermék felállításhoz pedig a TEAOR 43.39 

kódszámú (Egyéb befejező építés m.n.s.) tevékenység. 

 

1.2. Amennyiben a vállalkozó, vagy vállalkozás nem rendelkezik érvényes telephely 

engedéllyel, úgy csak vásárolt sírkő termékeket állíthat a Köztemetők területén! Ekkor a 

tevékenység végzéséhez a TEAOR 43.39 kódszámú (Egyéb befejező építés m.n.s.) 

tevékenység bejegyzés szükséges, továbbá a vállalkozó, vagy vállalkozás a sírkőtermékek 

beszállításakor hitelt érdemlő módon köteles bizonyítani a termék eredetét, illetve csatolni 

köteles az állítási engedélyhez a vásárlást bizonyító számla másolatát. 

 

1.3. Amennyiben a vállalkozó, vagy a vállalkozás helyszínen kíván sírkőterméket előállítani, 

úgy a TEAOR 43.39 kódszámú (Egyéb befejező építés m.n.s.) tevékenység mellett a TEAOR 

43.99 kódszámú (Egyéb speciális szaképítés m.n.s.) tevékenységnek is kell szerepelni.  

 

1.4. Amennyiben a vállalkozó, vagy vállalkozás csak régi sírkőtermékek elbontásával, 

visszaállításával, felújításával, tisztításával kíván foglalkozni a Köztemetőn belül, úgy 

csak a TEAOR 43.39 kódszámú (Egyéb befejező építés m.n.s.) tevékenységnek kell 

szerepelni az igazolványban, vagy társasági szerződésben. 

 

1.5. Amennyiben a vállalkozó, vagy vállalkozás csak betűvéséssel kíván foglalkozni, úgy ehhez 

a TEAOR 43.99 kódszámú (Egyéb speciális szaképítés m.n.s.) tevékenység szükséges. 

 

Amennyiben a vállalkozó, vagy a vállalkozás nem a saját jogán, hanem alkalmazott szakmai 

képesítése alapján szerzi meg a működéshez szükséges vállalkozói igazolványt, akkor 
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rendszeresen, de legalább havonta(!!!) köteles hitelt érdemlő módon igazolni az Üzemeltető felé, 

hogy a működési jogot biztosító szakmai képesítéssel rendelkező személy a vállalkozó, vagy 

vállalkozás bejelentett alkalmazottja. 

 

2. A sírköves tevékenységet végző Vállalkozó kötelezettségei 

 

A Debreceni Köztemetők üzemeltetése során elsődleges cél a temetési tevékenység lebonyolítása, 

valamint a temetőlátogatók kegyeleti joggyakorlásának biztosítása. Ennek biztosítása érdekében az 

Üzemeltető által az alábbiakban felsorolt rendszabályokat a Vállalkozó köteles tudomásul venni és 

betartani, betartatni! 

 

A Vállalkozó a Működési Engedély aláírásával az előzőekben rögzített szabályok betartására, 

betartatására kötelezettséget vállal, s visszavonásának feltételeit elfogadja. 

 

2.1. Vállalkozó a Debreceni Köztemetők területén csak olyan munkát végezhet és végeztethet, 

amelyre a Működési Engedély számára lehetőséget biztosít. 

 

2.2. Vállalkozó kötelezettsége, hogy amennyiben a vállalkozói igazolványban, társasági 

szerződésben rögzített TEAOR kód szerinti tevékenységet saját szakmai végzettsége 

hiányában alkalmazott foglalkoztatásával végzi, úgy tevékenység végzéséhez szükséges 

szakmai végzettséget biztosító alkalmazottjának bejelentett foglalkoztatását legalább havonta 

egyszer igazolja az Üzemeltető által működtetett Temető gondnoki iroda képviselője felé. 

 

2.3. Vállalkozó jogszerűen működtetett telephely és előre gyártási jogosultság hiánya miatt 

kizárólag vásárolt sírkő terméket állíthat fel a Debreceni Köztemetők területén. Ebben az 

esetben Vállalkozó a sírkőtermékek beszállításakor – az Üzemeltető által működtetett Temető 

gondnoki iroda képviselője felé – hitelt érdemlő módon köteles bizonyítani a termék eredetét, 

illetve köteles csatolni az „S”- Űrlaphoz a vásárlást bizonyító számla másolatát. 

