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Elıterjesztés 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2013. március 21-i ülésére 
 
 
Tárgy:  I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások          

alakulásáról – Suta Géza egyéni vállalkozó 
II.)  Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások          

alakulásáról – Babérkoszorú Temetkezés Kft. 
 
  Ikt.sz: I/2061/7/2013. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Köztemetı 
üzemeltetıjének kiválasztása céljából 2012. évben közbeszerzési eljárást folytatott le, 
amelynek eredményeként 2012. október 26-án új Kegyeleti közszolgáltatási szerzıdést írtam 
alá a Babérkoszorú Temetkezés Kft-vel, mint új üzemeltetıvel, ezért a 2012. évi temetıi 
bevételek Suta Géza egyéni vállalkozó, mint a Lajosmizsei Köztemetı korábbi üzemeltetıje 
és a jelenlegi üzemeltetı befizetéseibıl tevıdik össze.  

A fentiek alapján a T. Képviselı-testület részére Suta Géza egyéni vállalkozó és a 
Babérkoszorú Temetkezés Kft. is benyújtotta tájékoztatóját a 2012. évi temetı üzemeltetéssel 
összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen. 
 
I. 
 A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 145/1999. (X. 01.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: kormányrendelet) 55. § (3) bekezdése alapján, ha a temetı üzemeltetése a 
Kegyeleti Közszolgáltatási Szerzıdés alapján történik az üzemeltetı köteles az üzemeltetés, 
illetıleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására az önkormányzat által 
elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni és az üzemeltetéssel összefüggı bevételeirıl és 
kiadásairól az önkormányzatot évente tájékoztatni.  
  Suta Géza egyéni vállalkozó és Lajosmizse Város Önkormányzata között 2007. 
október 1-jén megköttetett és 2012. október 25-ig hatályos Kegyeleti közszolgáltatási 
szerzıdés (továbbiakban: szerzıdés) 12.) pontja a kormányrendelet fenti szabályozása 
értelmében tartalmazza, hogy az üzemeltetı köteles az üzemeltetés, illetıleg a temetkezési 
szolgáltatás költségeinek megosztására a fenntartó által elfogadott számviteli szabályzatot 
alkalmazni, az üzemeltetéssel összefüggı bevételeirıl és kiadásairól a fenntartót évente 
tájékoztatni. 
 A szerzıdés 6 d.) pontja alapján az üzemeltetı köteles negyedévente átutalni a 
fenntartó számlájára az alábbi jogcímeken beszedett díjakból eredı teljes bevételt: 
- Sírhelydíjak, illetve az újraváltás díja, 
- a temetıben vállalkozásszerően munkát végzık által fizetendı temetı fenntartási 
hozzájárulás díja, 
- a temetı létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendı díj.  
 
A fentiek alapján 2012. évben (2012. január 01. és 2012. október 25. közötti idıszak) a 
fenntartó részére járó összeg a szerzıdésben vállaltak alapján nettó 4.503.200.- forint. (A 
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Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyes munkatársa tájékoztatása alapján 2012. 
évben a köztemetı üzemeltetıje által utalt tényleges összeg 4.503.200.- forint volt.) 
 
Suta Géza egyéni vállalkozó kimutatása alapján a befolyt összegek az alábbiak voltak: 
- Sírhelydíjak és újraváltás díja: 1.845.200.- forint, 
- A temetıben vállalkozásszerően munkát végzık által fizetendı temetı fenntartási 
hozzájárulás díja: 8.000.- forint, 
-  A temetı létesítmények igénybevételért a temetkezési szolgáltatók által fizetendı díj: 
2.650.000.- forint. 
 
 Suta Géza egyéni vállalkozó beszámolóját elkészítette, mely az elıterjesztés 1. 
melléklete. Az üzemeltetési kiadásokból „Az üzemeltetı bevételeinek 10 %-a elkülönítve” 
elnevezéső sort 2010., 2011. és 2012. évben a temetı fıbejáratának kialakítására ajánlotta fel. 
 
II. 
 
