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Bevezető 

A temetőkkel és temetkezésekkel kapcsolatos szabályozás mind a négy szabályozási szinten 

megvalósul. Magyarországon, legfelsőbb szinten a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII. törvény (a továbbiakban Ttv.) rendelkezik. A Ttv. lefekteti a temetkezés alapelveit, 

törvényi keretekbe foglalja „az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzését és ápolását, a 

temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítését, valamint a temető és 

temetkezési kultúra fejlesztését.” 

A törvény végrehajtására alkották meg a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletet (a továbbiakban 

Vhr.), mely tartalmazza az országosan betartandó szakmai szabályokat.  

Emellett a két legfontosabb jogszabály mellett további kormányrendeletek, miniszteri 

rendeletek, valamint helyi szinten önkormányzati rendeletek szabályozzák a 

temetőfenntartással kapcsolatos tevékenységet. 

Szentgotthárdon az önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők helyi szabályaival a 

temetőkről és temetkezésről szóló 20/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelete foglalkozik.  

Az önkormányzat a tulajdonában és fenntartásában álló köztemetők és létesítményeik 

fenntartásáról, üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében a SZET 

Szentgotthárdi Kft. (a továbbiakban Üzemeltető), mint üzemeltető bevonásával gondoskodik. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt években többször 

napirendre tűzte a városi köztemetők fejlesztésének kérdését. Az Üzemeltető éves 

beszámolóiban folyamatosan tájékoztatást adott a megvalósult karbantartási, fenntartási, 

felújítási munkákról és fejlesztési javaslatokat tett. A fejlesztések megvalósulásának az 

elmaradását első sorban az anyagi fedezet hiánya okozta. 

2019. novemberében képviselői oldalról fogalmazódott meg az igény egy a város 

költségvetésével összhangban álló a köztemetők bővítésére, infrastrukturális fejlesztésére 

irányuló, a megoldásokat ütemezetten tartalmazó Temetőfejlesztési Stratégia elkészítésére. 

Szentgotthárdon kisvárosi viszonylatban nagy területen, mintegy 67.000 m2-en kell temető 

üzemeltetési és fenntartási feladatokat ellátni, melyet nem könnyít meg az a tény sem, hogy 

mindezen feladatok 9 különböző helyszínt jelentenek a város különböző pontjain. 

Az átláthatóság érdekében e koncepció első részében a jelenlegi helyzet, állapot bemutatására 

kerül sor temetőnként lebontva, majd ugyanezen tematika mentén javaslatot teszünk a 

fejlesztési célok 3-5-10 éves megvalósításának ütemezésére. 
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1. A jelenlegi állapot bemutatása 

1.1. Temetők Szentgotthárdon 

A temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. Törvény 39. §-a alapján 

Szentgotthárd Város Önkormányzata kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében látja el a 

közigazgatási területén lévő és tulajdonát képező alábbi köztemetők üzemeltetését és 

fenntartását: 

 Hunyadi úti temető 0181 hrsz., 0180 hrsz., 0201/4 hrsz. (összesen 30 269 m
2
),  

 Szentgotthárd-Rábafüzesi temető 2429 hrsz. (összesen 8 529 m
2
),  

 Szentgotthárd-Jakabházi temető 0532 hrsz., (összesen 1 334 m
2
) 

 Szentgotthárd-Rábatótfalui temető 3864 hrsz. (összesen 6 888 m
2
),  

 Szentgotthárd-Farkasfai temető 3223 hrsz. (összesen 3 298 m
2
),  

 Szentgotthárd-Zsidai temető 097/99 hrsz. (összesen 3 667 m
2
),  

A Szentgotthárd Város Önkormányzata tulajdonában lévő lezárt köztemetők:  

 Szentgotthárd-Jakabházi temető 0498 hrsz. (összesen 1 232 m
2
) 

Egyéb, nem Szentgotthárd Város Önkormányzata tulajdonában álló temetők, melyek 

fenntartásáról szerződés útján Szentgotthárd Város Önkormányzata gondoskodik:  

 Szentgotthárdi Római Katolikus Plébánia tulajdonában álló üzemelő temető: 

Szentgotthárd-Rábakethelyi temető 082 hrsz. (összesen 9 019 m
2
)  

 Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége tulajdonában lévő Szent Erzsébet utcai 

temető 919 hrsz. (lezárt temető, összesen 2936 m
2
)  

Az Üzemeltető Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2013. január 1. napjától 15 éven 

keresztül végzi a szentgotthárdi temetőkben az üzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási 

tevékenységet. 

Az Üzemeltetővel kötött Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának az alábbi kötelességei vannak a temetőkkel kapcsolatban: 

 a jogszabályi előírásoknak megfelelő létesítmények és berendezések megépítése, 

beszerzése, bővítése, felújítása; 

 a ravatalozó épületek külső felújítása, tetőszerkezet javítása; 

 temetői belső utak, járdák, parkolók építése, felújítása; 
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 vízellátás feltételeinek megteremtése és biztosítása; 

 elektromos ellátás feltételeinek megteremtése és biztosítása; 

 köztemetők bekerítése, kapukkal történő ellátása; 

 a halottak tárolásához, hűtéséhez hűtőberendezések biztosítása; 

 

1.2. Hunyadi úti régi temető 

A város régebbi központi temetője a vasútállomástól nyugatra, a vasúton túl található. A 

temető az 1930-as évek elején létesült, területét tekintve a város legnagyobb temetője a maga 

2 hektáros területével. Két helyrajzi számon terül el: 0180 hrsz., 0181hrsz. 

A temetőlátogatók részére 18 db térköves gépkocsi várakozóhely és 10 db kerékpár tárolására 

alkalmas régi típusú tároló áll rendelkezésre. Mozgáskorlátozottak számára nincs kijelölt 

parkolóhely, a parkoló tábla kopott, a térkő burkolatot helyenként felnyomta a fák gyökérzete. 

A 4 darab közvilágítási kandeláber nem tudja ellátni a funkcióját a belógó faágak miatt. A 

későbbiekben ugyanez a probléma fogja érinteni a két közterületi térfigyelő kamerát is. A régi 

és az új temető látogatóit is ez a parkoló szolgálja ki, illetve nagyobb temetések idején 

kevésnek bizonyul ez a parkolószám.  

A temető bejárati kapuja a funkcióját ugyan ellátja, azonban az elöregedett, enyhén 

korrodálódott vaskapuk esztétikai szempontból hagynak némi kívánnivalót maguk után. Az 

üzemeltető jelzése szerint szükséges volna a kapuk szélesítése, hogy az üzemeltetést, halott 

szállítást ellátó nagyobb gépjárművekkel is biztonságosan megközelíthető legyen a temető. A 

temetőt körülvevő drótkerítés szintén felújításra szorul. 

A temető elosztását tekintve általánosan szabályos rendben, ám egymáshoz képest rendkívül 

sűrűn jelennek meg a sírok. A parcellák számozásuk sorrendjében szabályosan követik 

egymást, fő- és mellékutakkal elválasztva. A parcellák és temetkezési helyek közötti 

eligazodást a parcellatérkép segíti, mely a temető bejáratánál található. Mivel régi temetőről 

van szó, a parcellákon belül nem mértani rendben sorakoznak a sírhelyek, ezeken változtatni a 

síremlékek megbolygatása nélkül nem lehet. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a temetőkről és a temetkezésekről szóló 20/2019. (IX. 20.) önkormányzati 

rendeletének 4. § (3) bekezdése értelmében az új sírok létesítésénél a sírok egymástól való 

távolsága 60 cm, melyből 30 cm gondozása a temetkezési hely feletti rendelkezési 

jogosultsággal rendelkező feladata. Az új temetkezési helyeken e szabályok betartása mellett 

történik a sírok elhelyezése. 
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A temetőn belül nincsenek jelölve a parcellák. 

