DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
…/2017. (…) önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet
módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (2) – (3) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdés e) és f)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, valamint
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 10. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. §
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet (a
továbbiakban: R.) 10. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A debreceni köztemetők urnafülkéinek méretei:
Ravatalozó épület árkádsor
Kolumbárium 1.-4. mező
Nagyerdei Köztemető
Kolumbárium 5.-6. mező
Urnasírkert
Debrecen – Józsai Köztemető

30 cm x 30 cm
26 cm x 26 cm
32,5 cm x 32,5 cm
25 cm x 25 cm
24 cm x 24 cm
„

2. §
A R.) 12. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A köztemetőkben temetési helyet - sírbolt, urnasírbolt és urnafülke kivételével betemetés nélkül előre megváltani nem lehet. Az előre megváltott temetési helyet a
mindenkori Üzemeltető veszi nyilvántartásba. A nyilvántartás számát és a temetési helybe
temethető nevét a nyilvántartó könyvbe kell bevezetni. Az előreváltással szerzett rendelkezési
jog másra át nem ruházható. Az előre megváltott sírbolt, urnasírbolt temetési helyet az előre
megváltást követő 12 hónapon belül le kell fedni. Ha a sírbolt, urnasírbolt a megjelölt
időpontig nem kerül lefedésre, az Üzemeltető jogosult az előreváltáskor kötött szerződés
felbontására.”

3. §
A R. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Nagyerdei Köztemető területére az Üzemeltető gépjárművein kívül a temető
nyitvatartási ideje alatt más személyek személygépjárművel, illetve személygépjárművel és
utánfutóval, tehergépjárművel az 5. mellékletben meghatározott behajtási díj ellenében
hajthatnak be. Szombati és vasárnapi napokon - az Üzemeltető gépjárművei kivételével - a
Nagyerdei Köztemetőbe kizárólag 13 óra után lehet behajtani.”
4. §
A R. 13. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Mentesül a (3) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól a mozgásában
korlátozott személyek parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. §
a)-d) pontjaiban meghatározott, mozgásában korlátozott, parkolási igazolvánnyal rendelkező
vagy ilyen utast szállító személyek gépjárműve.”
5. §
(1) A R. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 4. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(3) A R. 5. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
6. §
(1) Ez a rendelet 2018. január 01. napján lép hatályba.
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