
Temetőszab á}yzat
Litér, Nyárfa u. 398 hrsz.

{1} A közternető nyitvatartási ideje:
rnárcius 3., - október 28. között 7.00 - 20.00 óráig
október 28. - novennber 6. között 7,00 - 24.00 óráig
rlovember 7 " - február 28. között 7.00 - 18.00 óráig

{2} A temetőben mindenki köteles a hely jellegének
rmegfe|eIő rnagatartást tanúsítani, az etikai vagy
vallási temetkezési szabályokat tiszteletben tartani,
és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő
tevékenységtől, ha nghatástól vagy magatartástól.

{3} Minden látogató kötelessége a temető környezetének védelme, rendjének és

tisztaságának megőrzése. A tenretőlátogatók kötelessége a köztepnetői terület, az

§n5ó ós ingat§an létesítmények, tárgyak rendeltetésszerű használata, állagula

nnegóvása, tartózkodás bármiféle károkozástól, rongálástól.

{4} A ternető területére gépjárművel kizárólag a következő járművek hajthatnak be:

a} a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó járrnű,

bi mozgásukban korlátozott személyeket szállító jármű,

c} azon látogatók járművei, akik a sírgondozáshoz szüksóges nagyméretű eszközöket,
a nyagokat szál l ítana k.

A behajtást az üzemeltető engedélyezi és e!lenőrzi"

{5} A temetőbe állatot bevinni tilos, a vakyezető kutya kivételével.

i6i A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani olyan körültekintő gondossággal iehet,
annellyel a tűzveszély elkerüIhető. Avart, elszáradt koszorú- és vinégrnaradványt
elégetni temetőben tilos.

t7} A tennetőből virágot vagy sírokra ültetett növényeket kivinni nem lehet.
A temetőbő! sírkövet, fejfát, síremléket vagy ezek egy részét csak az üzerneltető
írásbeli engedélyével lehet kivinni.

{s} A temető területén a szemetelés tilos, bárme|y hulladékot az arra kijelölt
gyűjtőhelyen kell eIhelyezni.



{9} A temetőben tönténő munkavégzést a hozzátartozók részéről történő
sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével - a

ternető üzemeltetőjének a munkavégzés megkezdését megelőzően be kelljelenteni.

{10} A sírokon csak a sírok díszítését szolgáló, a kegyeletijelleggel összefüggő tárgyak,
növények helyezhetők el.

{11} Fát, cserjét a köztemető területén magánszemély nem telepíthet. Ez alól kivételt
képez a sírra ültetett olyan örökzöld, melynek magassága teljes kifejlettségében nem
haladja rneg az !.,5 méter sírje! méretét, valamint nem terjeC túl a temetési hely
ter,ületén.

{12} A köztemető rendjét megzavaró, illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények
eltávolításá ra az üzemeltető jogosu lt.

{13} A temetkezési szolgáltatást végzőknek a köztemető |étesítményei {ravatalozó}
igénybevétele díjfizetés ellenében történhet, rnelyet az üzemeltető szárn|ájára az
igénybevéte lt mege!őzőe n kötelese k befizetn i.

{14} A temetkezési szolgáltató kivételéve| a köztemetőben vállalkgzásszerűen
munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni Litér Község
Önkorrnányzatának (Házipénztár: 8X.96 Litér, Álrnos u.3?., +3688/59S-024}.

{15} A ten,letőben végzendő munkálatokat rninden esetben munkaidőben {hétfőtől
csütörtökig 7.00 - 15.30 óráig, pénteken 7.00 - 13.00 óráig} be kell jelenteni
Litér Közsóg Önkormányzata községgazdálkodásán, az aiábbi elérhetőségen:

Kiss László teiepülési koord!nátor
8196 L!tér, Álrnos u. 37. +3630/S90-57-53

{16i A temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok e|látását a
jegyző ellenőrzi.

$rr*"- -l-
tsencze Éva

jegyzőp"fi.


