
Rábahídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2007. (V.23.) számú rendelet 

a temetőkről és a temetkezésről 

 

Rábahídvég község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a 

továbbiakban: Tv.) 40. § (1) bekezdésében és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazással, 

figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja: 

Általános rendelkezések 

1. § (1) Jelen rendelet területi hatálya a Rábahídvég 0262/2. hrsz-ú temetőre terjed ki. 

 (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a temetőben fenntartási, üzemeltetési 

tevékenységet végző természetes és jogi személyekre, a temetőben temetkezési 

szolgáltatást végzőkre, illetve mindazokra, akiket a köztemetőben végzett 

tevékenységük, vagy a köztemető használata, a szolgáltatások igénybevétele során 

jogok illetnek, vagy kötelezettségek terhelnek. 

(3) Az Önkormányzat a temetőre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét 

Polgármesteri Hivatala 9777 Rábahídvég, Bertha Gy. u. 13.sz. (továbbiakban Hivatal) 

útján teljesíti. 

Temetési helyek, sírjelek 

2. § (1) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani: 

 -egyes sírhely 

 -kettes sírhely 

 

 (2) A sírhelyek mérete: 

 egyes sírhely: 250*140cm 

 kettes sírhely: 250*240cm 

 

A sírhely magába foglal oldalirányban 30-30 cm járdát, hosszirányban 25-25 cm járdát. 

 

(3) A sírgödör mélysége 200 cm. Mélyített sír esetén legalább 250 cm. 

 

(4) Sírhelyek között oldaltávolság nincs, a sorok közötti távolság 80 cm. 

 

 (5) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága: 2,5 

méter. E magassági méreten belül sírjel a tervrajz (vázrajz) bemutatásával a Hivatal 

részére történő előzetes bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthető. 

 

(6) A (5) bekezdésben megadott méretnél magasabb sírjel tervezett létesítését a Hivatal 

útján az e célra létesített formanyomtatványon az építési hatóság részére be kell 

jelenteni. Az építési hatóság a tervezett sírjel magasságát korlátozhatja, amennyiben úgy 

ítéli meg, hogy a tervezett sírjel nem illeszkedik a környezetéhez.  



(7) Az (6) bekezdésben szereplő korlátozásról az építési hatóság 15 napon belül értesíti a 

Hivatal útján a létesítőt. Amennyiben az építési hatóság a megadott határidőn belül nem 

nyilatkozik, azt úgy kell tekintetni, hogy az építési hatóság a tervezett magasság ellen 

kifogást nem emel. 

 

3. § (1) Az elhunytat, ha az nincs a temetőben meglevő temetési hely felett rendelkezési joga az 

elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni. 

A temetési helyek feletti rendelkezési jog 

4. § (1) A 3.§ (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog határozatlan 

időre szól. 

 (2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért a temetést megelőzően díjat kell 

fizetni, melynek összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

 (3) A sírhelyek feletti rendelkezési jog magánszemélyek között jogügylet tárgya nem lehet. 

 

A temető infrastrukturális létesítményei 

5. § Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket 

biztosítja:  

- úthálózat 

- vízvételi lehetőség 

- ravatalozó 

- illemhely 

- hulladékgyűjtő konténer 

Az itt felsorolt létesítményeket rendeltetésszerűen mindenki használhatja, a használatáért 

díjat fizetni nem kell. 

 

A temető rendje 

8. § (1) A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel 

kell tüntetni a temető nyitva tartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, 

pontos címét, a temetőszabályzatot, melyet jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmaz, 

valamint a temető részletes térképét ki kell függeszteni. 

 (2) A temető nyitva tartási ideje: 

a.) április 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban: 8 órától 20 óráig 

b.) október 1-től március 31-ig terjedő időszakban 8 órától 17 óráig. 

November 1-jén és 2-án a nyitvatartási idő vége 22 óra. 

Mécsest és gyertyát gyújtani a temetőben csak nyitvatartási időn belül lehet. 

(3) A közönség számára a ravatalozó csak akkor tartható nyitva, amikor ott halott van 

elhelyezve. Amennyiben a ravatalozóban halott van elhelyezve, az (1) bekezdésben 

meghatározott nyitvatartási idő két órával meghosszabbodik. 

 

9. § (1) A nyitva tartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat 

gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete 

mellett tartózkodhat. 



(2) Temetőbe járművel csak halott szállítás, sírkőelhelyezés, -bontás, építési-, bontási 

hulladék, -törmelék, felesleges föld elszállítás esetén az erre a célra kijelölt útvonalon 

szabad közlekedni. 

(3) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak 

megkezdése előtt – a Hivatal részére be kell jelenteni. 

(4) A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben 

foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem 

zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a 

temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak. 

 

10. § (1) Szabálysértést követ el, aki  

a.) a temetőbe járművel behajt a 9. §.(2) –ben meghatározott eseteken kívül; 

b.) a Hivatal részére történő bejelentés, engedély nélkül, vagy attól eltérően végez 

munkát, a sír gondozásán és díszítésén kívül; 

c.) a temetőbe kutyát, más állatot bevisz, vakvezető kutya kivételével; 

d.) a keletkezett hulladékot nem a kijelölt gyűjtőhelyen helyezi el; 

e.) a temetéssel, az építéssel, bontással kapcsolatban keletkező felesleges anyagok 

haladéktalan elszállításáról nem gondoskodik; 

f.) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarja, a temetőlátogatók kegyeleti 

érzéseit megsérti. 

 

(2) A szabálysértés elkövetőjét a szabálysértési hatóság 30.000 forintig terjedő 

pénzbírsággal sújthatja.  

