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Tisztelt Közgyűlés!
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.), a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet,
valamint a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.)
rögzíti a köztemetők működésére vonatkozó szabályokat.
I.
Szükségessé vált a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet
módosításáról szóló 53/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása, mivel a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvényt módosító
2016. évi LXVII. törvény 138. §-a a szociális temetésre vonatkozó rendelkezés hatálybalépésének időpontját
2017. január 1-jéről 2019. január 1-jére változtatta.
Tekintettel arra, hogy a rendelet megalkotásával az Önkormányzat korábban már eleget tett a törvény
rendelkezéseinek, most ismét meg kell azt feleltetni a magasabb szintű jogszabályban foglaltaknak és a
szociális temetésre vonatkozó rendelkezés hatálybalépésének időpontját módosítani kell a törvényi
változásnak megfelelően.
II.
Jelen előterjesztés keretében a R. módosítására is javaslatot teszek az alábbi indokok alapján:
1. A Debrecenben működő köztemetőket üzemeltető A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. felülvizsgálta a
rendelkezésre álló közéleti sírhelyek számát. Az elmúlt 10 évben 10 db sírhely került kiosztásra, így
előreláthatóan 25-35 évre elegendő a rendelkezésre álló, a Ravatalozó épület környezetében korábban lezárt
területen lévő 42 db sírhely, ezért a 37. parcellában a közéleti sírhelyek részére fenntartott területet célszerű
normál sírhelyként értékesíteni. Szükség szerint az 5. kapu közelében tervezett kis ravatalozó környezetében
lehet új közéleti sírhelysort nyitni amennyiben az indokolt. Az előterjesztés melléklete ad tájékoztatást a
sírhelyek elhelyezkedéséről.
2. A R. 2., 3., 4. és 5. számú mellékletei tartalmazzák a temető üzemeltetésével és fenntartásával
kapcsolatban felmerült szükséges és indokolt költségek alapján fizetendő díjakat. Az A.K.S.D.
Városgazdálkodási Kft. megtette javaslatát a temetőtulajdonos által a R.-ben megállapításra kerülő
temetőüzemeltetési díjak módosítására.
Az üzemeltető által kezdeményezett díjszerkezet-átalakítás oka az, hogy a temetkezési vállalkozók gyakran
lebeszélik a hozzátartozókat a ravatalozásról, ez éves szinten közel 7 millió Ft + ÁFA üzemeltetési
bevételkiesést okoz. A tervezett üzemeltetési bevétel nem csökkenhet, kellő fedezetet kell, hogy nyújtson a
köztemetők fenntartásának és üzemeltetésének költségeire.
A temetkezési szokások az elmúlt években jelentősen megváltoztak, egyre nagyobb arányt képviselnek a
hamvasztásos temetések, míg a hagyományos koporsós temetések száma évről-évre csökken. Ugyanakkor a
hozzátartozók egyre nagyobb igényt támasztanak a tiszta, gondozott temetők, valamint a rendezett, átlátható,
jól tervezett sírhelyparcellák és urnás temetési formák iránt. Ennek köszönhetően a köztemetők üzemeltetése
során, a folyamatos magas fenntartási színvonal megörzése mellett, fejlesztéseket, rekonstrukciókat kell
végrehajtani, valamint új parcellákat kell kialakítani, továbbá új, korszerű urnás temetési helyeket,
urnafalakat, urnaoszlopokat kell létesíteni, amelyek jelentős költséget jelentenek.
A temetési formák arányának a hamvasztásos temetések irányába való eltolódása a jövőben sem fog lassulni,
így az alkalmazandó díjak struktúráját és mértékét szükséges felülvizsgálni és a kialakult helyzethez
igazítani.
Az AKSD Kft. a díjak mértékét úgy javasolja átalakítani, hogy a létesítmény igénybevételi díjak
(technológiai tér és a ravatalozó tér használatának díjai) összevonásra kerülnének. Ugyanakkor a
temetkezési helyek díjainak módosítására nem kerülne sor.

A debreceni működő köztemetőkben alkalmazandó, a temetkezési szolgáltatók által megfizetendő a temetői
létesítmények, illetve az üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak, illetve a
temetőbe való behajtás 2017. évre tervezett díjait a rendelettervezet 1., 2. melléklete tartalmazza.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint 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:
A R. módosításának nincs közvetlen társadalmi hatásként értékelendő következménye.
ab) környezeti és egészségi következményei:
A R. módosításának nincsenek közvetlen környezeti és egészségi következményei.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A R. módosítása az adminisztratív terheket jelentősen nem befolyásolja, a már meglévő rendszer képes
ellátni a szükséges feladatokat az eltelt időszakhoz hasonlóan.
b) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Amennyiben a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet módosításáról
szóló 53/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása a szociális temetésre vonatkozó hatálybalépés
időpontjának változására tekintettel elmarad, úgy a rendelet ellentétes lenne a magasabb szintű
jogszabályokkal. Ebből adódóan a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élhetne.
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A R. módosításnak nincs többletmunkát, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi terhet okozó hatása.
A Ttv. 40. § (5) bekezdése alapján véleményezésre megküldtük az előterjesztést a fogyasztók területileg
illetékes érdek-képviseleti szervének, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a R. módosítását elfogadni
szíveskedjen.
Debrecen, 2016. november 16.
Pacza Gergely
főosztályvezető