 A Babérkoszorú Temetkezés Kft. és Lajosmizse Város Önkormányzata között 2012. 
október 26-án megkötött Kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés (továbbiakban: közszolgáltatási 
szerzıdés) 12.) pontja a kormányrendelet fenti szabályozása értelmében szintén tartalmazza, 
hogy az üzemeltetı köteles az üzemeltetés, illetıleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek 
megosztására a fenntartó által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni, az 
üzemeltetéssel összefüggı bevételeirıl és kiadásairól a fenntartót évente köteles tájékoztatni. 
 A közszolgáltatási szerzıdés 6 d.) pontja alapján az üzemeltetı köteles negyedévente 
átutalni a fenntartó számlájára az alábbi jogcímeken beszedett díjakból eredı teljes bevételt: 
- Sírhelydíjak, illetve az újraváltás díja, 
- a temetıben vállalkozásszerően munkát végzık által fizetendı temetı fenntartási 
hozzájárulás díja, 
- a temetı létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendı díj.  
 
A fentiek alapján 2012. évben (2012. október 26. és 2012. december 31. közötti idıszak) a 
fenntartó részére járó összeg a közszolgáltatási szerzıdésben vállaltak alapján nettó 
1.004.800.- forint. (A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyes munkatársa 
tájékoztatása alapján 2012. évben a köztemetı üzemeltetıje által utalt tényleges összeg 
1.004.800.- forint volt.) 
 
Az üzemeltetı kimutatása alapján a befolyt összegek az alábbiak voltak: 
- Sírhelydíjak és újraváltás díja: 438.800.- forint, 
- A temetıben vállalkozásszerően munkát végzık által fizetendı temetı fenntartási 
hozzájárulás díja: 16.000.- forint, 
-  A temetı létesítmények igénybevételért a temetkezési szolgáltatók által fizetendı díj: 
550.000.- forint. 
 
Az üzemeltetı beszámolóját elkészítette, mely az elıterjesztés 2. melléklete.  
 

A közszolgáltatási szerzıdés 10.a.) pontja szerint az üzemeltetı a temetı területén 
évente nettó 1.800.000.- Ft értékben fejlesztést hajt végre. A Babérkoszorú Temetkezés Kft. 
2012. évben október 26-tól december 31-ig - 67 naptári nap - látta el üzemeltetıként a 
feladatát, ezért a 2012. évre vonatkozó éves fejlesztési hozzájárulása arányosan nettó 
330.411.- Ft. 
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 2012. október 26-án került sor az önkormányzat részérıl az új üzemeltetı részére a 
Lajosmizsei Köztemetı átadás-átvétele. A korábbi üzemeltetı a saját tulajdonában lévı 
eszközöket és berendezési tárgyakat elszállította a köztemetı területérıl, kivéve a jobb oldali 
ravatalozót hagyta érintetlenül az új üzemeltetıvel történı közös megállapodása alapján, hogy 
a temetkezési szolgáltatás zavartalanul mőködhessen, ameddig az új üzemeltetı nem szerzi be 
a mőködéshez szükséges eszközöket és berendezéseket. 
 Az új üzemeltetınek történı átadás-átvételkor láthatóvá vált, hogy az önkormányzati 
tulajdonú ügyfélszolgálati iroda belsı felújítása szükséges és elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
hozzátartozók részére kegyeleti szempontból megfelelı legyen. Továbbá a ravatalozó épület 
berendezése nem az önkormányzat tulajdonában van, így egy üzemeltetı váltáskor a 
temetkezési szolgáltatás biztosításában fennakadást okozhat az, ha az új üzemeltetınek nincs 
meg azonnal a megfelelı infrastruktúrája, hogy a ravatalozót berendezze. 

Az elıterjesztés 3. mellékletében található levélben a Babérkoszorú Temetkezés Kft. 
leírja, hogy az ügyfélszolgálati iroda felújítása, és berendezési tárgyakkal történı ellátása 
nettó 242.437.- + ÁFA forintba, továbbá a bal oldali ravatalozó terem berendezése nettó 
476.972.- + ÁFA forintba, azaz összesen nettó 719.409.- + ÁFA forintba került.  