A temető hátsó felében van kijelölve a szociális otthon lakóinak külön parcella, illetve egy új 

parcella a koporsós temetéseknek. 

A temető területén egy kavicsozott fősétány található, mely a bejárati kaputól a ravatalozó 

épületéig vezet. A mellékutak földes-füves szilárd burkolat nélküliek. A temetőben 2 darab, 

felújításra szoruló pad található. 

Az itt található 3 helyiségből álló, nagyjából 60 m
2
 alapterületű ravatalozó erősen leromlott 

állapotú. Az üzemeltető elsősorban raktárként használja, továbbá a benne található nagyon 

régi halott hűtőket használja szükség esetén. Az épületben sem illemhely, sem vízvételi 

lehetőség nincs.  

A temető látogatók részére 1 db vízvételi lehetőség biztosított a ravatalozónál. Itt található 

egy kút is, mely jelenleg nem ad vízvételi lehetőséget. 

A temető növényzetét tekintve elsősorban a gyepes felület a mérvadó. Fás szárú növények 

közül jellemzően túlnőtt örökzöldek találhatók, első sorban a temető bejáratánál és a vasút 

melletti kerítésnél. A vasút melletti fenyőfák nagyobb részét az önkormányzat megbízásából 

az üzemeltető a 2020 évi költségvetés terhére kivágatta.  

Ebben a temetőben találhatók szovjet katonasírok, továbbá a nemzeti sírkert részeként védett 

sírok, úgymint a Cisztercita Rend temetkezési helye és Tánczos Tibor színész sírhelye.  

A jogszabályokban előírt temetői nyilvántartások párhuzamosan, (temetőtérkép, 

sírhelynyilvántartás, temetési nyilvántartókönyv) számítógépen és manuálisan kerül 

vezetésre. A temetőlátogatók eligazodását információs tábla segíti a temető bejáratánál. 

A keletkező hulladékok gyűjtése mobilizálható 3 db 1100 l-es konténerbe történik. A 

temetőkben keletkező hulladékok elszállításának megszervezése az Üzemeltető feladata. 

 

1.3. Hunyadi úti új temető 

A régi temetővel szemben, az út túloldalán található a Hunyadi úti új temető, mely 9484 m
2 

–

en terül el, helyrajzi száma 0201/4. 

A parkoló tekintetében a régi temetőnél leírtak itt is érvényesek, mivel a 18 darab parkoló két 

temetőt is kiszolgál, célszerű lenne a bővítése. A temető és a vasút közötti területek 

alkalmasak lennének új parkolók kialakítására. 
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A temetőbe három kapun keresztül is biztosított a bejutás, ebből az egyik 2018-ban felújításra 

került. Esedékes a másik két kapu, főleg a főbejárati kapu felújítása/cseréje. Ebben a 

temetőben is jellemző, hogy a kerítés elöregedett, a keleti oldalon nagyon rossz állapotú, 

vadszőlővel, gyomnövényekkel befutott. 

A temető elosztását tekintve általánosan szabályos rendben jelennek meg a sírok. A parcellák 

számozásuk sorrendjében szabályosan követik egymást, fő- és mellékutakkal elválasztva. A 

parcellák és temetkezési helyek közötti eligazodást a parcellatérkép segíti, mely a temető 

bejáratánál található. A régi temetőhöz képest szabályozottabb képet mutat a sírhelyek 

elhelyezkedése, egymástól való távolságuk a jogszabályi előírásoknak megfelelnek. A 

temetőn belüli parcellajelölés itt is hiányzik. 

Az itt található ravatalozó nagy alapterületű, a temetkezési-kegyeleti szolgáltatások felvételi 

irodája is ebben az épületben található. A temetőlátogatók részére vizesblokk rendelkezésre 

áll.  

Az épület tetején mohásodás figyelhető meg, mely hosszú távon rontja annak állagát, ezért 

megszüntetése javasolt. További problémákat okoz az állagmegőrzés szempontjából a 

ravatalozó tetejének beázása és a kémény rossz állapota, valamint a fűtési rendszer is 

felújításra szorul. Jelenleg egy régi, rossz hatásfokú fatüzelésű kazánnal megoldott az épület 

fűtése.  

A ravatalozó előadótere jó állapotú, kora ellenére újszerű hatást kelt. Az itt található drapériák 

jó állapotban vannak, cseréjük azonban néhány év múlva esedékessé válik. 10 darab szék is 

található, melynek egyik fele újszerű, a másik 5 darab viszont régi, kopott, közel 30 éves 

darabok. 

Az épületben 20 darab kisebb-nagyobb helyiség található. A felvételi irodán és bemutató 

helyiségen kívül itt található a munkások öltözője, a papok öltözője, vizes blokkok, a 

szerszámraktár, halott hűtő, kazánház és a garázs is. Összességében elmondható, hogy a 

ravatalozó megépülte óta nagyobb beruházás nem történt az épületen. A szerszámok, kellékek 

helyigénye miatt szinte minden helyiség raktárként is funkcionál, a berendezések, burkolatok 

elavultak. Az épületen a hosszú távú üzemeltetés és az esztétikus megjelenés érdekében 

időszerű volna egy teljes körű felújítás tető, nyílászáró, vezeték és burkolat cserével, valamint 

az épület előtti térkő felújítása is időszerű lenne. A több kisebb helyiségből célszerű volna egy 

öltöző-vizesblokk és raktárhelyiség kialakítása, a felvételi iroda részen is kívánkozik az iroda 

– ügyféltér - bemutatóterem hármasának logikusabb kialakítása. 
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A temető területén található harangláb jó állapotú, felújító, állagmegőrző festése szintén 

időszerű lenne. 

A parcellák megközelítéséhez mészkőzúzalékos sétány áll rendelkezésre, a parcellák között 

jellemzően zöld úton lehet közlekedni. A mészköves sétányokat helyenként kezdi felnőni a 

gyom, gyomirtózásuk és a mészkőzúzalék pótlása esedékes lenne. A temető hátsó részében 

lévő régebbi, egykoron mészköves sétányok visszaállítása is javítana a temető megjelenésén. 

A kihelyezett padok tűrhető állapotban vannak (6 darab), felújító festésük javasolt.  

A látogatók részére 1 db vízvételi lehetőség biztosított a ravatalozónál. 

A temető növényzetét tekintve elsősorban a gyepes felület a mérvadó. Fás szárú növények 

közül jellemzően túlnőtt örökzöldek találhatók, első sorban a temető bejáratánál és a vasút 

melletti kerítésnél. A bejárati kaputól vezető sétány mentén formára nyírt tiszafasor található, 

mely helyenként hiányos, néhol pedig túl közel helyezkedik el a mellette lévő sírokhoz. A 

kivágott fás szárú növényzet tuskóinak eltávolításával, új fás szárúak telepítésével 

rendezettebb temetőkép mutatkozna. 

A jogszabályokban előírt temetői nyilvántartások párhuzamosan, (temetőtérkép, 

sírhelynyilvántartás, temetési nyilvántartókönyv) számítógépen és manuálisan kerül 

vezetésre. A temetőlátogatók eligazodását információs tábla segíti a temető bejáratánál. 

A keletkező hulladékok gyűjtése 4 db mobilizálható 1100 l-es és 1 darab 5 m
3
-es konténerbe 

történik.  

 

1.4. Rábafüzesi temető 

A 2429 helyrajzi számú rábafüzesi temető a 8. sz. főút északi oldalán, a sportpálya 

szomszédságában terül el, 8529 m
2
-es területen. 

A temetőhöz nem tartozik külön parkoló, a megállás az útpadkán lehetséges. Ugyanígy a 

kerékpárosoknak sincs kialakított kerékpártároló. 

A bejárati kapu és a temetőt körülvevő kerítés cseréje ennél a temetőnél is esedékes lenne. A 

temető hátsó felében található kiskapu leszakadt, a kerítés a vadak számára átjárható. 