 

2.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Debreceni Köztemetők területén szolgáltatási 

tevékenységet reklámozni, szórólapot, tájékoztató táblát elhelyezni csak az Üzemeltető 

engedélyével lehet. A Debreceni Köztemetők területén üzletszerzői tevékenységet folytatni, a 

temetőlátogatókat e célból leszólítani szigorúan tilos! 

 

2.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Debreceni Köztemetők területén, munkanapokon 

kizárólag a debreceni Önkormányzat többször módosított Köztemetőkről és a 

temetkezés rendjéről szóló 36/2000. Kr. rendeletében engedélyezett a Köztemetők 

nyitvatartási rendjét szabályozó 13. § (1) bekezdésében meghatározott nyitva tartásnak 

megfelelően dolgozhat. Hétvégeken (szombat, vasárnap), nemzeti és kegyeleti ünnepeken a 

munkavégzés tilos! 

 

2.6. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a november 15-től március 01-ig terjedő időszakban 

temetéssel összefüggő sírköves bontási tevékenységen és temetéssel összefüggő urna sír 

kihelyezésen kívül a temető területén sírköves tevékenység (új termék beszállítás) nem 

folytatható. Az időjárás függvényében ezen időtartam az Üzemeltető által megváltoztatható. 

 

 

2.7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Debreceni Köztemetők területén sírkő szolgáltatási, 

üzemi tevékenységet csak érvényes, a tevékenység napján a Köztemetők területére való 

behajtás előtt megvásárolt Temető-fenntartás hozzájárulási számlával végezhet. 

 

2.8. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy síremléket csak előre gyártott elemekből lehet készíteni. 

Síremlékek, sírszegélyek, fedlapok helyszínen történő elkészítése tilos! Az Üzemeltető ezen  
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tilalom alól indokolt esetben írásban felmentést adhat, amennyiben Vállalkozó vállalkozói 

igazolványa, társasági szerződése alapján jogosult a helyszíni gyártásra.  

D.M.J.V. Közgyűlésének rendelete 7. § (5) Síremléket előre gyártott elemekből kell készíteni. Sírszegélyek, 

fedlapok rendkívül indokolt esetben az Üzemeltető írásbeli hozzájárulásával a helyszínen is elkészíthetőek. 

Síremlékek és sírszegélyek alá, a sír befoglaló szélességi méretétől 30 - 30 cm-rel nagyobb méretű vasbeton 

gerenda elhelyezése kötelező, de - figyelembe véve a köztemetők talajadottságait - indokolt esetben sírkőszegély 

teljes felületű aláalapozása is elvégezhető, azonban ezen alap maximum 30 - 30 cm-re nyúlhat túl a sírhely 

befoglaló méretein, s felső felülete általános esetben maximum 3 cm-re emelkedhet a környező terepszint fölé. 

Az alapozás belső szabad nyílása 200 x 80 cm-nél kisebb nem lehet. 

Egyedi esetekben (nagyobb lejtésű terep, több személyes, családi sírok) a szegély alap felső szintjének 

meghatározása az Üzemeltető képviselőjének a feladata.  

 

A sírkőszegély teljes felületű aláalapozása az Üzemeltető képviselője által aláírt és 

cégbélyegzőjével ellátott a „S” - Űrlap birtokában kezdhető meg. 

 

„S”- Űrlap (2. számú mellékelt) az a Debreceni Köztemetőkben az alábbi tevékenységek 

végzéséhez szükséges: 

 Síremlékek bontása. 

 Síremlék elemeinek kiszállítása. 

 Síremlékek Köztemetőkön belüli áttelepítése. 

 Új síremlékek állítása. 

 

2.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa elkészített alapozás szintjét ellenőriztetni kell az 

Üzemeltető képviselőjével. Sírkőterméket csak abban az esetben helyezhet el az alapozáson, 

ha az Üzemeltető képviselője az alapozás síkját elfogadta, s ezt záradékával, aláírásával és 

bélyegzőjével az „S” - Űrlapon rögzítette. 

