
Makó Város Önkormányzatának 
8/2009.(III.26.) rendelete 

a köztemetőről és a temetési helyekről1 

 
Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. 
évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja 
Makó városában lévő köztemető fenntartásának, használatának, valamint a temetkezési 
tevékenység szabályozására. 

A rendelet célja 

1. § A rendelet célja, hogy meghatározza és biztosítsa a köztemető működtetésére és fenntartására 
vonatkozó részletes szabályokat, biztosítva ezáltal, hogy a tisztességes és méltó temetés, valamint 
a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga mindenkinek biztosítva legyen. 

A rendelet hatálya 

2. § (1) A jelen rendelet hatálya a Makó belterület, 7047 helyrajzi számon nyilvántartott, a Görög 
Katolikus Egyházközség (továbbiakban: Fenntartó) tulajdonában lévő temetőben köztemetés 
céljára igénybe vett temetési helyekre, az ott folyó temetkezési és temetőfenntartási, 
sírhelyhasználati tevékenységre, valamint a temetői szolgáltatásokat igénybe vevő, illetőleg a 
tevékenységeket végző természetes és jogi személyekre terjed ki.  
 
(2) A rendelet alkalmazásakor figyelembe kell venni a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. törvényt (továbbiakban Tv.) valamint a köztemető fenntartásának, használatának, valamint 
a temetkezési tevékenység szabályozásáról rendelkező 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet szabályait 
is (továbbiakban R.). 

A temető fenntartása és üzemeltetése 

3. § Az Önkormányzat a 2. § (1) bekezdésben meghatározott köztemetőre vonatkozó fenntartási 
és üzemeltetési kötelezettségét a Görög Katolikus Egyházközséggel kötött megállapodás útján 
teljesíti. A temető fenntartója a temető tulajdonosa.  

A temető létesítményei, valamint a kegyeleti közszolgáltatások feltételei2 
 
4. §3 (1) A fenntartóval kötött megállapodás alapján az Önkormányzat a temető használata során 
mindenki számára biztosítja a ravatalozó, a kutak, illetve az illemhelyek, mint temetői 
létesítmények használatát. A létesítmények karbantartása és üzemeltetése a fenntartó feladata. 

(2) A ravatalozó igénybevétele kötelező. A ravatalozó és a felszerelések, kellékek stb. tisztításáról, 
karbantartásáról a bérbe vevő köteles gondoskodni. A temetőben eltemetésre kerülő holttesteket 
a temetkezési vállalkozó helyezi el a ravatalozóba. A holttest elhelyezése a kegyeleti jogok 
sérelmével nem járhat. A ravatalozási idő 1 óra. A család kérésére ettől el lehet térni. 

(3) Az Önkormányzat a temetőben a kegyeleti közszolgáltatások keretében biztosítja a parcellák 
megközelítését lehetővé tévő utak építését, hulladéktároló edények telepítését, az összegyűjtött 
hulladék elszállítását, valamint a zöldfelületek karbantartását. 

A köztemető használatának és igénybevételének szabályai 

5. § (1) A köztemetőbe való temetési igényt Makó Város Képviselő-testület Polgármesteri 
Hivatalánál (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell bejelenteni. 

                                                 
1 Módosította: 32/2009. (XI. 26.) Makó ör., 20/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet, 17/2022. (X.27.) 
önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. október 28. napjától. 
2 Az alcím címét módosította: 17/2022. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2022. október 28. 
napjától. 
3 Módosította: 17/2022. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2022. október 28. napjától. 
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(2) A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők 
határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak 
tiszteletben tartásával történik. 

6. § (1) A temetőben mindenki a hely csendjének és a kegyeletnek megfelelő magaviseletet köteles 
tanúsítani. 