A temető elosztását tekintve általánosan szabályos rendben, ám egymáshoz képest rendkívül 

sűrűn jelennek meg a sírok. A parcellák számozásuk sorrendjében szabályosan követik 

egymást, fő- és mellékutakkal elválasztva. A parcellák és temetkezési helyek közötti 
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eligazodást a parcellatérkép segíti, mely a temető bejáratánál található. A temetőn belüli 

parcellajelölés itt is hiányzik. 

A temető területén egy kavicsozott fősétány található, mely a bejárati kaputól a ravatalozó 

épületéig vezet. A kapubejáró, a sétány és a ravatalozó előtti kőzúzalékos terület felújítása 

2019-ben megtörtént. A mellékutak földes-füves szilárd burkolat nélküliek. A hátsó részben 

található Mindenki Keresztjéhez és kiskapuhoz javasolt a fő sétány továbbvezetése. A 

temetőben egy darab felújításra szoruló pad található, felújító festése javasolt.  

Az itt található 70 m
2
 -es ravatalozó leromlott állapotú, az előtér déli oldalon megsüllyedt. 

Maga az épület 3 helyiségből áll, egy előadótérből és két raktárhelyiségből. Az épület 

hátuljában illemhely is található, az azonban a jelen kor követelményeinek a legkevésbé sem 

felel meg. Vízvételi lehetőség a ravatalozóban nincs. 

A süllyedés megállításán túl egy a külső megjelenést célzó felújítás is időszerű volna (ajtók 

cseréje, külső-belső festési munkák, burkolatcsere, ill. víz- és szennyvízvezeték kiépítése).  

A temető látogatók részére 2 db vízvételi lehetőség biztosított a temető bejáratánál, a hátsó 

parcellák közelében, nagyjából a temető közepén egy felújítandó (felvonó szerkezet cseréje, 

tetőjavítás) kerekes kút biztosítja a vízvételi lehetőséget. 

A temető növényzetét tekintve elsősorban a gyepes felület a mérvadó. Fás szárú növények 

közül jellemzően túlnőtt örökzöldek találhatók, első sorban a temető bejáratánál és a kerítés 

mentén. 

A temető bejáratánál első világháborús emlékmű található. 

A jogszabályokban előírt temetői nyilvántartások párhuzamosan, (temetőtérkép, 

sírhelynyilvántartás, temetési nyilvántartókönyv) számítógépen és manuálisan kerül 

vezetésre. A temetőlátogatók eligazodását információs tábla segíti a temető bejáratánál. 

A keletkező hulladékok gyűjtése mobilizálható 1 db 1100 l-es konténerbe történik, továbbá a 

hátsó parcellák mellett egy hulladék gyűjtésére alkalmas ketrec, melyet rendszeresen ürít az 

üzemeltető.  
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1.5. Jakabházi temetők 

Az új temető a belterülettől távoli domboldalban van, a 8-as számú főúttól északra, a 0532 

helyrajzi számon. Területe 1334 m
2
. Az ellenkező keleti oldalon ugyanilyen pozícióban 

elhelyezkedő régi temető (0498 hrsz., 1232 m
2
) már kegyeleti park. 

A látogatók részére 10 gépkocsi parkolására alkalmas zúzottköves parkoló áll rendelkezésre. 

Kerékpártároló nincs. 

A temetőt körülvevő kerítés funkcióját ellátja, a kapu javítása/cseréje esedékes lenne. 

A kihelyezett pad tűrhető állapotban van, felújító festése javasolt.  

A jakabházi temető az üzemeltetett temetők közül a legkisebb, mindössze egy parcella 

alkotja. Egy betonos sétány vezet a kaputól a ravatalozó épületéig. 

 

A ravatalozó körülbelül 60 m
2
 nagyságú, melyhez egy cca. 36 m

2
-es előtér (kültéri 

ravatalozó) is tartozik. Az épületben négy helyiség található, mely a ravatalozó térből, egy 

raktárhelyiségből és két illemhelyből áll. Ahogy a legtöbb temető esetében, úgy itt is 

szükséges lenne nyílászáró- és burkolatcsere, ill. tisztasági festés. Sem a fedett beállón, sem 

az épületen nincsen ereszcsatorna, mely a felverődő víz miatt nagyban elősegíti a ravatalozó 

állagromlását. Továbbá a ravatalozó épület tetején lévő rossz állagú fakeresztet is cserélni 

szükséges. 

A temető és egyben a ravatalozó legnagyobb problémája, hogy a valamikori vezetékes 

vízvételi lehetőség egy csőtörés miatt megszűnt, így sem a ravatalozó mellékhelyiségei, sem a 

temető bejáratánál található kerti csap nem használhatóak. Az öntözéshez az üzemeltető IBC 

tartályból biztosítja a vízvételi lehetőséget. 

A vízvétel további problémája, hogy a vízóra a szomszédos ingatlan területén van, ezért a 

vízóra áthelyezése és a vízvezeték javítása megoldandó probléma. 

A temető csendes, erdei környezetben helyezkedik el, növényzetét tekintve elsősorban a 

gyepes felület a mérvadó. A kerítésen belül lévő fenyőfák felgallyazását a ravatalozóépület 

állagának védelme érdekében a közeljövőben el kell végezni. A kerítés temetőn kívül eső 

részén a túlnőtt örökzöldek állami erdőterület részét képezik. 

A jogszabályokban előírt temetői nyilvántartások párhuzamosan, (temetőtérkép, 

sírhelynyilvántartás, temetési nyilvántartókönyv) számítógépen és manuálisan kerül 

vezetésre. A temetőlátogatók eligazodását információs tábla segíti a temető bejáratánál. 
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A keletkező hulladékok gyűjtése mobilizálható 1 db 1100 l-es konténerbe történik. 

 

1.6. Rábatótfalui temető 

A Szvétecz Ernő utca végi domboldalon helyezkedik el a 3864 hrsz-ú, 6888 m
2
 nagyságú 

városrészi temető. 

A látogatók részére 20 gépkocsi parkolására alkalmas zúzottköves parkoló áll rendelkezésre. 

Kerékpártároló nincs. 

A temetőt körülvevő kerítés sövénnyel körbefuttatott, funkcióját ellátja. A főbejárati kapu 

javítása/cseréje esedékes lenne. A hulladékgyűjtő konténer kerítésen belülre történő 

elhelyezésével a temető nyugati kapuja 2017-ben megújult. 

A ravatalozónál két új pad található. 

A temető elosztását tekintve általánosan szabályos rendben jelennek meg a sírok. A parcellák 

számozásuk sorrendjében szabályosan követik egymást, fő- és mellékutakkal elválasztva. A 

parcellák és temetkezési helyek közötti eligazodást a parcellatérkép segíti, mely a temető 

bejáratánál található, de erősen megkopott. A temetőn belüli parcellajelölés itt is hiányzik. 

Összességében a temető felosztható egy „régi” és egy „új” részre. A régi részen egy rossz 

állapotú, használaton kívüli, elbontandó ravatalozó áll. Az új részen 2014-ben épült fel az új 

53 m
2
-es ravatalozó, 43 m

2
-es előtetővel. 

A 10 helyiségből álló épület a mai kor szellemében épült, annak minden követelményét 

kielégíti. A berendezést tekintve az elkövetkezendő 5 évben nem szükséges felújítást, cserét 

végrehajtani. Az épületben kialakított előkészítő hűtő helyiség jelenleg raktárként funkcionál, 

egy halott hűtő beszerzésével teljessé válna az épület berendezése. 

A hat évvel ezelőtti beruházáson meglátszik az idő múlása, a fedett terasz lábazatának 

kőburkolata lepattogzott, a tartólábak felújító festése javasolt az állagmegóvás érdekében. 

A régi ravatalozó épületéhez rossz állapotú aszfaltos parki út vezet, az új ravatalozóhoz és az 

újonnan kijelölt parcellákhoz zúzottköves parki út vezet. A sétányok gyomirtózása javasolt. 