Az üzemeltetı levelében kéri, hogy fenti fejlesztéseket a T. Képviselı-testület 
szíveskedjen elfogadni a közszolgáltatási szerzıdésben vállalt éves fejlesztési keret terhére. A 
2012. év vonatkozásában nettó 330.411.- forintot, valamint a 2013. évi fejlesztési keret 
terhére a megmaradó nettó 388.998.- forintot. A fejlesztésekrıl szóló számla másolatokat az 
üzemeltetı benyújtotta az önkormányzat részre, amelyek megtekinthetıek a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatal munkatársánál Dodonka Csabánál. Amennyiben a Képviselı-
testület ezen fejlesztéseket elfogadná, akkor 2013. évben az üzemeltetınek a köztemetı 
területén nettó 1.411.002.- forint értékben kellene még fejlesztenie. A fenti fejlesztések 
elfogadása esetén az ügyfélszolgálati iroda berendezése, valamint a bal oldali ravatalozó 
helyiség drapériája és szınyege az önkormányzat tulajdonába kerülne. 

Fenti fejlesztések elfogadását javaslom a T. Képviselı-testület részére, mivel egy 
esetleges üzemeltetı váltáskor biztosítottá válna a hozzátartozók folyamatos fogadása az 
ügyfélszolgálati irodában, továbbá a ravatalozó helyiségben folyamatosan lehetne a 
szolgáltatást biztosítani. 

Az üzemeltetı levelében még leírja az általa javasolt fejlesztéseket a következı évekre 
tekintve, ezért kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a temetı fejlesztés vonatkozásában 
állítsunk össze egy rangsort, amelyet a Lajosmizsei Köztemetıben fejleszteni kívánunk 
figyelembe véve az üzemeltetı éves temetıfejlesztésre bevállalt keretösszegét. 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a Tisztelt Képviselı-
testület elé: 

I.  Határozat-tervezet 
 

…../2013. (…………….) ÖH 
Tájékoztató a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı  
bevételek és kiadások alakulásáról 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Suta Géza egyéni vállalkozó, mint 
a köztemetı üzemeltetıje által a köztemetı üzemeltetésével összefüggı 2012. évi bevételeirıl 
és kiadásairól szóló - az elıterjesztés 1. melléklete szerinti - tájékoztatóját elfogadja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. március 21. 
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II.  Határozat-tervezet 
…../2013. (…………….) ÖH 
Tájékoztató a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı  
bevételek és kiadások alakulásáról 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Babérkoszorú Temetkezés Kft., 
mint a köztemetı üzemeltetıje által a köztemetı üzemeltetésével összefüggı 2012. évi 
bevételeirıl és kiadásairól szóló - az elıterjesztés 2. melléklete szerinti - tájékoztatóját 
elfogadja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. március 21. 
 

III.   Határozat-tervezet 
…../2013. (…………….) ÖH 
A Babérkoszorú Temetkezés Kft. 2012. évi temetıfejlesztési hozzájárulásának 
elfogadása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı- testülete elfogadja a Babérkoszorú 
Temetkezés Kft. fejlesztéseit az ügyfélszolgálati iroda és a bal oldali ravatalozó helyiség 
felújításának és berendezésének vonatkozásában – 2012. évre nettó 330.411.- Ft, 2013. évre 
nettó 388.998.- Ft értékben - azzal a feltétellel, hogy a fejlesztéssel érintett eszközök az 
önkormányzat tulajdonába kerülnek. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. március 21. 
 

IV.  Határozat-tervezet 
…../2013. (…………….) ÖH 
Javaslat a Lajosmizsei Köztemetıben elvégezendı fejlesztési feladatokra 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı- testülete a Lajosmizsei Köztemetıben 
elvégezendı fejlesztési feladatok vonatkozásában az alábbi rangsort javasolja: 
- 2013. évre 
- 2014. évre 
- 2015. évre 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. március 21. 
 
Lajosmizse, 2012. március 07. 
 
                                                                                          Basky András sk. 
                                                                                               polgármester 
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Elıterjesztés 1. melléklete 
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Elıterjesztés 2. melléklete 
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Elıterjesztés 3. melléklete 
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