 

2.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a felállított síremlékek és sírkőtermékek stabilitásának 

biztosításáért, mint kivitelezőnek kell felelősséget vállalnia, így a kellő állékonyságot, 

stabilitást biztosító technológia alkalmazásának elmulasztásából eredő termék károsodásért, 

vagy károkozásért erkölcsi és kártérítési felelősség terheli.  

 

2.11. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem biztosít elektromos energiával 

működtethető szerszámaik, kisgépeik működtetéséhez áramvételi lehetőséget, így ezek 

energiával történő ellátásához szükség esetén kötelesek saját áramtermelő berendezést 

alkalmazni. 

 

2.12. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy helyszíni munkavégzésre jogosultsága és engedélyezése 

során csiszolásra csak vizes technológiával működő csiszoló berendezést alkalmazhat. 

 

2.13. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a síremlék állításakor visszamaradt földet, keletkezett 

törmeléket köteles a helyszínről saját költségén elszállítani, vagy elszállíttatni. 

 

2.14. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a régi síremlék lecserélésekor mindaddig nem 

állíthatja fel az új síremléket, míg nem gondoskodik a régi síremlék elbontott elemeinek 

elszállításáról, vagy elszállíttatásáról. 

 

2.15. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységének végzése során képződő 

törmeléket és fel nem használt kevert beton maradékot saját költségén elszállítja és 

szakszerűen ártalmatlanítja. Amennyiben Vállalkozó bizonyíthatóan hátrahagyta a törmelékét 

és gyártási segédanyag maradékát, s az Üzemeltető felszólítása ellenére 24 órán belül nem 

gondoskodik azok elszállításáról, úgy Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető jogosult 

visszavonni Működési Engedélyét!  
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2.16. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kötőanyaggal (cement, gipsz) szennyezett 

szerszámok lemosását nem a Debreceni Köztemetők területén található vízvételi helyek 

víztároló edényeiben végzi el. 

 

2.17. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkája végeztével a sírok környezetéből a 

munka során keletkezett hulladékot eltávolítja, az eredeti állapotot helyreállítja. 

 

2.18. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy új sírkőterméket mindenkor kizárólag érvényes 

„S” - Űrlap alapján, az abban meghatározott mennyiségben és méretben szállítja be és állítja 

fel a Debreceni Köztemetőkben. 

 

2.19. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető által a Debreceni Köztemetők rendjének 

biztosítása érdekében foglalkoztatott rendészet tagjai köztemetői munkavégzésük során 

ellenőrizhetik a munkavégzés adott helyszínre vonatkozó jogosultságát, s azt, hogy az a 

munkavégzés az „S” – Űrlap-ban és Működési Szabályzatban foglaltak szerint történik-e. 

 

2.20. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Debreceni Köztemetők területén felállított 

síremlék esetében a megrendelőjének történő átadás előtt a síremlék komplett elkészültét 

követően 1 munkanapon belül készre jelenti a Debreceni Köztemetők mindenkori 

üzemeltetőjének a célból, hogy az üzemeltető időben el tudja végezni a síremlék szabályosan 

történő felállításának ellenőrzését. 

 

2.21. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az „S” – Űrlap-tól eltérően (szabálytalanul, 

balesetveszélyesen) felállított síremlék esetében az Üzemeltető felszólítására a kifogásolt 

hibákat 8 napon belül kijavítja, ellenőrzés céljából ismételten készre jelenti. 

 

2.22. A vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy az Üzemeltető által elvégzett kényszerbontásból 

adódó - gyászoló család által kezdeményezett kegyeleti per során meghatározott - kártérítési 

összeget megfizeti. 

 

3. Működési Engedély visszavonásának okai 

 

3.1. Vállalkozót vagy alkalmazottját a Debreceni Köztemetők rendészete sírkőtermék jogtalan 

eltulajdonításán éri. 

 

3.2. Vállalkozó vagy alkalmazottja az intézkedő rendészt tettleg bántalmazza. 

 

3.3. Vállalkozó „S” - Űrlap nélküli sírkőterméket állít a Debreceni Köztemetők területén. 

 

3.4. Vállalkozó sírkő áttisztítás esetében környezetre káros anyagot használ fel. 

 

3.5. Vállalkozó a szegélyalap készítésére vonatkozó szabályokat első esetet követően ismételten 

figyelmen kívül hagyja. 