A temető látogatók részére 2 db vízvételi lehetőség biztosított, egy-egy a temetőn kívül és 

belül. 

A temető növényzetét tekintve elsősorban a gyepes felület a mérvadó. Fás szárú növények 

közül jellemzően tuják találhatók, első sorban a temető bejáratánál és a kerítés mentén. 
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A jogszabályokban előírt temetői nyilvántartások párhuzamosan, (temetőtérkép, 

sírhelynyilvántartás, temetési nyilvántartókönyv) számítógépen és manuálisan kerül 

vezetésre. A temetőlátogatók eligazodását információs tábla segíti a temető bejáratánál, ennek 

cseréje szükséges. 

A keletkező hulladékok gyűjtése 1 db 5 m
3
-es konténerbe történik. 

 

1.7. Zsidai temető 

A 3667 m
2
-es temető az Örökzöld utca déli oldalán a 097/99 helyrajzi számon, domboldalon 

található. 

A látogatók részére 12 gépkocsi parkolására alkalmas zúzottköves parkoló áll rendelkezésre, 

melynek bővítése indokolt lenne. Az érintett terület jelenleg magántulajdonban van. Továbbá 

a temetőhöz vezető út torkolatában lévő Szentgotthárd 732/3 helyrajzi számú önkormányzati 

ingatlanon már régóta tervben van egy kőzúzalékos parkoló kialakítása, elsősorban a Jó 

Pásztor Kápolnához érkező buszok parkoló igényének kielégítésére. Ez a terület nagy 

forgalom esetén a zsidai temető parkolási igényeinek kiszolgálását is elősegítené. 

Kerékpártároló nincs. 

A temetőt körülvevő kerítés sövénnyel körbefuttatott, funkcióját ellátja. A főbejárati kapu 

javítása/cseréje esedékes lenne, ezen kívül még két bejárat található, melyek további 

felújításra szorulnak. 

Egy darab, 2016-ban kihelyezett jó állapotú pad található a temető területén. 

A temető elosztását tekintve általánosan szabályos rendben jelennek meg a sírok. A parcellák 

számozásuk sorrendjében szabályosan követik egymást, fő- és mellékutakkal elválasztva. A 

parcellák és temetkezési helyek közötti eligazodást a parcellatérkép segíti, mely a temető 

bejáratánál található. A temetőn belüli parcellajelölés itt is hiányzik. 

A ravatalozó épülete az 1990-es évek végén épült, azóta jelentős mértékben elmozdult. 

Repedések látszanak az épület falain, ami sürgős statikai beavatkozást igényel. A ravatalozó 

30 m
2
 alapterületű, 15 m

2
-es előtérrel, palafedéssel. Az épületben a ravatalozó téren kívül van 

vízvételi lehetőség, vizesblokk, papi öltöző és raktár is. A statikai megerősítésen kívül ennél 

az épületnél is időszerű a teljes felújítás beleértve a tetőcserét, festést, nyílászáró és 

burkolatcserét. 
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A ravatalozóig vezető fő parki út kőzúzalékos, kezd elgyomosodni. 

A temető látogatók részére 1 db vízvételi lehetőség biztosított a temető bejáratánál. Új 

vízóraakna készült 2019-ben. 

A dombtetőn fekvő temetőt nyírott gyertyánsövény veszi körül, belsejében 1-2 túlnőtt 

örökzöld díszlik. A sírok közötti örökzöldek kivágása mielőbb javasolt, hiszen kárt tesznek a 

síremlékekben. Ezen kívül két elszáradt fenyőfa van a temető északkeleti sarkán, a vízóra 

akna környezetében, ezek kivágása indokolt. 

A temetésekkel kapcsolatos adminisztráció, sírhelynyilvántartás az előzőekben már leírtak 

szerint történik. 

A keletkező hulladékok gyűjtése 1 db mobilizálható 1100 literes konténerbe történik. 

 

1.8. Farkasfai temető 

A Szentgotthárd felől bevezető út mellett fekszik Farkasfa településrész 3298 m
2
-es temetője 

a 3223 helyrajzi számon. 

A temető parkolóval, kerékpártárolóval nem rendelkezik, megállási lehetőség az út padkáján 

van. Érdemes lenne a temető északi oldalán található önkormányzati terület egy részén 

zúzottköves parkolót kialakítani. 

A temetőt drótfonatos kerítés veszi körül, melynek egy része lombhullató sövénnyel benőtt. A 

kapu jó állapotú. A déli oldali kis kaput használják a látogatók gyakrabban, illetve a 

hulladékszállításkor az üzemeltető a nagy kaput. A temetőn belül nincsenek szilárd 

burkolattal ellátott parki utak, sétányok. A déli és nyugati oldalon elhelyezett hulladéktároló 

ketrecek megközelítése esős időben szinte lehetetlen a terepviszonyok miatt, ezért ide egy 

kőzúzalékos út kialakítása volna szükséges, mely az új temetkezési parcellákhoz is feltáró utat 

képezne. A parcellák és temetkezési helyek közötti eligazodást a parcellatérkép segíti, mely a 

temető bejáratánál található. A temetőn belüli parcellajelölés itt is hiányzik. 

A ravatalozó épülete alapvetően jó állapotú, ahogy a legtöbb temetőben, úgy itt is időszerű 

volna egy állagmegőrző felújítás (festés, nyílászáró és burkolat csere). Az épületben nincs 

vezetékes ivóvíz, melyet a minőségi szolgáltatás nyújtása érdekében a közeljövőben pótolni 

kell. Az épület körülbelül 36 m
2
, melyhez egy 30 m

2
-es előtető is tartozik. A tetőcserepek 
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néhol hiányosak, ezek pótlása szükséges. A temetésekkor kihelyezhető székek a farkasfai 

temetőben is cserére szorulnak. 

A temetőn kívül és belül is egy-egy vízvételi lehetőség áll a látogatók rendelkezésére. 

A temető növényzetét tekintve első sorban a gyepes felület a mérvadó. Fás szárú növények 

közül két túlnőtt fenyő a tavalyi évben kivágásra került. A sövény állapota jónak mondható, 

fenntartó metszése szükséges lesz. 

A temetésekkel kapcsolatos adminisztráció, sírhelynyilvántartás az előzőekben már leírtak 

szerint történik. 

A keletkező hulladékok gyűjtése 1 db mobilizálható 1100 literes konténerbe és 2 db 

hulladékgyűjtő ketrecbe történik. 

 

1.9. Rábakethelyi temető 

Szentgotthárdi Római Katolikus Plébánia tulajdonában áll a 9019 m
2
-es rábakethelyi temető, 

melynek fenntartását és üzemeltetését Szentgotthárd Város Önkormányzata szerződés alapján 

látja el. A 082 helyrajzi számon elhelyezkedő temető a Felső utcai dombtetőn épült műemlék 

templomot veszi körül. 

A temetőlátogatók részére 11 gépkocsi parkolására alkalmas, kőzúzalékos várakozóhely áll 

rendelkezésre, kerékpártároló nincs. Mozgáskorlátozottak számára nincs kijelölt parkolóhely, 

nincs parkolót jelző tábla. A templomban rendszeresen tartanak misét, rendezvényeket ezért, 

illetve nagyobb temetések idején kevésnek bizonyul ez a parkolószám.  

A temető főbejárati kapuja kitűnő állapotú, a körülötte lévő kerítést már kellett javítani, a 

későbbiekben cserélni, egységesíteni lehetne. A Brenner-sétány felőli kapu a funkcióját ugyan 

ellátja, azonban az elöregedett, enyhén korrodálódott vaskapuk esztétikai szempontból 

hagynak némi kívánnivalót maguk után. A Brenner-sétány felől helyenként csak gyertyán 

sövény van, a vadak bejutásának megakadályozása érdekében érdemes volna a kerítés 

kiegészítése. 

