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Tisztelt Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság!
Az 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 4. § (1) bekezdése szerint a temető
tulajdonosa a települési önkormányzat lehet. A TV. 6. § (3) bekezdése alapján a temető
tulajdonosa köteles a temető fenntartásáról, továbbá az üzemeltetésről gondoskodni. E
feladatait saját maga, illetve – szerződés alapján – gazdálkodó szervezet útján is elláthatja.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) kormányrendelet 55. § (3) bekezdés b) pontja alapján, ha a temető
üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján történik, az üzemeltető köteles az
üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot évente tájékoztatni.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztemetőkről és a
temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelete (továbbiakban: R.) rögzíti a
köztemetők működésére vonatkozó szabályokat. A R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint
rendelkezik:
„Az Önkormányzat a működő köztemetők üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási
szerződés keretében gondoskodik. A jelenlegi üzemeltető (továbbiakban: Üzemeltető) az
A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft., aki a kegyeleti közszolgáltatás keretében végzett
tevékenységéről évente tájékoztatja a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságot. Az
Önkormányzat a debreceni lezárt temetők fenntartásáról gondoskodik.”
Az Üzemeltető a R.-ben meghatározottak, és a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
között létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerint a Debreceni Köztemetőben,
valamint a Debrecen- -Józsai Köztemetőben 2016. évben végzett temetőüzemeltetési és
kegyeleti közszolgáltatási tevékenységekről, a temető-fenntartási, temetőüzemeltetési és
kegyeleti közszolgáltatási tevékenységek árbevételének, költségeinek alakulásáról a jelen
előterjesztés mellékletében szereplő tájékoztatót nyújtja be.
2016. évben a debreceni Köztemetők temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási
feladatai során képződött nettó árbevétel 227 525 eFt, míg a költségek nettó 217 435 eFt.
Legjelentősebb bevételt a létesítmény igénybevételi (79 717 eFt), sírhelyértékesítés (59 927
eFt) sírnyitás, visszahantolás, hamvak szórása, sírbahelyezés, urnaelhelyezés (33 266 eFt) és a
behajtási (28 189 eFt) díjai adják. A legjelentősebb kiadást a bérköltségek mellett az
értékcsökkenés (55 545 eFt), rendészeti költségek (22 496 eFt), egyéb (csatornatisztítás,
fakivágás, gallyazás, kéményseprés 14 350 eFt) kifizetések jelentik. Jelentősen emeli a
kiadásokat a belső szolgáltatások igénybevétele is (38 913 eFt).
A Debreceni Köztemetőkben 2016. évben összesen 2427 temetést végeztek, melyből
hagyományos temetés 919 db, hamvasztásos temetés 1047 db volt. A Krematóriumban
összesen 4126 db hamvasztást végeztek.
Az Üzemeltető folyamatosan arra törekszik, hogy a legmagasabb szintre emelje Debrecen
város temetkezési nívóját, a köztemetők tisztaságát.
Összességében megállapítható, hogy feladatait az Üzemeltető a Debreceni Köztemetők
üzemeltetéséről szóló kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerint, megfelelő színvonalon
látja el.

Az előterjesztés melléklete tartalmazza a tényszerű tájékoztatót, a temető-fenntartás,
üzemeltetés 2016. évi árbevételeit (tájékoztató 1. számú melléklete) és költségeit (tájékoztató
2. számú melléklete).
Kérem a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és
a határozati javaslat elfogadására.
Határozati javaslat:
A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
a Városfejlesztési Főosztályvezető előterjesztésére a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) kormányrendelet 55. § (3)
bekezdésének b) pontja , a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. /X. 18./
Kr. rendelet 3. § (1) bekezdése, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés b)
pontja alapján:
1. dönt a jelen előterjesztés mellékletét képező a működő köztemetők üzemeltetőjének a
kegyeleti közszolgáltatás keretében végzett tevékenységéről készült éves
tájékoztatójának elfogadása tárgyában.
2. Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottság 1. pont szerinti döntéséről az Üzemeltetőt tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője
A határozati javaslat egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2017-10-12

Pacza Gergely
főosztályvezető