 

3.6. Ismétlődően, de legfeljebb három esetben lakossági reklamáció van a Vállalkozó 

munkavégzésére. 

 

3.7. Vállalkozó a tevékenysége végzése során szennyezi a Köztemetők környezetét, s az 

Üzemeltető felszólítása ellenére sem szállítja ki a temetőből a gyártási segédanyag 

maradékát, törmelékét. 

 

3.8. A Vállalkozó vagy alkalmazottja háromszor vét a Köztemetőkről és temetkezés rendjéről 

szóló többször módosított 36/2000. Kr. debreceni önkormányzat rendelete és a jelen 

Működési Engedélyben meghatározott általános rendszabályok ellen. 
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3.9. A vállalkozó által elkészített síremlék készre jelentésének elmulasztása. 

 

3.10. A vállalkozó a síremlék készre jelentését követően az Üzemeltető által jelentett hibákat nem 

javítja ki 8 napon belül és nem végzi el ismételten a készre jelentési kötelezettségét. 

 

3.11. Az Üzemeltetőnek a vállalkozó által szabálytalanul felállított síremlékek esetében történő 

kényszerbontásból és a síremlékek tárolásából felmerült költségeket nem fizeti meg. 

 

 

4. A Debreceni Köztemetők területén történő síremlék állítással összefüggő munkavégzések 

szabályozása, azok ellenőrzése. 

 

A Debreceni Köztemetőkben történő fa sírjelzők, új sírkőtermékek állítására, a már síron levő 

sírkőtermékek temetéssel összefüggő elbontására, visszaállítására, sírkőtermékek egyik sírról 

másikra való áthelyezésére, betűk festésére, sírkőtermék áttisztítására az alábbi szabályok 

vonatkoznak: 

 

4.1. A fent felsorolt munkák közül, a betűk festése, síremlékek áttisztítása kivételével, csak a 

Köztemetők Üzemeltetőjének képviselője által aláírt „S” - Űrlap birtokában lehet munkát 

végezni.  

 

4.2. Termék áthelyezés temetőn belül, valamint szegély megemelése alapozással, esetekben is 

csak a Köztemetők Üzemeltetőjének képviselője által aláírt „S” – Űrlap-pal végezhető. A 

„S” - Űrlap csak azoknak a Vállalkozóknak adható ki, akik éves regisztrációval és ezáltal 

Működési Engedéllyel rendelkeznek.  

 

4.3. Az „S” – Űrlap-ot a Vállalkozó a munkavégzés során mindig köteles magánál tartani. 

 

4.4. Magánszemély sírjelző elhelyezési munkát családi alapon csak abban az esetben végezhet a 

Köztemetőkben, ha arra előzetesen engedélyt kért a Köztemetők Üzemeltetőjétől, s a 

munkavégzés során legalább építőipari alapképzettséggel rendelkező személy is részt vesz a 

munkálatokban. A csak kopjafa típusú sírjelző elhelyezésénél ez utóbbi feltétel teljesülése 

nem szükséges. 

 

4.5. Sírköves tevékenységgel összefüggő munkát csak az a Vállalkozó végezhet, aki a 

munkavégzés napjára vonatkozóan, a tevékenység napján a Köztemetők területére való 

behajtás előtt a temető-fenntartás hozzájárulási díjat megfizette, s azt számlával igazolni 

tudja. A temető-fenntartás hozzájárulási díja önkormányzat által jóváhagyott díjtétel. A díj 

megtekinthető a Köztemetők Üzemeltetője által nyilvánossá tett szolgáltatási árjegyzékben 

(cikkszám: 2410138). A megfizetett temető-fenntartás hozzájárulási díj számla a számlán 

megjelölt napra érvényes.  

 

4.6. A temető-fenntartás hozzájárulási számlán a számlát kiállító ügyintézőnek fel kell tüntetni - a 

vállalkozó bemondása alapján, melyet az ügyintéző a sírhelynyilvántartásban köteles 

leellenőrizni - hogy mely temetési helyen, helyeken végez munkát. A temető-fenntartás 

hozzájárulási számlát a kivitelezőnek mindaddig meg kell őriznie, amíg a Köztemetők 

területén tartózkodik. Ellenőrzés esetén be kell mutatni az ellenőrzést végzőnek.  