A temetőben öt parcella van, a sírok elosztását tekintve általánosan szabályos rendben 

jelennek meg. A parcellák számozásuk sorrendjében szabályosan követik egymást. A 

parcellák és temetkezési helyek közötti eligazodást a parcellatérkép segíti, mely a temető 
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bejáratánál található. Mivel régi temetőről van szó, a parcellákon belül nem mértani rendben 

sorakoznak a sírhelyek. A temetőn belül nincsenek jelölve a parcellák. 

A temető területén egy fő térköves sétány található, mely a bejárati kaputól a templomig, 

illetve a ravatalozó épületéig vezet. A mellékutak földes-füves szilárd burkolat nélküliek. A 

temetőben 2 darab, felújításra szoruló pad található. 

Az itt található 4 helyiségből álló, nagyjából 35 m
2
 alapterületű ravatalozó leromlott állapotú. 

Az önkormányzat 2017-ben elkészíttette a teljes felújítási tervet. A tervezett felújítás kiterjed 

a gépészeti rendszer felújítására (víz, villany), a csatornarendszer létesítésére, valamint a 

környezet rendezésére is. Ezen kívül egy vizesblokk kialakítása és a ravatalozó előtti tér 

fedése is szerepel a terveken. Az épületben jelenleg nincs vízvételi lehetőség.  

A temető látogatók részére 1 db vízvételi lehetőség biztosított a temető bejáratánál. 

A temető növényzetét tekintve elsősorban a gyepes felület a mérvadó. Fás szárú növények 

közül jellemzően túlnőtt, helyenként kiszáradt örökzöldek találhatók. Ezen kívül a kerítés 

mentén erősen felnőtt fás szárúak találhatók, melyek ritkítása javasolt. Még a ravatalozó 

felújítása előtt szükséges volna a környezetében lévő száraz fenyők kivágása. 

A temető déli oldalán lévő összedőlt épület elbontását a baleset veszély miatt még az idei 

évben meg kell oldani, továbbá a mögötte lévő hiányos kerítést pótolni. 

A jogszabályokban előírt temetői nyilvántartások párhuzamosan, (sírhelynyilvántartás, 

temetési nyilvántartókönyv) számítógépen és manuálisan kerül vezetésre, temetőtérkép 

azonban nincs. A temetőlátogatók eligazodását információs tábla segíti a temető bejáratánál. 

A keletkező hulladékok gyűjtése mobilizálható 1 db 1100 l-es konténerbe történik, továbbá a 

temető hátsó részében egy tároló áll rendelkezésre, melyet az üzemeltető rendszeres 

időközönként ürít.  

 

1.10. Izraelita temető 

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége tulajdonában lévő Szent Erzsébet utcai temető 

a 919 helyrajzi számon, 2936 m
2
 területen helyezkedik el.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018-ban pályázatot nyújtott be a Magyarországi Zsidó 

Örökség Közalapítvány „A zsidó temetők rekonstrukciós programja” témájú felhívására. A 

sikeres pályázat segítségével új kerítést épült, Dávid-csillagos kovácsoltvas kaput készült és 
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sírkert is rendezettebbé vált. A projekt részét képezte, hogy a ma már kegyeleti parkként 

nyilvántartott lezárt temető 10 éves fenntartását is vállalta az Önkormányzat. 
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2. Fejlesztési javaslatok 

A jelenlegi állapot bemutatásánál jól kirajzolódnak a hiányosságok, fejlesztési irányvonalak. 

Szinte minden temető esetében esedékes volna a ravatalozó felújítása, ezen kívül a parki utak 

felújítása, új utak kialakítása. Az egyik legnagyobb hiányosságai a ravatalozóknak az 

illemhelyek. Bár mindegyikben van erre a célra kialakított helyiség, az a vízvételi lehetőség 

hiánya miatt nem éppen a mai kornak megfelelő.  

Sajnos a temetőkön is jól látszik az a tendencia, hogy az új építések óta a fenntartásra, gondos 

üzemeltetésre kevés figyelem, vagy forrás jutott. Nem csak a fejlesztésekre fontos 

odafigyelni, hanem arra is, hogy az elkészült projekteket fenn is kell tartani. A fenntartásra 

fordított összegek hosszú távon megtérülnek, hiszen nem lesz szükség olyan nagy 

beavatkozásokra, mint amilyenek elé az elkövetkező tíz évben néz a város a rá váró temető 

felújítások miatt. 

2014-ben jelentősebb munkák voltak a zsidai temetőben a mészkőzúzalékos belső út kiépítése 

a ravatalozóig, illetve a vízbekötővezeték cseréje. Továbbá a rábafüzesi temetőben a régi 

ravatalozó épületének elbontása.  Az elmúlt évek legnagyobb beruházása a rábatótfalui 

ravatalozó megépítése volt. Ennek már hat éve. 2018-ban kihelyezésre került minden 

temetőhöz egy információk közlésére alkalmas, zárható tájékoztató felület, továbbá 

beszerzésre és elhelyezésre kerültek 1100 literes hulladékgyűjtő edények a temetők 

rendezettebbé tétele miatt. Ezeken kívül több veszélyes fa kivágása is megtörtént, továbbá a 

tavalyi évben a rábafüzesi temető bejárója, zúzottköves sétánya újulhatott meg. 

Érdemes figyelemmel kísérni a pályázati lehetőségeket és alkalom adtán abból megvalósítani 

egy-egy fejlesztést. Környezetvédelmi és gazdasági szempontból is érdemes a már meglévő 

infrastruktúra fejlesztésére koncentrálni, az új kialakítások helyett. 

Szentgotthárd nehéz helyzetben van a fejlesztési ütemterv kialakításánál, hiszen míg egy 

nagyvárosban nagyobb költségvetésből egy-két nagyobb temetőt kell fenntartani, addig 

Szentgotthárdon egy sokkal kisebb költségvetésből álló temetőfejlesztési/fenntartási keretet 

kell elosztani gyakorlatilag 10 településnyi temetőre.  

A rendelkezésre álló pénzügyi forrás felhasználásának egyik lehetséges módja lehetne, hogy 

minden évben egy temető teljes körűen megújulhatna.  
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Sajnos azonban minden temetőben vannak olyan problémák, amik azonnali beavatkozást 

igényelnek, illetve előfordulhatnak nem várt események. Ennek okán érdemes rangsorolni a 

fejlesztéseket és ezekhez hozzárendelni a forrásokat. 

Ebben a koncepcióban 10 évre tervezünk előre, illetve az idei évre már konkrét árajánlatokkal 

rendelkezünk a rövidtávú fejlesztési, felújítási, karbantartási munkákra. Így  iránymutatást 

tudunk adni, amely alapján látható, hogy éves szinten legalább 11-12 millió forint forrás 

biztosításával jelen fejlesztési tervben megfogalmazott munkákat az elkövetkező években el 

tudnánk végeztetni. 

 

2.1. Hunyadi úti régi temető 

2.1.1. Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 éven belül) 

Az első és legfontosabb feladat a veszélyes, túlnőtt fenyőfák kivágása. A korábbi években 

már vágatott ki néhány fát az önkormányzat, ami a sírokat veszélyeztette, most azonban a 

GYSEV Zrt. is kérte, hogy a vasút melletti nagyra nőtt fenyőfák kivágása mielőbb történjen 

meg. Összesen 10 darab fenyőfát érint a kivágás, ami a méretük és elhelyezkedésük miatt 

speciális feladat.  

Szükséges a főbejárati kapu átépítése és felújítása is, hogy a temető halottszállító autóval is 

biztonságosan megközelíthető legyen. Sajnos a jelenlegi kialakítás nagyban megnehezíti a 

bejutást, ezért szükséges a középső oszlop áthelyezése, továbbá az esztétikus megjelenés és a 

jól használhatóság, zárthatóság érdekében a kapu cseréje.  

A régi temető területén található mészkőzúzalékos út felújítása esedékes lenne hengerezéssel, 

kőzúzalék pótlással.  

