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Jegyző

Képviselő-testület!

Makó Város Önkormányzatának (továbbiakban Önkormányzat) a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott feladata a köztemető fenntartása. Arra tekintettel, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában nincsen köztemető, a feladatának teljesítése érdekében megállapodást kötött a Görög 
Katolikus Egyházközösséggel, (továbbiakban Fenntartó) hogy az Önkormányzat a törvény által 
előírt kötelezettségét az egyház tulajdonában álló felekezeti temetőben teljesíti oly módon, hogy a 
megállapodásban részletesen körülírt területet bérlet jogcímén átveszi. 
  
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (2) bekezdése szerint a temető 
tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat a temető üzemeltetésével és fenntartásával 
kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg a temetési hely, illetőleg 
az újraváltás díját, a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát 
végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját, a temetői létesítmények, illetve az 
üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő 
díjat, a temetőbe való behajtás díját. 
Ezen § (3) bekezdése értelmében a (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre 
vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül 
kell vizsgálni. 
  
Makó Város Önkormányzatának a köztemetőről és a temetési helyekről szóló 8/2009. (III.26.) 
rendeletének 1. és 2. számú melléklete tartalmazza a temetési helyek megváltási, illetve újraváltási 
díjait, a temetőfenntartási hozzájárulás díj összegét valamint a temetői létesítmények, illetve a 
Fenntartó által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő 
külön díj összegét. 
  
A Központi Statisztikai Hivatal adatközlése szerint a fogyasztói árak 12 havi változása 2013. évben 
2,1% míg 2014. év január-október viszonylatában 0,3% volt. Ezen alacsony inflációs értékek 
tükrében a köztemetőre megállapított díjmértékek éves felülvizsgálata során azok 
megváltoztatása nem indokolt. 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
  
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. törvény 40. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján a köztemetőkre vonatkozó díjak 2014. 
évi felülvizsgálata során, Makó Város Önkormányzatának a temetőkről és temetési helyekről szóló 
8/2009. (III.26.) számú rendeletének mellékletében szereplő köztemetőkre vonatkozó díjakat a 2015. 
évre vonatkozóan változatlanul hagyja. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
  
Erről értesítést kap: 
- Makó Város Polgármestere 
- Makó Város Jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Hatósági Csoport 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 
- Irattár 

Makó,  2014. december 3. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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