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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. május 30-i ülésére 
 
 
Tárgy: Döntés a temető üzemeltető szolgáltatási időszak hosszáról 
Ikt.sz: LMKOH/9/23/2017. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata 
és a Babérkoszorú Temetkezés Kft. 2012. október 26-án Kegyeleti közszolgáltatási szerződést 
(továbbiakban: Szerződés) írt alá a Lajosmizsei Köztemető üzemeltetése vonatkozásában, 
amely szerződés a szerződéskötéstől számított 5 éves, határozott időszakra szól, azaz a 
szerződés 2017. október 25-ig hatályos. 
 A Lajosmizsei Köztemető üzemeltetője 2012. évben közbeszerzési eljárás alapján 
került kiválasztásra 5 éves időszakra. A közbeszerzés tárgya szolgáltatási koncesszió volt. 
 Mivel a Szerződés hatálya 2017. év október hónapjában lejár, így a szakmai munkát el 
kell kezdenie a temető tulajdonosának, azaz Lajosmizse Város Önkormányzatának, az új 
üzemeltető kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás vonatkozásában. 
 A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: 
törvény) 6. § (3) bekezdése értelmében a temető tulajdonosa köteles a temető fenntartásáról, 
továbbá üzemeltetéséről gondoskodni. E feladatait saját maga, illetve – szerződés alapján – 
gazdálkodó szervezet útján is elláthatja. 
 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről szóló 
18/2007. (V. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1)-(2) bekezdése értelmében a köztemető 
fenntartásáról és üzemeltetéséről Lajosmizse Város Önkormányzata gondoskodik. A 
köztemető üzemeltetéséről, valamint az ott folyó és e rendelet szerinti tevékenységek 
végzéséről Lajosmizse Város Önkormányzata kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretein 
belül gondoskodik. A törvény 39. § (2) bekezdés e) pontja értelmében a szerződés 
érvényességi ideje 5 évnél rövidebb és 15 évnél hosszabb nem lehet, de újbóli megkötése nem 
zárható ki. 
 A szakmai munka első lépése, hogy a Tisztelt Képviselő-testület meghatározza, hogy a 
temető üzemeltetőjével hány éves időszakra kívánja (5 évtől 15 évig terjedő időszak) a 
Szerződést megkötni a következő üzemeltetési időszakra. Az önkormányzat részére a 
temetővel kapcsolatos éves bevétel körülbelül nettó 10 millió forintot jelent (5 éves időszakra 
nettó 50 millió forint), amely alapján az üzemeltető kiválasztása - a törvény szerinti minimum 
öt éves idő intervallum miatt – kizárólag közbeszerzési eljárás útján történhet, amelynek 
tárgya szolgáltatási koncesszió. A szolgáltatási koncesszió értékhatára nettó 30 millió forint. 
Javasolnám a Tisztelt Képviselő-testület részére az öt éves időszakra történő szerződéskötést. 
 Lajosmizse Város Önkormányzata hatályos Közbeszerzési Szabályzata (továbbiakban: 
szabályzat) 24. pontja értelmében a döntéshozó, a közbeszerzés érdemi kérdéseiben (felhívás 
és dokumentáció jóváhagyása; az eljárást lezáró döntés meghozatala) az uniós értékhatár el 
nem érő eljárások esetében a polgármester, az uniós értékhatárt elérő értékű eljárások esetén a 
Képviselő-testület. A szabályzat 17. pontja értelmében a Képviselő-testület közbeszerzésekért 
felelős Bizottságának bármely tagját kijelölheti a Polgármester egy adott közbeszerzés 
bírálóbizottságába. 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 
elé: 
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Határozat-tervezet 
…../2017. (…….) ÖH 
Döntés a temető üzemeltető szolgáltatási időszak hosszáról 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Köztemető 
üzemeltetésével kapcsolatosan a Kegyeleti közszolgáltatási szerződést …. éves 
időszakra kívánja megkötni. 
 

 
 
  Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2017. május 30. 
 
 
 
Lajosmizse, 2017. május 16. 
 
 
                                                                                           Basky András sk. 
                                                                                               polgármester 


