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E L Ő T E R J E S Z T É S  

a  

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. május 31-én tartandó ülésére.  

 

 

N a p i r e n d:   A temetők üzemeltetésével kapcsolatos Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés  

                            módosítása   

 

E l ő a d ó:         Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A temetők üzemeltetésére kötött, érvényben lévő Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 16. pont a). 

bekezdése alapján „A Vállalkozó köteles évente egyszer január 30-ig az Önkormányzatot tájékoztatni 

az üzemeltetés bevételeiről és költségnemenként a kiadásokról.”  

 

Kenyér Endréné üzemeltető 2011. december 19-én a temetők üzemeltetésével, gondozásával kapcsola-

tos beszámolóját elkészítette és azt Önkormányzatunknak benyújtotta, melyet a Képviselő-testület 

15/2012. (I.30.) számú határozatával elfogadott, egyúttal a benyújtott javaslatok vonatkozásában kérte 

a Polgármesteri Hivatalt, hogy a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (III.23.) számú 

rendeletet (továbbiakban: Rendelet) tekintse át. A Rendelet a benyújtott javaslatok alapján áttekintésre, 

illetve módosításra került, melyet a Képviselő-testület 11/2012.(IV.25.) önkormányzati rendeletével 

fogadott el.   

 

A Képviselő-testület az elfogadással egyidejűleg úgy határozott, hogy a Kegyeleti Közszolgáltatási 

Szerződésben a beszámoló benyújtási határideje mellett legyen rögzítve a beszámoló elkészítéséhez 

szükséges szempontrendszer.     

 

Sajnos a környező Önkormányzatok egyikénél sem találtunk a beszámoló készítés szempontrendszeré-

re történő utalást, sem a temetőkről szóló rendeletekben, sem a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződé-

sekben. 

  

Viszont a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, (továbbiakban: Tv.) valamint 

a végrehajtására kiadott 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezik a temető 

üzemeltetés, gondozás kapcsán elkészítendő beszámoló részletes tartalmáról. Például a Vhr. 54. §. (1) 

bekezdése rögzíti, hogy: „temetőüzemeltetést az a gazdálkodó szervezet láthat el, amelynek vezetője 

vagy határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló alkalmazottja a.)kertészeti, parkgondozó, 

illetőleg kertépítő szakképesítéssel, vagy b.)középfokú kertészeti, parkgondozó, illetőleg kertépítő vég-

zettséggel, illetve felsőfokú intézményben ilyen szaktárgyból vizsgával rendelkezik.”  

 

A Vhr. 55.§. (3) bekezdése alapján: „Ha a temető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés 

alapján történik, az üzemeltető köteles a.)az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségei-

nek megosztására az önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni b.)az üzemelte-

téssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot évente tájékoztatni.”          

 

A Vhr. 55. §. (1) bekezdése szerint: „A temető üzemeltetője is köteles a szabályzatban meghatározott, 

a temetkezési szolgáltatókat terhelő díjakat megfizetni, ha az üzemeltetés mellett temetkezési szolgálta-

tó tevékenységet is végez.”   
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Fentiek alapján a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 16. pont (a) bekezdését javaslom a következő, 

az elkészítendő beszámoló szempontrendszerének pontjaival kiegészíteni:  

 

- A pénzügyi beszámoló térjen ki részletesen a temetőüzemeltetés, fenntartás költségeinek be-

mutatására, mind a bevétel, mind a kiadási oldalon, külön pontokba szedve a következők sze-

rint:   

 

Üzemeltetési bevétel  

jogcíme 

Számlázott  

Összeg Ft 

Üzemeltetési kiadás  

jogcíme 

Összeg  

Ft 

Sírhely értékesítés  Bérjellegű kifizetések   

Sírhely újraváltás  Járulékfizetések  

Sírhely rátemetés  Sírhelygazdálkodás  

Urnafülke eladás  Épületek fenntartása   

Urnasírhely értékesítés  Közüzemi díjak   

Kriptahely eladás  karbantartás  

Ravatalozó használat   szemétszállítás  

Hűtés  üzemanyagköltség  

Sírhelynyitás, visszahantolás  Gk. használat  

Vállalkozók hozzájárulási díja  Hűtőkamra écs.  

Egyéb bevétel (nevesítve)   Tisztítószerek  

  Fűkasza écs.  

  Egyéb kiadás (nevesítve)  

Bevételek összesen:  Kiadások összesen:  

 

-    A pénzügyi beszámoló részletezve térjen ki arra, hogy az üzemeltető, ha temetkezési szolgálta-

tó is egyben, milyen módon fizeti meg az önkormányzati rendeletben meghatározott, a temet-

kezési szolgáltatókat terhelő díjakat, és hogyan különíti el azokat.    