(2) A temető nyitva tartása: november 1-től február 29-ig 7.00-16.00 óra 

                     március 1-től  október 31-ig    6.00-20.00 óra  

(3) A temetési hely felett rendelkező köteles a megváltott helyet gondozni, a környezetét 
gyommentesítéssel vagy fűnyírással rendben tartani. A temetési hely környezetének számít a 
szomszédos sírhelyig tartó terület, az elválasztó út fele. A nem kezelt, gondozatlan ültetvényeket a 
temető fenntartója (üzemeltetője) jogosult eltávolíttatni. 

(4) A temetőben keletkezett hulladékot a kihelyezett hulladéktároló edényben kell elhelyezni.  

 (5) Gyertya vagy mécses gyújtása esetén a tűzveszély elkerülése végett a szükséges intézkedéseket 
annak kell megtennie, aki a gyertyát vagy mécsest gyújtotta. 

(6) Építőanyag temetőbe történő szállítását, építési vagy bontási munka megkezdését vagy bontási 
anyag elszállítását a munkavégzés megkezdését megelőzően a Fenntartónak be kell jelenteni. Az 
építési hulladékot a keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani. 

(7) A köztemetőben tilos: 

a) a nyitvatartási időt túl tartózkodni, 

b) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét megzavarni, a temetőlátogatók 
kegyeleti érzéseit megsérteni, 

c) állatokat - vakvezető kutya kivételével - a temető területére bevinni, 

d) lebontott sírjelet, síremléket tárolni, 

e) a sírhelyek gondozásával kapcsolatban keletkező szemetet, hulladékot a sírhelyek között 
tárolni,  

f) avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt elégetni. 

7. § (1) A temetőben történő munkavégzést - a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a 
temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – a Fenntartónak a munkavégzés 
megkezdése előtt be kell jelenteni. 

(2) A temetőben tevékenység, szolgáltatás, munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a 
hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását, és ne 
sértse mások jogos érdekeit. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, 
gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon.  

8.§ (1) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető.  

(2) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet 
elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell. 

9. § A temetőben 

a) sírgondozást a temetési hellyel rendelkezésre jogosult és az elhunyt hozzátartozói, 
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b) a temetkezési szolgáltatási tevékenységet (Tv. 25 § (1) bek.) az arra jogosult vállalkozó, illetve 
gazdálkodó szervezet,  

c) egyéb vállalkozói tevékenységet (pl. sírjel építés, bontás) szabadon választott magán,- vagy jogi 
személy végezhet. 

10. § (1) A temető használatért (síremlék, sírbolt építése, lebontása, felállítása, tisztítása, felújítása 
stb. munkálatok végzéséhez biztosított infrastruktúra használata) a temetőben vállalkozásszerűen 
munkát végzők temető fenntartási hozzájárulást köteles fizetni. A temető fenntartási hozzájárulási 
díjat a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

(2) A díjat a tervezett munka, illetve temetési hely igénybevételének a bejelentésekor a Fenntartó 
részére kell megfizetni. A befizetésről szóló bizonylatot a munka megkezdése előtt a 
temetőgondnoknak be kell mutatni. 

A temetési hely gazdálkodásának szabályai4 

10/A. § (1) A temetési hely gazdálkodásának körében a Fenntartó gondoskodik a temetési helyek 
kijelöléséről, azok időszakos felméréséről, a nyilvántartó könyvek megőrzéséről, a temetői 
létesítmények használatának összehangolásáról, a temető rendjének betartásáról és betartatásáról. 
Biztosítja az ügyfélfogadást és a temetőlátogatók tájékoztatását. 

(2) A sírhely az eredetivel azonos időtartamra ismételten megváltható. A temetési hely feletti 
rendelkezési jog lejárta előtt 6 hónappal a Fenntartó köteles tájékoztatni a jogosultat a lejárat 
időpontjáról, az újraváltás lehetőségéről. 

(3) A rokoni háttér nélkül elhagyott, 25 éve gondozatlan sírok esetében a sírhelyeket újra lehet 
használni, ha a Fenntartó 6 hónap időtartamra a temetőben jól látható helyen ezzel kapcsolatos 
hirdetményt tesz közzé és a sírokat nem váltja meg újra senki. 

