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Tisztelt Közgyűlés!

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet,
valamint a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet (a továbbiakban:
R.) rögzíti a köztemetők működésére vonatkozó szabályokat.
Jelen előterjesztés keretében a R. módosítására teszünk javaslatot az alábbi indokok alapján:
A Nagyerdei Köztemető Kolumbárium épületében található 5. urnafal mező rövidesen betelik, így a
fenntartó A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: A.K.S.D. Kft.)
egy új urnafal mező (6. mező) megépítésével biztosítja az urnák urnafalban történő elhelyezését. Az új
urnafal mező megvalósítását a rendeletben is szükséges rögzíteni.
A debreceni működő köztemetők (Nagyerdei Köztemető, Debrecen - Józsai Köztemető)
területén kizárólag a sírboltok, az urnasírboltok és az urnafülkék válthatók meg előre betemetés nélkül.
Sajnos az utóbbi évek tapasztalatai alapján a sírbolt sírhelyet előre megváltó sírhely felett rendelkezők,
a sírhely előre megváltását követően nem tanúsítanak hajlandóságot a sírbolt lefedésére. A fennálló
probléma kiküszöbölésére a megváltást követő 12 hónapos határidőt javaslok előírni a rendeletben.
A Nagyerdei Köztemető üzemeltetése során hosszú évekre visszanyúló probléma szombati napokon a
gépjármű behajtási tilalom. Sok esetben a más településekről érkező látogatók csak a kapuban
szembesülnek a ténnyel, s ez kellemetlen vitákat kelt, valamint rendszeresen külön engedélyért
folyamodnak az önkormányzathoz. Az idő rövidsége miatt az engedélyek kiadása nehézkes. A
társadalmi szempontok figyelembevételével a rendelet vonatkozó szakaszát kívánjuk módosítani.
A Tvt. 40. §-a alapján a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja
meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni.
Az A.K.S.D. Kft., mint a debreceni működő köztemetők üzemeltetője, az Önkormányzat felé javaslatot
tett a temetőüzemeltetési díjak átlagosan 2,5 %-os díjemeléssel történő módosítására, figyelemmel arra,
hogy a KSH által közölt – a 2017. január 1. és szeptember 30. között az előző év azonos időszakához
viszonyított – átlagos fogyasztói árindex: 2,5%.
A R. 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 fizetendő díjakat. A 2018. január 1-től
alkalmazandó díjakat a rendelettervezet 1., 2., 3., 4. melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és rendelet módosítását
elfogadni szíveskedjen.
Debrecen, 2017. november 09.
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