TEMETŐ SZABÁLYZAT
1. A temető területén a temetési hely díszítésére szolgáló tárgyak (virágtartók, sírlámpák)
helyezhetők el. A sírhelyekre csak olyan egynyári és kétnyári, vagy évelő lágyszárú virág,
dísznövény, talajtakaró növény és cserje ültethető, amelyek növekedési magassága nem
haladja meg az 50 cm-t és sem a föld feletti sem föld alatti része nem terjed túl a sírhely
határain. Fákat csak a temető fenntartója ültethet. A sírok mellé ülőpadot elhelyezni nem
szabad.
2. A temetőben minden vállalkozásszerűen végzett munkát, a munka tervezett megkezdése
előtt minimum kettő munkanappal, Üzemeltetőnek be kell jelenteni! A munka csak az
Üzemeltető engedélyével kezdhető meg!
3. A temető területén bármely tevékenység úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók
és látogatók kegyeleti érzéseit, és ne zavarja a búcsúztató szertartást!
4. A sírhelyekről lekerülő hulladékot az arra kijelölt gyűjtőedényben kell elhelyezni. A
temetői hulladék tárolókba kommunális hulladékot elhelyezni nem szabad!
5. A síremlék építéssel (bontással) keletkező törmelék, hulladék, feleslegessé vált föld
elszállításáról való gondoskodás az építtető feladata! Az így keletkezett hulladékot a munka
végeztével haladéktalanul el kell szállítani!
6. A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni, csak a tűzvédelmi előírások betartásával
szabad! A sírhelyen mécses, gyertya, fáklya stb. gyújtását úgy végezzük, hogy az a
környezetre tűzveszélyt ne jelentsen!
7. A megváltott sírhelyeket a hozzátartozó köteles rendszeresen gondozni. A sírhelyeket a
használati idő letelte után Üzemeltetőnél lehet újraváltani. A használati idő
meghosszabbításának elmulasztása esetén a sírhely feletti rendelkezési jog automatikusan
megszűnik!
8. A temetőben gépkocsival, motorkerékpárral kerékpárral közlekedni veszélyes és tilos! A
temető üzemeltetője e rendelkezés alól indokolt esetben felmentést adhat.
(mozgáskorlátozottak szállítása, építési anyag be- illetve kiszállítása stb.)
9. A temetőben lévő vízvételi helyekből csak a sírhelyek gondozása céljából szabad vizet
vételezni!
10. Tilos a temetőben:
- sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni
- kutyát, és egyéb állatokat (vakvezető kutya kivételével) a temetőbe bevinni
- a sírok, síremlékek és egyéb kegyeleti tárgyak, valamint a temető létesítményeinek és azok
tartozékainak jogosulatlan áthelyezése vagy eltávolítása, környezetének beszennyezése,
rongálása.
- a temetőben olyan magatartást tanúsítani amely a kegyeleti érzést sérti, vagy a látogatókat
megbotránkoztatja.
11. Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések esetében az 1999. évi XLIII.tv. és a
törvény végrehajtásáról szóló 145/1999 (X.1) kormányrendelet, valamint a helyi
Képviselőtestület mindenkori érvényes rendelete az irányadó.
12. A temető Üzemeltetője: LÉTHÉ Temetkezési Kft 2500 Esztergom, Malonyai u. 8.
2510 Dorog, Mária u. 31/b
egyéb információk: www.lethe.hu

Állandó ügyelet hívható: +36 20 444 9615