 

5. Új síremlékek állításának eljárási szabályai (síremlékkel el nem látott sírra) 

 

5.1. A Debreceni Köztemetők területén található sírhelyek bármelyikére csak a Köztemetők 

Üzemeltetőjének képviselője által aláírt „S” - Űrlap birtokában lehet bármilyen 

sírkőterméket elhelyeznie a Vállalkozónak. A Vállalkozó csak abban az esetben fogadhat el, 



  

 7 

illetve vállalhat fel sírkő megrendelést, ha a megrendelő átadja részére az Üzemeltető által 

kiadott „Sírhelyigazolás állapot felmérő adatlap” nyomtatványt kitöltve, aláírva.  

 

5.2. A Temető gondnoki iroda a „Sírhelyigazolás állapot felmérő adatlap” kiadása előtt a 

helyszínen ellenőrizteti a sírhelyet annak regisztrálása érdekében, hogy a sírhelyen található-e 

síremlék. 

 

5.3. Síremléket a temetési helyen, a sír felett rendelkező, halála esetén örökösei, vagy a temetési 

hely felett rendelkező szabályszerű írásbeli hozzájáruló nyilatkozatának „S” – Űrlap-hoz 

csatolása mellett a nyilatkozat szerinti kedvezményezett állíttathat. Ez utóbbi esetben a 

nyilatkozat a „S” - Űrlap 1 példányával együtt az Üzemeltetőnél marad. 

 

5.4.  A „Sírhelyigazolás állapot felmérő adatlap” nyomtatványt a sír felett rendelkezőnek, vagy 

annak hivatalos meghatalmazottjának lehet kiadni. Ezen igazolás semmiféle munkavégzésre 

nem jogosít. 
 

5.5. A „S” - Űrlap 3 példányos. A kiállított „S” - Űrlap minden példányát be kell adni a Temető 

gondnoki irodába. A Temető gondnoki iroda a „S” – Űrlap-ot felülvizsgálja. Ellenőrzi a 

sírhelyre vonatkozó adatokat (adategyeztetés), a mellékletként csatolt meghatalmazásokat, a 

felállítandó termékek méretét (sírkőszegély méret), formáját (közízlést nem sért-e), 

helyszínen szemlézést folytat, ha szükséges többször.  

 

5.6. Az ellenőrzést követően, Köztemetők Üzemeltetőjének képviselője az „S” - Űrlap 1. és 2. 

példányát a kivitelezőnek kiadja. A 3. példányt dossziéba lefűzi.  

 

5.7. Mindaddig nem lehet a sírkőalapozást megkezdeni, amíg a „S” - Űrlap a Köztemetők  

Üzemeltetőjének képviselője által aláírva a kivitelező birtokába nem kerül! 

 

5.8. Az alapozást az érvényes Működési Szabályzat 2.9. pontjának megfelelően kell elkészíteni. 

Az alapozás elkészítését követően a Vállalkozó jelzi az I. számú kapunál lévő biztonsági 

szolgálatnál az alapozás elkészültét. Ezt úgy teheti meg, hogy leadja az „S” – Űrlap 1. és 2. 

példányát, s kéri szóban, hogy a Köztemetők Üzemeltetőjének képviselője az alapozási síkot 

ellenőrizze. Az alapozási sík megfelelése esetén az Üzemeltető képviselője a vállalkozó által 

leadott „S” – Űrlap 1. és 2. példányára felvezeti annak tényét, hogy az alapozás szabályosan 

lett-e elkészítve és ezt, aláírásával köteles hitelesíti. A köztemetőkben történő további 

munkavégzés céljából a vállalkozó a leellenőrzött „S” – Űrlapot az I. számú kapunál kérheti 

vissza.  

 

5.9. Vállalkozó a kérdéses sírra a síremlék elemeit csak az alapozás megfelelősségét bizonyító 

záradékolt „S” - Űrlap megléte után szállíthatja be, és helyezheti el a sírhelyen. 