A temető drótfonatos kerítésének és a hozzá tartozó tartóoszlopok cseréjével növelhető a park 

jelleg, illetve a sírok védelme a vadkár ellen. 

2.1.2. Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 éven belül) 

A korábbi években kivágott fák helyett új tujasor és fasor ültetésével megőrizhető a temető 

park jellege. 

A fő sétányra merőleges, jelenleg füves út valamikor kőzúzalékkal borított volt. Az új 

parcellák feltárása, illetve a további park jelleg kialakítása érdekében a fő sétány 

mészkőzúzalékos folytatása/helyreállítása javasolt. 
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A ravatalozóban kettő több, mint 30 éves halott hűtő áll az üzemeltető rendelkezésére. 

Ezeknek a fogyasztása a korukból adódóan is jelentősen megnövelik a költségeket, arról nem 

is beszélve, hogy mennyire nem üzembiztosak. A jogszabályi előírásokra való tekintettel 

minél előbb esedékes új hűtő beszerzése. 

2.1.3. Hosszú távú fejlesztési javaslatok (5 éven túl) 

A korábbi években elkezdett mészkőzúzalékos utak felújítását, további utak kialakítását 

folytatni kell. 

Egyik legnagyobb beruházása a régi temetőnek a ravatalozó épületének felújítása, illetve 

átalakítása. A valamikor impozáns épület bár az évek során leromlott állapotba került, 

semmiképpen sem javasolt az elbontása. Az üzemeltető javaslata alapján alkalmas lenne urna-

csarnoknak, továbbá a jelenleg kihasználatlan raktárhelyiségekben vizesblokk is kialakítható. 

 

2.2. Hunyadi úti új temető 

2.2.1. Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 éven belül) 

Egy város megítélésében sokat számítanak, a városba érkezéskor elsőként látható 

létesítmények. Szentgotthárdon, Ausztriából érkezve a két legnagyobb temető ez első 

jelentősebb létesítmény, amit a városba érkezők láthatnak. Az új temető három kapun 

keresztül közelíthető meg, amiből az egyik 2018-ban megújult, a másik kettő viszont 

kifogásolható állapotban van.  

A temető bejáratánál található régi kerékpártároló helyett, szükséges volna egy 10 kerékpár 

elhelyezésére alkalmas tároló kialakítása, ha már kerékpárút is vezet a temetőhöz.  

A ravatalozó épületének felújítása nagyobb volumenű beruházást igényel, a tető beázását és a 

mohásodást viszont mielőbb meg kell szüntetni.  

Elöregedett és veszélyes fák itt is vannak, továbbá az előző fakivágásokból származó tuskók 

kiszedése, a kivágott fák pótlása rövidtávon megoldandó feladat.  

Ennél is sürgetőbb a kapun kívül elhelyezkedő nagyra nőtt fák visszavágása a közvilágítás és 

a kamerarendszer zavartalan működése érdekében.  

Rövid távon a keleti oldali kerítés javítását is legalább el kell végezni, de időszerű a kerítés 

cseréje is. 
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Ahogy a régi, úgy az új temetőben lévő halott hűtő is 30 évnél is idősebb, legalább az egyiket 

ki kellene cserélni már az idei évben.  

A meglévő parkoló két temetőt szolgál ki, mely kevésnek bizonyul. A temető és a vasút 

közötti területen 21 autó parkolására alkalmas zúzottköves területet lehetne kialakítani, 

azonban ehhez területet használatra (esetleg megvásárlásra) megállapodást kell kötni a terület 

kezelőjével, illetve a zúzottköves parkolót ki kell alakítani.  

A ravatalozó épület több kisebb helyiségéből az üzemeltető javaslatára a jobb kihasználás 

érdekében célszerű volna egy öltöző-vizesblokk és raktárhelyiség kialakítása, a felvételi iroda 

részen is kívánkozik az iroda – ügyféltér - bemutatóterem hármasának logikusabb kialakítása. 

2.2.2. Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 éven belül) 

Amennyiben a temetőkapuk megújulhattak, úgy a kerítés cseréje is szükséges, különösen a 

keleti és déli oldali kerítésnél a drótfonat és tartóoszlopok cseréje. 

A mészkőzúzalékos utakon a kőzúzalék pótlása, valamint az egykor mészköves sétányok 

visszaállítása eredeti állapotába. 

A meglévő térköves parkoló felújítása is esedékessé válik. 

Egyre nagyobb az igény a hamvasztásos temetések iránt, ezért új urnakripta parcella 

kialakítására és új urnafal építésére van szükség. 

A temető területén lévő harangláb állagmegőrző festését is legkésőbb 4 éven belül el kell 

végezni. 

2.2.3. Hosszú távú fejlesztési javaslatok (5 éven túl) 

A hosszú távú fejlesztések nagy beruházásai a ravatalozó épületek felújítása. A Hunyadi úti új 

temetőben el kell végezni a ravatalozó külső és belső nyílászáróinak cseréjét, a külső és belső 

burkolatok felújítását, kellékraktár kialakítását, az irodahelyiség és bemutatóterem bővítését, 

térkő burkolat készítését/felújítását a ravatalozó épülete előtt, fűtés korszerűsítés, víz és 

villanyvezeték rekonstrukciót, akadálymentesítést, melléképületek felújítását. Ezen kívül a 

ravatalozó épület előtt fedett tér kialakítása is szükséges. 
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2.3. Rábafüzesi temető 

2.3.1. Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 éven belül) 

A temetőkapu zárhatóvá tétele és felújítása, valamint a kerítés felújítása Rábafüzesen is 

megoldandó probléma.  

A temető bejáratánál van vízvételi lehetőség, azonban az onnan 150 méterre lévő hátsó 

parcellák látogatói csak egy régi, jelen állapotában balesetveszélyes kútból tudnak vizet vinni 

a sírokhoz. A kút műemlék jellege miatt megőrizendő, azonban felújítása szükséges (felvonó 

szerkezet cseréje, tetőjavítás).  

Szükséges továbbá az elöregedett, kiszáradt fák kivágása, a kivágott fák pótlása, tujasor vagy 

fasor ültetésével. 

2.3.2. Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 éven belül) 

A ravatalozó épülete megsüllyedt, ezért 5 éven belül ennek javítása szükséges. A 

rekonstrukció során a ravatalozóhoz, illetve a hátsó parcellákhoz be kell vezetni a vezetékes 

ivóvizet, ki kell építeni a szennyvízvezetéket. 

A temető területén tujasor, illetve fasor ültetése. 

2.3.3. Hosszú távú fejlesztési javaslatok (5 éven túl) 

A temető környezetében nincs kiépített parkoló és kerékpártároló, ezért ennek kialakítása 

képezi elsődlegesen a hosszú távú fejlesztési javaslatot.  

Mivel a ravatalozó felújítása, tekintettel a többi fejlesztése nem valószínű, hogy 

megvalósítható a középtávú fejlesztések között, ezért annak befejezése (nyílászáró csere, 

külső és belső burkolatok cseréje, gépészeti felújítás) is a hosszú távú javaslatok között 

szerepel. 

 

2.4. Jakabházi temető 

2.4.1. Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 éven belül) 

Ravatalozó épületének állagmegóvása érdekében az ereszcsatorna kiépítése az egyik 

legfontosabb feladat. 
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A térkő burkolat javítása a ravatalozó előterében, illetve a ravatalozó épületén lévő elkorhadt 

fakereszt cseréje. 

Az egykori vízvezeték helyreállítása és a vízóraakna áthelyezése. 

Temetőn belüli fás szárú növények karbantartása, megújítása. 

2.4.2. Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 éven belül) 

A parkoló kövezete ugyan jó állapotú, azonban a vízvezeték felújítás és vízóra akna 

áthelyezés következtében valószínűleg meg kell bontani, emiatt a helyreállítással számolni 

kell. Amennyiben nem szükséges a parkolóban földmunkát végezni, akkor is 5 éven belül 

esedékessé válik az újrakövezés. 

