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Tisztelt Közgyűlés!
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.), a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.
(X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a köztemetőkről és a
temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rögzíti a
köztemetők működésére vonatkozó szabályokat.
Az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. (székhelye: 4031 Debrecen, István út 136.), mint a
debreceni működő köztemetők üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető) Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) felé javaslatot tett a Rendeletben
meghatározott díjak emelésére, valamint a temető használatát érintő szabályok módosítására is.
Az Üzemeltető javaslatai alapján felülvizsgáltuk a Rendeletet és annak módosítására teszünk
javaslatot az alábbiak szerint.
A 4.§-ban új kötelezettségként jelenik meg, hogy a koporsós temetéssel összefüggő sírkőbontás
esetén az elbontott elemek a temetőn belül, az Üzemeltető által kijelölt helyre szállítandók.
Amennyiben a temetési hely környezete ezt nem teszi lehetővé, úgy ez alól az Üzemeltetője
felmentést adhat a temetés idejére, de a temetés után haladéktalanul vissza kell állítani a
sírkövet és az esetlegesen keletkező törmelékeket el kell szállítani. Ezen rendelkezést az
indokolja, hogy a bontott elemek ne a temetési helyek közelében, a közlekedést és a temetői
munkavégzést akadályozva kerüljenek elhelyezésre.
A 10.§ (3) bekezdésének módosítását az indokolja, hogy az építésügyi és építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint a sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, urnafülke,
sírhely, sírjel építése, elhelyezése nem építési engedélyhez kötött tevékenység.
A 13. § módosítása részben technikai jellegű, a jelenleg hatályos Rendelet 13.§ (1)-(10)
bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket tartalmazza, melyek a temető rendjére – a nyitvatartásra,
gépjárművel behajtásra, szertartások rendjére – vonatkoznak. A hatályos 13.§ további
bekezdései tartalmuktól függően a rendelettervezet szerint más §-okba kerültek
A Rendelet kiegészül egy új 14.§-sal, mely tartalmazza a sírhelyek felett rendelkezésre
jogosultaknak a sírok gondozásával kapcsolatos kötelezettségeit. Ezen szabályok többsége az
Üzemeltető által tapasztalt vitás helyzetek, problémák megelőzését, rendezését szolgálja, az
Üzemeltető eljárásának jogalapját teremtik meg. Így például rendszeres problémát jelent a
temetési helyen túlterjeszkedő díszek, növényzet elhelyezése, mely különösen az urnák
elhelyezésére szolgáló temetési helyek esetén okoz vitát a temetőlátogatók között. A
szabályozás megteremti annak lehetőségét, hogy az ilyen tárgyakat az Üzemeltető
eltávolíthassa illetve elvégezze az elburjánzott növényzet gondozását is.
A 15. § az Üzemeltető részére állapít meg kötelezettségeket annak érdekében, hogy a
köztemetők esetében a favédelem fokozottan érvényesüljön.

A Rendelet kiegészül egy új 16.§-sal is, mely azonban technikai jellegű módosításnak
tekinthető, a 15.§ újraszabályozása miatt a korábban abban foglalt rendelkezéseket tartalmazza.
A Ttv. 40. §-a (2) bekezdése szerint a köztemető esetén az önkormányzat a temető
üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek
alapján állapítja meg
a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját,
b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által
fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját,
c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért
a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat,
d) a temetőbe való behajtás díját.
Ugyanezen § (3) bekezdése szerint a (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a
köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A
díjmértékeket évente felül kell vizsgálni.
A Rendelet 2., 3., 4. és 5. mellékletei tartalmazzák a debreceni köztemetőkben alkalmazható
temetési helyek, kegyeleti helyek, kegyeleti közszolgáltatási tevékenység, az Üzemeltető által
végzett szolgáltatások díjait, valamint a temetőbe gépjárművel történő behajtás esetén 2020.
január 1-től fizetendő díjakat. A díjemelés mértéke a 2019. évi inflációt figyelembe véve
átlagosan 3,4 %.
Az urnafülkék kolumbárium falában, az 5.-6. mezőben szükségessé vált az első 10 év letelte
utáni újraváltás díjtételének meghatározása, mely a rendelettervezet 1. melléklet 1.) Nagyerdei
Köztemető c. táblázat 6.3 és 6.4- es sorában került meghatározásra.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat) 17. § (1) bekezdése alapján
a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az
előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell.
A Jat. 17.§ (2) bekezdése során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A fentiek alapján a R. módosításának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat
tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
a) A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: figyelemmel a fogyasztói árak alakulására az
inflációval arányos díjemelés elengedhetetlen a Debreceni Köztemetők biztonságos
üzemeltetéséhez. A Rendelet módosítása az Önkormányzat költségvetését nem érinti, sem
bevételt, sem kiadást nem jelent.
ab) környezeti és egészségi következményei: A Rendelet módosításnak környezeti
következménye és egészségi következménye nincs.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A Rendelet módosítása nem jelent
adminisztratív terhet.
b) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A módosítás célja, hogy a díjak emelésével biztosítva legyen a Debreceni
Köztemetők biztonságos üzemeltetése.
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A Rendelet módosítása kapcsán a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és rendelet-módosítás
tervezetét elfogadni szíveskedjen.
Debrecen, 2019. november 20.
Pacza Gergely
főosztályvezető

