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Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (ci továbbiakban: SzL) 48.
. (1) bekezdése értelmében a haláleset helye szerint Illetékes települési önkormányzat képviselő
testülete — a halálésetröl való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül gondoskodik az elhunyt
személy közköltségen tőnénő eltemettetéséről, ha

a) flÍflC5 Vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap-és szakosított ellátások térítési díjairól szóló
612015. (II. 26.) önkormányzati rendeletben a köztemetés vonatkozásában a feladat és hatáskört a
Képviselő-testület a polgármesterre átruházta. A 2020-as évre vonatkozó köztemetéssel kapcsolatos
Feladatellátásról szóló szerződést viszont n Képviselő-testületnek kell megkötnie. A szerződést az eddigi
gyakorlat szerint egy év időtartamra javasoljuk megkötni, amely gyakorlaton a továbbiakban sem
szeretnénk változtatni.

A köztemetéssel kapcsolatos feladatot jelenleg a BÉKÉSI-TEM Temetkezési Szolgáltató Kft. (székheLv:
5630 Békés, Piac tér 1., képviseli: Rác Attila ügyvezető,) látja el, a temetésenkénti vállalkozói díj bruttó
149.350,- Ft volt.

Békés városbanjelenleg két temetkezési szolgáltató működik a PENT[UM DUAL K(L (székheiv: 5630
Békés, Szanasi zUca 27. szám, képv veti: Kürti István ügivezető,) és a BÉKÉSI-TEM Temetkezési
Szolgáltató Kft), így megkerestük mindkét Kft-t, hogy adjon árajánlatot a köztemetési feladatok
ellátására. A társaságok az alábbi ajánlatokat adták: PENTIUM DUAL Kft.: koporsós temetés 87 000
Ft, hamvasztás, uma kiadással 67 000 Ft; BÉKÉSI-TEM Temetkezési Szolgáltató Kít.: koporsós
temetés 89 500 Ft, hamvasztás. uma kiadással 69 500 Ft.

Javasoljuk, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a kedvezőbb ajánlatot adó PENTIUM DUAL Kft-vel
kössön szerződést a köztemetés ellátására.

Az idei év folyamán eddig 11 esetben rendeltünk cl köztemetést. A más önkormányzat által elrendelt
köztemetést 4 esetben kellett utólag megflzetnünk.
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Kérem a Tisztelt Képviselö-testülettöl az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Úgy dönt, hogy a PENTIUM DUAL Kft.
árajánlatát fogadja cl és a 2020. évi köztemetéssel kapcsolatos feladatok ellátására 2020.
év január hó 1. napjától 2020. év december hó 31. napjáig tartó időszakra a PENTIUM
DUAL Kft-vel (székhely: 5630 Békés, Szarvasi utca 27., képviseli: Kürti István ügyvezető)
köt a határozat melléklete szerinti tartalommal vállalkozási szerződést.

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a határozat mellékletét képező
vállalkozási szerződést aláírja.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2019. december 13.

‘4V -

Kálmán Tibor
polgármester

Jogi ellenjegvzö

Pénzügyi ellenjegyző
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
köztemetés feladatának ellátására

(TERVEZET)

Amely létrejött egyrészről

Békés Város Önkormányzata székhelye: 5630 Békés. Petőli Sándor utca 2.; adószárna:
15725060-2-04; törzskönyvi azonosító szám: 725064; statisztikai számjele: 15725060-8411-
321-04; képviseli: Kálmán Tibor polgármester. mint Megrendelő (a továbbiakban:
Megrendelő),

másrészről

a székhelye: 5630 Békés üt . cégjegyzékszáma:
0000000000; adószáma: 0< )000000—2—04; számlaszáma: 00000000—00< )000( )0—00( )00000
statisztikai számjele: 00000000—0000-000—04: képviseli’ mint Vállalkozó (a
továbbiakban: Vállalkozó, de ketten együtt a Megrendelövel: Szerződő Felek) között,
alulírott helyen és idöben. az alábbi feltételekkel.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Megrendelő megrendeli. Vállalkozó elvállalja a Megrendelő közigazgatási területén a
temetőkről és a temetkezésröl szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. (2) bekezdése, valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 48. * (1) bekezdése
szerint a települési önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó köztemetési szolgáltatások
elvégzését.

Vállalkozó a köztemetést elrendelő határozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles
gondoskodni a temetés teljes körű lebonyolításáról.

Vállalkozó a fenti szolgáltatást köteles a mindenkor hatályban lévő központi jogszabályok és
helyi önkormányzati rendeletek, valamint a megrendelő utasításainak %gvelernbe vételével és
betartásával végezni.

2. DÍJAZÁS

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót temetésenként bruttó
forint azaz forint vállalkozói díj illeti meg.

A vállalkozói díj magában foglalja a halott szállítását. a sírásást. a temetkezési szónok
biztosítását és a temetkezéshez szükséges kellékek biztosítását. A vállalkozási díj hamvasztásos
temetés esetén sem haladhatja meg ajelen megállapodásban meghatározott összeget.

Megrendelő a vállalkozói díjat a szerződés tárgyát képező temetési szolgáltatás elvégzését
követően, a Vállalkozó által szabályszerűen kiállított számla ellenében 15 napon belül, átutalás
útján, a Fiókjánál vezetett számú
számlaszámra köteles megfizetni Vállalkozó részére.
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3. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

A Szerződő Felek Jelen szerződést meghatározott időre, 2020. óv január hó 1. napjától 2020. óv
december hó 3 L napjáig kötik meg. Ezt követően a szerződés a felek kölcsönös akarata esetén
évente meghosszabbítható.

4. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

Szerződő Felek megállapodnak. hagy a Jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek.

Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást. nem csupán ajelen szerződésben foglaltak
telJesítéséről. hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény). amely a szerződés
teljesítésére kihatással lehet.

Szerződő Felek a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi információt kölcsönösen
egymás rendelkezésére bocsátják. Amennyiben az átadott információk szerzödéses
kötelezettségeik teljesítéséhez nem elegendőek, Felek Jogosultak további információt kérni
egymástól.

5. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MÓDOSÍTÁSA, SZERZŐDÉSSZEGÉS

A szerződés módosítására csak rendkívül indokolt esetben. a Szerződő Felek egyetértése
mellett. írásban kerü’het sor.

Bármely Szerzödő Fél Jogosult Jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. amennyiben a
másik fél Jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi. Súlyos
szerződésszegésnek számít a Szerzödő Fél olyan magatartása, amely magatartás a másik fél
szerzödésszerű teljesítését veszélyezteti. meghiúsitja.

A szerződés felmondását írásban, indokolással ellátva kell kezdeményezni.

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen megállapodás 2020. óv Január hó I. napján lép hatályba.

A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvröl szóló 2013.
évi V. törvény. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezési az
irányadók.

A Felek megállapodnak abban. hogy esetlegesJogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások
útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem
vezetett eredményre. A Szerződő Felek JogvitáJuk rendezésére kikötik a Megrendelő székhelye
szerint illetékes Járásbíróság illetékességét.
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Jelen, 2 számozott oldalból álló szerződést a Szerződő Felek elolvasás ás közös értelmezés után,
mint akaratukkal mindenben megegyezöt. 5 (darab) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Békés, 2019. decemberhó ... napján.

‘1egrendelő Vállalkozó
Békés Város Onkormánvzata

Kálmán Tibor
polgármester ügyvezető

Tárnok Lászlóné
jegyző
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