Ebben az időszakban már meg kell kezdeni a ravatalozó épületének felújítását. 

 A temetőkapu zárhatóvá tétele és felújítása 5 éven belül megoldandó feladat. 

2.4.3. Hosszú távú fejlesztési javaslatok (5 éven túl) 

A ravatalozó épületén erre az időre aktuálissá válik a nyílászárók cseréje, belső burkolatok 

felújítása, külső és belső falak festése.  

Hosszútávon számolni kell a kerítés állapotának romlásával, a sövények rendbetételével is. 

 

2.5. Rábatótfalui temető 

2.5.1. Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 éven belül) 

Rábatótfalu városrész abban a szerencsés helyzetben van, hogy 2014-ben új ravatalozó 

épülhetett a temetőben. A régi ravatalozó azonban elbontásra vár.  

Az új ravatalozó épülete építése óta eltelt 6 év meglátszik az épületen, kisebb javítási munkák 

szükségesek. A fedett előtér lábazatának lepattogzott díszköveit vissza kell helyezni, a tartó 

lábak festése is esedékes, továbbá a kialakításból adódó hibák következtében szükséges az 

ajtó javítása is.  

A ravatalozó hátsó ajtajához nem vezet járda, pótlása rövid távon megoldandó feladat. 

A régi ravatalozóhoz vezető út burkolata leromlott állapotban van, a ravatalozó elbontását 

követően ennek felújítása javasolt.  
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2.5.2. Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 éven belül) 

A sétányok mentén tujasor ültetésével alakítható ki a temető park jellege. A meglévő tuják 

nyírása, alakító metszése is 5 éven belül aktuálissá válik.  

Halott hűtő beszerzésével teljes körűvé válna a ravatalozó felszereltsége. 

2.5.3. Hosszú távú fejlesztési javaslatok (5 éven túl) 

5 éven túl aktuális problémává válik a kerítés, a régi kerítéskapu és a parkoló, valamint a 

mészkőzúzalékos parki utak felújítása.  

A jövőben új parcella kialakításával is számolni kell. 

 

2.6. Zsidai temető 

2.6.1. Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 éven belül) 

Az első és legfontosabb feladat a temetőn belüli túlnőtt, kiszáradt örökzöldek kivágása, 

melyek a sírokat veszélyeztetik.  

Ahogy a legtöbb temetőnél, úgy a zsidainál is szükséges a bejárati kapuk felújítása, zárhatóvá 

tétele, valamint az út melletti kerítés teljes felújítása.  

A ravatalozó épület statikai problémájának megszüntetéséről gondoskodni kell. 

2.6.2. Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 éven belül) 

A parkolási igények kielégítése céljából bővíteni kell a temető melletti parkolót, illetve ki kell 

alakítani az Örökzöld utca torkolatában lévő területen a zúzottköves parkolót. 

5 éven belül a mészkőzúzalékos utak felújítása is időszerűvé válik. 

2.6.3. Hosszú távú fejlesztési javaslatok (5 éven túl) 

Hosszú távon gondoskodni kell a parkolók felújításáról, további fás szárú növényzet 

telepítéséről, illetve a kerítés teljes körű felújításáról. 
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2.7. Farkasfai temető 

2.7.1. Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 éven belül) 

A farkasfai temetőhöz nem tartozik parkoló, a gépjárművekkel a megállás az útpadkán 

lehetséges. A temető északi oldalán található, 3224/1 helyrajzi számú önkormányzati területen 

10 gépkocsi parkolására alkalmas, zúzottköves parkolót kell kialakítani.  

A parkoló kialakításával párhuzamosan elkészülhet a temető hátsó kapuja mentén 50 méteres 

mészkőzúzalékos út kialakítása. 

2.7.2. Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 éven belül) 

Mivel szinte minden temetőben szükséges a ravatalozó épületét felújítani, így érdemes 

szakaszolni az egyes felújításokat. A farkasfai temetőben a cserépfedés, illetve nyílászárók 

cseréje és az ivóvízvezeték kiépítése volna a középtávú feladat. 

2.7.3. Hosszú távú fejlesztési javaslatok (5 éven túl) 

Hosszú távon a ravatalozó épületének teljes felújítását is meg kell oldani. 

 

2.8. Rábakethelyi temető 

2.8.1. Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 éven belül) 

Mivel a temető egyházi tulajdonban van, így érdemes lenne a felújításokba az egyházat is 

bevonni, mint a felújítások társfinanszírozója. 

A temetőhöz tartozó parkoló táblával nincs jelölve, ez könnyen és gyorsan pótolható.  

A nyugati oldali hátsó kapu és kerítés javítása, illetve cseréje. 

A temető déli oldalán található épület romjainak elbontása a rábatótfalui régi ravatalozó 

elbontásával párhuzamosan megtörténhet.  

Balesetveszélyes, kiszáradt, túlnőtt fás szárú növényzet kivágása rövidtávon megoldható 

feladat. 

2.8.2. Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 éven belül) 

5 éven belül megoldandó feladat a ravatalozó épületének teljes körű felújítása és előtető 

építése. A felújításra már rendelkezik tervekkel az önkormányzat. 
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Egy halott hűtő beszerzésével teljes lenne a ravatalozó berendezése. 

A temetőbe érkezők számára nincs kerékpár tárolási lehetőség, így egy fedett, 10 kerékpár 

tárolására alkalmas tároló építése is javasolt középtávon. 

A jelenleg rendelkezésre álló parkolószám nagyobb események idején kevésnek bizonyul, 

ezért a parkoló bővítésére lenne szükség. Ennek egyik lehetséges módja lehetne a 324 hrsz-ú 

önkormányzati területen egy nagyobb parkoló kialakítása. 

2.8.3. Hosszú távú fejlesztési javaslatok (5 éven túl) 

A temető déli területeinek megközelítésére üzemeltetői szempontból is fontos lenne egy 

mészkő zúzalékos vagy - igazodva a meglévő sétányhoz – egy térköves parki út kialakítása. 

Hosszú távon esedékes lesz további, elöregedett fák kivágása, pótlása. 

 

2.9. Minden temetőt érintő fejlesztési javaslatok 

Minden temető bejáratánál helyezett ki az üzemeltető parcella térképet, azonban a temetőn 

belül az egyes parcellák jelölése nem valósul meg. Megkönnyítené a temetőkbe látogatók 

tájékozódását a parcellák jelölése táblák legyártásával és kihelyezésével mind a 8 temetőbe. 

A temetések idején a hozzátartozók számára kihelyezett székek változatos képet mutatnak, az 

egészen újtól a 40 éves székekig. Nem csak a padok, de a székek cseréje, egységesítése is 

szükséges lenne. 8 temetőbe összesen 40 darab szék kellene.  

Szinte minden temető tekintetében szükséges volna a padok felújítása, esetleg cseréje. 

Érdemes volna komplexen, együtt kezelni minden temető padjának a felújítását, hiszen így 

költséget lehet megtakarítani. Forrás függvényében még jobb volna egységes padok 

beszerzése. A temetőkben összesen 15 darab pad található, ebből 13 darabot fel kellene 

újítani, és van olyan temető, ahova további padokat lehetne kihelyezni. 15 darab új pad 

beszerzésével minden temetőben lehetne megfelelő számú pihenési lehetőség a látogatók 

számára. A meglévő 13 darab pad felújítása jóval kisebb költséget jelent, azonban ebben az 

esetben az egységesítés nem valósul meg, és nem növekszik a meglévő padok száma. 

A ravatalozók felújítását követően szükséges lesz a drapériák cseréjére is. 

A 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 12. § (6) bekezdése értelmében „A temető tulajdonosa 

(üzemeltető) a mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, 
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emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére külön sírhelytáblát jelöl ki.” A Kormányhivatal 

által végzett ellenőrzések során a fenti hiányosságok pótlására hívta fel a figyelmet. Mivel a 

korm. rendelet nem rendelkezik arról, hogy településenként vagy temetőnként kell a 

sírhelytáblát kijelölni, ezért ennek tisztázása szükséges. Addig is a Hunyadi úti régi temetőben 

javasolt erre a célra parcellát kijelölni. 