 

5.10. A síremlék elemeinek beszállításakor az I. számú kapu portájánál tartózkodó biztonsági 

szolgálat emberei ellenőrzik az alapozási szint megfelelőségét bizonyító záradékolt „S” - 

Űrlap meglétét. Tételesen egyeztetik a gépkocsin levő beszállítandó síremlék elemeit és azok 

mennyiségeit a „S” – Űrlap-on szereplő termékekkel és tételekkel. A „S” - Űrlap mindkét 

példányára felvezetve aláírásukkal igazolják a beszállítás tényét.  

 

5.11. Vállalkozó a sírkőtermék elhelyezése során köteles figyelembe venni a környező sírokon már 

elhelyezett sírkövek telepítési vonalát és alapozás tekintetében köteles szem előtt tartani a 

már környezetben elhelyezett sírkövek alapozási szintjét. Az állítandó sírkőtermék alapozási 

szintjének illeszkedni kell a környezetében lévő sírok alapozási szintjeihez. 

 

5.12. A Köztemetők területére beszállított sírkőtermékek felállítása során a megfelelő állékonyság, 

stabilitás biztosítása a Vállalkozó feladata és felelőssége. A megfelelő stabilitás kivitelezés 
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során történő biztosításának elmulasztása miatt bekövetkezett balesetek, káresemények 

tekintetében az erkölcsi és anyagi kártérítési felelősség a Vállalkozót terheli.  

 

5.13. A vállalkozó az elkészült síremléket - a síremlék állítását kérő megrendelőnek történő átadás 

előtt - készre jelenti az Üzemeltető felé. Ezt az alábbi módon teheti meg, az „S” – Űrlap 1. és 

2. példányát leadja az I. számú kapunál lévő biztonsági szolgálat dolgozójának. A készre 

jelentett síremlék ellenőrzését követően az „S” – Űrlap 1. (eredeti) példányt a biztonsági 

szolgálat dolgozójától kérheti vissza. 

 

6. Új sírkőtermék állítás eljárási szabályai (régi termékkel ellátott sír esetén) 

 

Az új sírkőtermék felállításának engedélyezési eljárása megegyezik a szabályzat 5. pontjában 

foglaltakkal. Az eljárási szabályokban való eltérést a régi sírkőtermékek elbontásának és 

kiszállításának engedélyezési szabályai okozzák. 

 

6.1. A Köztemetők Üzemeltetőjének kötelezettsége az elbontandó, vagy lecserélendő 

sírkőtermékek tulajdonjogának valószínűsítése. Ehhez szükséges a „S” - Űrlap értelemszerű 

kitöltése. A „S” – Űrlap-ot kizárólag a temetési hely felett rendelkező, vagy szabályos 

meghatalmazással rendelkező személy adhatja be. Az aláírt „S” - Űrlap 2 példányát 

megkapja a kérelmező. 

 

6.2. Az új síremlékhez tartozó alapozáshoz mindaddig nem kezdhető el, míg a Vállalkozó nem 

gondoskodik a bontás során keletkezett régi síremlék elemeinek kiszállításáról, vagy 

elszállíttatásáról. A Debreceni Köztemetők területéről történő kiszállítás tényét minden 

esetben a „S” – Űrlap 1. és 2. példányon az I. számú kapunál található portán ügyeletet tartó 

rendész köteles aláírásával és dátummal ellátva igazolni.  

 

6.3. Az új termékek beszállítására és felállítására vonatkozó eljárási szabályok megegyeznek a 

szabályzat 5. pontjában foglaltakkal. 

 

7. Sírkőtermékek átszállítása, áttelepítése Köztemetőn belüli sírhelyre 

 

Abban az esetben, ha a köztemetőkön belül egyik sírhelyről egy másik sírhelyre kívánják áttelepíteni 

a már meglévő sírkőterméket, akkor az alábbi eljárás követendő. 

 

7.1. A megrendelőnek arra a sírra vonatkozóan, amelyről a síremléket és tartozékait át kívánja 

szállítani, egy „S” – Űrlap-ot kell kérni a Temető gondnoki irodán. 