Temetési helyek 

11. § (1) A köztemetőben koporsós és urnás temetési helyek biztosítottak. 

(2) A temetési helyek méretük és az eltemethető személyek száma szerint a következők: 

a) Egyes sírhely:  területe 210x90 cm 

    mélysége    200 cm 

b) Dupla sírhely:  területe 220x200 cm 

    mélysége     200 cm 

c) Urnasírhely :                       területe   80X90 cm 

 

(3) A temetési helyek közötti távolság minimálisan 60 cm, a sorok közötti távolság minimálisan 80 
cm. 

(4) Sírhelybe való urnatemetés esetén a hagyományos sírhelybe további 2 urna rátemethető. 

                                                 
4 Az alcímet és 10/A. §-t beiktatta: 17/2022. (X.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2022. október 28. 
napjától. 
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12. § (1) A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek a Fenntartótól kell kérnie. A 
temetési szándékot a megváltott temetési helyek igénybe vételekor is be kell jelenteni a 
Fenntartónak. Be kell jelenteni bármely okból bekövetkező sírnyitási, temetési hely felbontási 
szándékot is. 

(2) Temetési hely térítési díj ellenében váltható meg. A temetési hely az újbóli megváltás idején 
érvényes időtartamra és díjért a rendelkezésre jogosult, vagy annak közvetlen hozzátartozója 
(egyeneságbeli rokona) által újból megváltható. Dupla sírhelyként megváltott temetési helyeknél a 
rendelkezési jog idejét az utolsó rátemetéstől kell számítani. A térítési díjakat jelen rendelet 1. 
számú melléklete tartalmazza. 

(3) A temetői létesítmények, illetve a Fenntartó által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a 
temetkezési szolgáltatók által fizetendő külön díjat a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

(4) A temetési helyeket a temetés alatt álló sírhely táblában - fő szabályként - folytatólagos 
sorrendben kell felhasználni. 

13. § (1) A temetővel összefüggésben a Fenntartó, a kegyeleti jogok gyakorlása céljából a 
jogszabályban meghatározott tartalmú nyilvántartásokat vezet. 

Egyebek 

14. § (1) A temető használatával kapcsolatos bejelentéseket a Fenntartóhoz kell bejelenteni, aki 
szabálytalanság észlelése esetén arra a bejelentő figyelmét felhívja, és a szükséges intézkedéseket 
megteszi. 

(2)5  

Záró rendelkezések 

Jelen rendelet 2009. június 1-jén lép hatályba. 

 

Jogharmonizációs záradék:6 
 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek 
való megfelelést szolgálja. 

 

Dr. Buzás Péter s. k.    Dr. Bánfi Margit s. k. 
                             polgármester                                                            jegyző 
 
 
Egységes szerkezetben hatályos 2022. október 28. napjától.  
 
   
 
 Farkas Éva Erzsébet s. k.   dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s. k. 
               polgármester          jegyző 
 
 
                                                 
5 Hatályon kívül helyezte: 20/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdés j) pontja. Hatálytalan: 
2012. május 25. napjától. 
6 A záradékot beiktatta: 32/2009. (XI. 26.) Makó ör. 1. §, hatályos: 2009. november 27-től. 
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1. számú melléklet 

 

A temetési helyek megváltási díjai 

 

Sírhely típus Összeg Időtartam Újraváltás díja 

Egyes 20.000,-Ft. 25 év 20.000,-Ft. 

Dupla 30.000,-Ft. 25 év 30.000,-Ft. 

Urna 10.000,-Ft. 25 év 10.000,-Ft. 

A díjtételek az ÁFA összegét tartalmazzák. 
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2. számú melléklet 

Temetőfenntartási hozzájárulási díj összege:  

- 1000,-Ft/alkalom 

A temetői létesítmények, illetve a Fenntartó által biztosított szolgáltatások 
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő külön díj összege:  

- 1000,-Ft/alkalom 

A díjtételek az ÁFA összegét tartalmazzák. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