Záró rendelkezések 

11. § (1) E rendelet 2007. év június hó 1. napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg az 

Rábahídvég település környezetvédelméről, az állattartásról és a temetőkről szóló 

5/1993. (IV.14.) számú rendelet VIII. fejezete, és 2.számú melléklete hatályát veszti. 

Rábahídvég, 2007. május 22. 

P. H. 

  

Dr. Kovács Andrea sk.  Borsits Zoltán sk. 

Jegyző Polgármester 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Rábahídvég, 2007. május 23. 

 

 Dr. Kovács Andrea sk. 

 jegyző 

 



1. sz. melléklet 

  

 

 

 

 

SÍRHELY DÍJAK 

 

 

1-es sírhely díja: 300,- Ft 

 

2-es sírhely díja: 600,- Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  2.sz.melléklet 

TEMETŐSZABÁLYZAT 
 

1.) A temető nyitva tartási ideje: 

a.) április 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban: 8 órától 20óráig 

b.) október 1-től március 31-ig terjedő időszakban 8 órától 17 óráig. 

November 1-én és 2-án a nyitvatartási idő vége 22 óra. 

 

2.) A létesítendő síremlék mérete megegyezik a sírhely méretével.  

Egyes sírhely: 20*140cm 

Kettes sírhely: 250*240cm. 

A sírhely magába foglal oldalirányban 30-30 cm járdát, hosszirányban 25-25 cm járdát. 

A sírhelyek járdáinak szintjének igazodni kell a csatlakozó terepszinthez. Síremlék csak a 

hozzá tartozó járdával együtt létesíthető. 

 

3.) Sírjel (az elhantoláskor felállított fejfa vagy kereszt kivételével) létesítését a Polgármesteri 

Hivatal részére tervrajz, (vázrajz) bemutatásával, előzetesen kötelező bejelenteni.  

A sírjel nem foglalhat el a 2.) pontban feltüntetettnél nagyobb területet, magassága nem 

haladhatja meg a 2,5 métert. 

Az ennél magasabb sírjel tervezett létesítését a Hivatal útján az e célra létesített 

formanyomtatványon az építési hatóság részére be kell jelenteni. Az építési hatóság a 

tervezett sírjel magasságát korlátozhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a tervezett sírjel 

nem illeszkedik a környezetéhez.  

 

4.) Síremléket, fedőlapot, és a síremlék állékonyságát biztosító gerendát csak előre gyártott 

elemekből lehet létesíteni. A síremlékek felállításához szükséges betont a helyszínen keverni 

tilos. 

A síremlék állékonyságának biztosítása érdekében a síremlék alépítményét képező áthidaló 

gerenda a szükséges mértékben, de maximum 30-30 cm-rel a temetési hely határán 

túlnyúlhat. A túlnyúló gerendavég síremlék melletti részének legalább 5 cm-rel a csatlakozó 

terepszint alá kell kerülnie. 

 

5.) Temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet 

elhelyezni nem szabad.  

 

6.) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a sírgondozást, valamint a sírhely díszítését 

szolgáló növénybeültetést – a Hivatal részére történő bejelentés után lehet végezni. 

 

7.) A temető területén a temetési hely díszítésére szolgáló tárgyak (virágtartó, sírlámpák) 

helyezhetők el. A sírhelyekre csak olyan egynyári, kétnyári illetve évelő lágyszárú virág, 

dísznövény, talajtakaró növény és cserje ültethető, mely nem terjed túl a sírhely határán. 

Fákat csak a temető fenntartója ültethet. A sírok mellé ülőpadot elhelyezni nem szabad. 

 



8.) A temető területén munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók 

kegyeleti érzéseit és ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. Munkavégzés során a 

szomszédos sírhely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapot ne 

változzon. Amennyiben a szomszédos sírhely sérül, úgy a kárt okozó köteles az eredeti 

állapotot helyreállítani. A munkavégzés ideje alatt a temetési helyek látogatását akadályozni 

nem lehet. Szükség esetén a munkavégzést fel kell függeszteni. 

 

9.)  A sírhelyről lekerülő hulladékot csak az arra kijelölt gyűjtőhelyen lehet elhelyezni. 

 

10.) Az építéssel (bontással) temetéssel kapcsolatban keletkező építési törmeléket, hulladékot és 

felesleges földet a munkálatok elvégzése után, haladéktalanul el kell szállítani a temetőből, 

annak aki a munkálatokat végezte. 

 

11.) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával 

szabad. A sírhelyeken a tűzveszélyes tevékenységet (gyertya, mécses gyújtása, stb.) végezni 

csak úgy szabad, hogy a környezetre tűzveszélyt ne jelentsen. 

 

12.) A megváltott sírhelyet a hozzátartozó köteles rendszeresen gondozni. 

 

13.) A temetőbe járművel behajtani tilos, kivéve halott szállítás, sírkő elhelyezés,- bontás, építési-

, bontási hulladék, törmelék, felesleges föld elszállítása. 

 

14.) A temető területén lévő vízvételi helyről csak a sírhelyek gondozása céljából szabad vizet 

vételezni. 

 

15.) Tilos a temetőbe 

a) a temetőbe kutyát, más állatot bevinni, a vakvezető kutya kivételével; 

b) a Hivatal előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani, építési vagy 

bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani; 

c) a sírokat, az azon lévő tárgyakat, síremlékeket, továbbá a temetőben lévő épületeket, 

hirdetményeket és egyéb tárgyakat, a temető fáit, bokrait, növényzetét megrongálni 

vagy beszennyezni,  

d.) a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül eltávolítani; 

e) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen 

lerakni; 

f) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti 

érzéseit megsérteni; 

g) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni. 

 

 