 

7.2. Az eljárás során az Üzemeltető képviselője helyszínen ellenőrzi annak tényét, hogy a 

síremlékkel ellátandó sírhelyen van-e régi síremlék. Ha igen, akkor csak úgy adható meg az 

áttelepítéshez a hozzájárulás, ha a kérelmező vagy meghatalmazottja gondoskodik az 

elbontott síremlék elemeinek és a bontás során keletkezett törmelék elszállításáról, 

elszállíttatásáról. 

 

7.3. A kivitelező csak abban az esetben végezheti el az áttelepítendő sírhelyen a síremlék 

felállítását, amennyiben „S” – Űrlap-on az Üzemeltető a síremlék állításhoz hozzájárult. Az 

áttelepítést a szabályzat 5. pontjában foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.  

 

7.4. Az Üzemeltető a Temető gondnoki irodán a síremlék áttelepítésével, állításával kapcsolatban 

ellenőrzi, hogy a sírhelyek szegélymérete megegyezik-e, és nincs-e jogi akadálya (vizsgálja a 

sírhely feletti rendelkezési jogot) az áttelepítésnek. 

 

7.5. Az áttelepítéshez csak akkor adható ki a „S” - Űrlap, ha a kérelmező gondoskodott a régi 

síremlék elemeinek elszállításáról, elszállíttatásáról. 
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8. Köztemetők területén vállalkozásszerűn végzett munkavégzések ellenőrzése, köztemetők 

területén működő biztonsági szolgálat feladata, ellenőrzési jogköre 

  

Az Üzemeltető a Köztemetők rendjének megszilárdítását és az érvényben lévő önkormányzati és 

felsőbb szintű jogszabályok előírásainak betartását a Köztemetők területén szolgálatot teljesítő, erre a 

célra szerződött biztonsági szolgálat segítségével oldja meg. 

 

8.1. A Debreceni Köztemetők területén ellenőrzési jogkörrel a biztonsági szolgálat emberei és az 

Üzemeltető vezetői rendelkeznek (ügyvezető igazgatók, temető üzemeltetési és szolgáltatási 

üzletágvezető, temetkezés szolgáltatási csoportvezető, temető ügyfélszolgálati csoportvezető, 

temető-fenntartási csoportvezető, Köztemetők Üzemeltetője által ellenőrzési jogkörrel 

felruházott személy. 

 

8.2. A Debreceni Köztemetők területén az ellenőrzési jogkörrel felruházott személyeknek joguk 

és kötelezettségük ellenőrizni a Köztemetőkben a vállalkozásszerűen munkát végzőket. 

 

8.3. A Debreceni Köztemetők területén az ellenőrzési jogkörrel felruházott személyeknek a 

Köztemetők területén igazoltatási joguk van. Szabálysértőkkel szemben kezdeményezhetik a 

rendőrségi feljelentést. 

 

8.4. A Debreceni Köztemetők területéről bármilyen anyag, berendezés, gép, szerszám csak 

szállítólevél, vagy kiszállítást engedélyező okmány birtokában lehetséges. Az okmányok 

ellenőrzésére a Debreceni Köztemetők kapuinál szolgálatot teljesítő biztonsági szolgálat 

munkatársa jogosult. 

 

8.5. A vállalkozó által készre jelentés céljából leadott „S” – Űrlap 1. és 2. példányának 

továbbítása a Temető ügyfélszolgálati csoportvezető felé. 

 

8.6. A záradékolt „S” – Űrlap 1. példányának továbbítása a vállalkozó felé. 

 

9. Debreceni Köztemetők területén történő munkavégzéshez szükséges nyomtatványok 

gyűjteménye 

 

9.1. Sírhelyigazolás állapot felmérő adatlap (1. számú melléklet). 

9.2. „S” - Űrlap (2. melléklet). 

 

 

Jelen Működési Szabályzatban felsorolt sírköves tevékenységek végzése során, a Vállalkozó köteles 

betartani a tevékenység végzésére vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi 

jogszabályokban, szabványokban foglalt vonatkozó előírásokat. 

 

Debrecen, 2019. január 21. 

 

A Működési Engedélyben és Működési Szabályzatban foglalt rendszabályokat tudomásul vettem, 

azok betartására és betartatására kötelezettséget vállalok, a Működési Engedély visszavonásának 

feltételeit elfogadom. 

 

Debrecen, 2019. január 21. 

  

 

Vállalkozó 

 