 

- A beszámoló részletesen térjen ki arra, hogy az üzemeltető a Vhr. szerinti, az üzemeltetőkre 

vonatkozó szakmai feltételeknek megfelelő alkalmazottal, illetve a tevékenység végzéséhez 

szükséges érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik. Az üzemeltetéssel összefüggően me-

lyek azok a tevékenységek, év közben történt események, melyek befolyásolták a bevételeket, 

illetve kiadásokat és milyen mértékben.   

 

- A beszámoló részletesen térjen ki arra, hogy a temetőben folytatott szakhatósági ellenőrzések 

alapján megállapított hiányosságok, hibák kijavítása, a szükséges intézkedések megtétele határ-

időre megtörtént-e és annak elhárítása mennyibe került.  

 

- Egyéb, a temető üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő bevételek és kiadások részletezése.   

     

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt szerződés módosítás elfogadá-

sáról szíveskedjen dönteni.  

 

 

Lengyeltóti, 2012. május 24.      

  

 

                                                                                                                  Zsombok Lajos    

                                                                                                                    polgármester 
 

 

Az előterjesztést készítette:                     Jóváhagyta:            

 

  Borbély Róbert                               Dr. Szatmári Ibolya  

műszaki főelőadó                                        jegyző  
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KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 
 

„T E R V E Z E T” 
 

amely létrejött egyrészről 
                                          LENGYELTÓTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
                                          Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.   

       Törzsszám: 396529000 
                                          Bankszámlaszám: OTP 11743105-15396523 
                                          Képviseli: ZSOMBOK LAJOS POLGÁRMESTER 
 
mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő),  
 
 
másrészről: 

      Kenyér Endréné Temetkezési Vállalkozó   
                                         Lengyeltóti, Kert u. 36.               
                                         Bankszámlaszám: OTP 11743105-20001223  
                                         Adószám:    50912470-2-34                      
                                         Képviseli:  Kenyér Endréné  
 
mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) között (együttesen: Felek) a mai napon az alábbi tartalom-
mal:  
 
 
1.) Felek rögzítik, hogy az általuk megkötött 2009. november 05-én kelt KEGYELETI KÖZSZOL-

GÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 16./a/ pontja a következő pontokkal egészül ki:  
 
 

- A pénzügyi beszámoló térjen ki részletesen a temetőüzemeltetés, fenntartás költségeinek be-

mutatására, mind a bevétel, mind a kiadási oldalon, külön pontokba szedve a következők sze-

rint:   

 

 

Üzemeltetési bevétel  

jogcíme 

Számlázott  

Összeg Ft 

Üzemeltetési kiadás  

jogcíme 

Összeg  

Ft 

Sírhely értékesítés  Bérjellegű kifizetések   

Sírhely újraváltás  Járulékfizetések  

Sírhely rátemetés  Sírhelygazdálkodás  

Urnafülke eladás  Épületek fenntartása   

Urnasírhely értékesítés  Közüzemi díjak   

Kriptahely eladás  karbantartás  

Ravatalozó használat   szemétszállítás  

Hűtés  üzemanyagköltség  

Sírhelynyitás, visszahantolás  Gk. használat  

Vállalkozók hozzájárulási díja  Hűtőkamra écs.  

Egyéb bevétel (nevesítve)   Tisztítószerek  

  Fűkasza écs.  

  Egyéb kiadás (nevesítve)  

Bevételek összesen:  Kiadások összesen:  

 

 

           ………………………………………….       …………………………………………….. 

                                 Zsombok Lajos                                               Kenyér Endréné  

                                   Polgármester                                                      vállalkozó  
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-    A pénzügyi beszámoló részletezve térjen ki arra, hogy az üzemeltető, ha temetkezési szolgálta-

tó is egyben, milyen módon fizeti meg az önkormányzati rendeletben meghatározott, a temet-

kezési szolgáltatókat terhelő díjakat, és hogyan különíti el azokat.    

 

- A beszámoló részletesen térjen ki arra, hogy az üzemeltető a Vhr. szerinti, az üzemeltetőkre 

vonatkozó szakmai feltételeknek megfelelő alkalmazottal, illetve a tevékenység végzéséhez 

szükséges érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik. Az üzemeltetéssel összefüggően me-

lyek azok a tevékenységek, év közben történt események, melyek befolyásolták a bevételeket, 

illetve kiadásokat és milyen mértékben.   

 

- A beszámoló részletesen térjen ki arra, hogy a temetőben folytatott szakhatósági ellenőrzések 

alapján megállapított hiányosságok, hibák kijavítása, a szükséges intézkedések megtétele határ-

időre megtörtént-e és annak elhárítása mennyibe került.  

 

- Egyéb, a temető üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő bevételek és kiadások részletezése.   

     
 

2.) A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.       

 

3.) Jelen szerződés módosítást a Felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratuk-

kal mindenben megegyezőt, 4 db. magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.  

 

 

Lengyeltóti 2012. május 24.      

 

 

 

             ………………………………………….       …………………………………………….. 

                                 Zsombok Lajos                                               Kenyér Endréné  

                                   Polgármester                                                      vállalkozó  
 
 

 