Majdnem minden temetőnél megmutatkozik a parki utak gondozásának elmaradásából adódó 

gyomosodás. Az évente történő gyomirtózás sok esetben már nem oldja meg a problémát, a 

mészköves sétányok újrakövezése is napirenden kell, hogy legyen az esztétikus megjelenés 

érdekében. 
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Zárszó 

Jelen koncepció a szentgotthárdi temetők fejlesztési irányvonalait határozza meg, nem tér ki 

részletesen az üzemeltetéssel, fenntartással és temetkezési szolgáltatással kapcsolatos 

problémákra és azok megoldására.  

A fejlesztésekkel párhuzamosan megfelelő figyelmet és forrást kell biztosítani a temetők 

üzemeltetésére (kaszálás, gyomirtózás, közüzemi díjak, géppark fenntartása, stb.) is. Csak így 

válhatnak a szentgotthárdi köztemetők a szentgotthárdi polgárok és hozzátartozóik számára 

méltó emlékhellyé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. számú melléklet 

 

Hosszú távú fejlesztési javaslatok (5 év - )

Év Fejlesztés Összeg Év Fejlesztés Fejlesztés

Hunyadi úti régi temetőt érintő fejlesztések

2020 Elöregedett, kiszáradt, balesetveszélyes fák kivágása (10 db) 2023 Tujasor és fasor ültetése Mészkőzúzalékos utak felújítása, további utak kialakítása

2020
Magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére külön 

sírhelytábla kijelölése
2024 Mészkőzúzlékos utak felújítása Ravatalozóépület átépítése urnacsarnokká, illetve felújítása

2020 Főbejárati kapu átépítése 2025 Halotthűtő cseréje Kerítés felújítása

2021 Nyugati oldali kerítés drótfonat és tartóoszlopok cseréje Fásszárú növényzet karbantartása, megújítása

2022 Mészkőzúzalékos utak felújítása 2023
Keleti és déli oldali kerítés drótfonat és tartóoszlopok 

cseréje
Hunyadi úti új temetőt érintő fejlesztések

2024 Mészkőzúzalékos utak felújítása Ravatalozó épület teljeskörű felújítása, épület előtti fedett tér 

kialakítása2020 Raktárhelyiség kialakítása 2024 Harangláb festése és javítása Kerítés felújítása

2020 Bejárat előtti fák metszése 2025 Urnakripta parcella kialakítása, új urnafal építése Fásszárú növényzet karbantartása, megújítása

2020 Halotthűtő cseréje Rábafüzesi temetőt érintő fejlesztések

2021 Hunyadi út felőli két bejárati kapu felújítása 2023 Tujasor és fasor ültetése Ravatalozó felújításának befejezése

2021 Tető beázásának és mohásodásának megszüntetése 2024 Ravatalozó teljeskörű felújítása Parkoló és kerékpártároló kialakítása

2021 Kerékpártároló kialakítása Jakabházi temetőt érintő fejlesztések

2021 Keleti oldali kerítés javítása 2023 Parkoló felújítása Ravatalozó felújításának befejezése

2022
Elöregedett, kiszáradt, balesetveszélyes fák kivágása, tuskók kiszedése, fák, cserjék 

ültetése
2024 Kapu zárhatóvá tétele és felújítása Kerítés felújítása

2021
Tervezett parkolóterület használatának megszerzése, vagy megvásárlása parkoló 

zúzalékolása
2025 Ravatalozó felújításának elkezdése Fásszárú növényzet karbantartása, megújítása

Rábatótfalui temetőt érintő fejlesztések

2020 Kerítés felújítása 2023 Tujasor és fasor ültetése Régi kapu felújítása, kerítés felújítása

2021 Kút felújítása 2023 Tujasor visszanyírása Fásszárú növényzet karbantartása, megújítása

2021 Temetőkapu zárhatóvá tétele 2024 Halotthűtő beszerzése Új parcella kialakítása

2022 Elöregedett, kiszáradt, fák kivágása, tuskók kiszedése, fák, cserjék ültetése Zsidai temetőt érintő fejlesztések

2023 Mészkőzúzalékos utak felújítása Parkoló felújítása

2020 Ravatalozó épületén ereszcsatorna kiépítése, fás szárú növények gallyazása 2023 Parkoló bővítése, új parkoló kialakítása Kerítés felújítása

2021 Térkőburkolat javítása a ravatalozó előterében, illetve elkorhadt fakereszt cseréje Fásszárú növényzet karbantartása, megújítása

2022 Vízvezeték helyreállítása, vízóra akna áthelyezése 2023 Ravatalozó cserépfedésének cseréje Farkasfai temetőt érintő fejlesztések

2024 Vízvezeték kiépítése a ravatalozóhoz Ravatalozó felújításának befejezése

2020 Új ravatalozó épületén javítási munkák 2025 Ravatalozó nyílászáróinak cseréje Kerítés felújítása

2021 Régi ravatalozó épület bontása Fásszárú növényzet karbantartása, megújítása

2021 Régi ravatalozóhoz vezető út helyreállítása 2023 Parkoló felújítása Rábakethelyi temetőt érintő fejlesztések

2022 Ravatalozó hátsó ajtajához járda készítése 2023 Ravatalozó épületének teljeskörű felújítása Új parkoló kialakítása

2024 Halotthűtő beszerzése Temető déli területeinek megközelítésére út kialakítása

2020 2025 Kerékpártároló elhelyezése Kerítés felújítása

2021 Elöregedett, kiszáradt fák kivágása (5 db) Fásszárú növényzet karbantartása, megújítása

2021 Bejáti kapuk felújítása, zárhatóvá tétele 2023 Drapériák cseréje

2021 Kerítés felújítása

2022  Tujasor és fasor ültetése

2020 Temető hátsó kapujához zúzottköves út kialakítása

2021 Zúzottköves parkoló kialakítása

2020 Parkolótábla kihelyezése

2020 Nyugati oldali kapu és kerítés javítása

2020 Déli oldalon található épület maradványainak elbontása

2021 Elöregedett, kiszáradt, fák kivágása, tuskók kiszedése

2021 Parcellák jelölése a temetőkben (51 db)

2021 Székek cseréje a ravatalozókban (40 db)

2022 Padok kihelyezése a temetőkbe

Összefoglaló táblázat a temetők felújításáról

Rövidtávú fejlesztési javaslatok (1-3 év)

3,6 mFt

7,6 mFt

Rábakethelyi temetőt érintő fejlesztések

Hunyadi úti régi temetőt érintő fejlesztések

Hunyadi úti új temetőt érintő fejlesztések

Középtávú fejlesztési javaslatok (3-5 év)

Hunyadi úti régi temetőt érintő fejlesztések

Jakabházi temetőt érintő fejlesztések

Zsidai temetőt érintő fejlesztések

Rábafüzesi temetőt érintő fejlesztések

Jakabházi temetőt érintő fejlesztések

Rábatótfalui temetőt érintő fejlesztések

Minden temetőt érintő fejlesztések

Rábatótfalui temetőt érintő fejlesztések

Hunyadi úti új temetőt érintő fejlesztések

Rábafüzesi temetőt érintő fejlesztések

1,9 mFt

1,6 mFt

2,8 mFt

Minden temetőt érintő fejlesztések

Farkasfai temetőt érintő fejlesztések

Rábakethelyi temetőt érintő fejlesztések

Zsidai temetőt érintő fejlesztések

Farkasfai temetőt érintő fejlesztések

Ravatalozó statikai problémáinak megszüntetése (előreláthatólag október végéig megvalósul 6,0 mFt)

1,7 mFt

1,8 mFt

2,5 mFt

3,28 mFt


