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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. december 2-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 48. § (1) bekezdése alapján 2015. február hó 28. napjáig a haláleset helye szerint 

illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben – a halálesetről 

való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodott az elhunyt személy 

közköltségen történő eltemettetéséről, ha nem volt vagy nem volt fellelhető az eltemettetésre 

köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodott. 

Előzőek alapján Békés Város Polgármestere - a feladat- és hatáskör központi jogszabályban 

nevesített személyes címzettjeként - minden év januárjában egy év időtartamra szóló 

vállalkozási szerződést kötött a kötelező feladatként ellátandó köztemetés elvégeztetésére.    

Az Szt. köztemetést szabályozó 48. § (1) bekezdése 2015. március hó 1. napjától az alábbi 

szöveggel hatályos:    

„48. § (1) A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – a 

halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt 

személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha 

a) nincs 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 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete megalkotása során előzőeket 

figyelembe véve rendelkeztünk arról, hogy a köztemetés vonatkozásában a feladat- és 

hatáskört a Képviselő-testület átruházza. A feladat címzettje a polgármester lett.      

A 2016-os évre vonatkozó köztemetés feladatellátásáról szóló szerződést viszont a Képviselő-

testületnek kell megkötnie.  

E feladatot 2008. óta a BÉKÉSI-TEM Temetkezési Szolgáltató Kft. (székhely: 5630 Békés, 

Piac tér 1., képviseli: Rácz Attila  ügyvezető) látja el, akivel kölcsönös megelégedettségen 

alapul az önkormányzat szerződéses kapcsolata. A szerződés eddig is egy év időtartamra 

került megkötésre, amely gyakorlaton a továbbiakban sem szeretnénk változtatni.     

Tárgy: Köztemetés ellátására vállalkozási 

szerződés kötése 

Sorszám: IV/7 

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, 

dr. Bimbó Mária osztályvezető, 

Igazgatási Osztály 

 

Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Előkészítésben 

részt vesz: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi 

és Szociális Bizottság, 

Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 
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A 2015-ös évre vonatkozóan a temetésenkénti vállalkozói díj bruttó 142.220.- Forint volt. A 

BÉKÉSI-TEM Temetkezési Szolgáltató Kft. ügyvezetőjével, Rácz Attilával egyeztetve ez az 

összeg a 2016-os évre bruttó 145.000 Forintban került meghatározásra.      

Az ár tartalmazza a sírhely árát, a halott szállítását, a búcsúztatást egyházi szertartással, illetve 

a szolgáltatás kellékeit és díját.  

Az előterjesztésben kifejtett okok alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 évre, a 2016. január 1-től 

2016. december 31-ig terjedő időszakra a határozat 1. melléklete szerinti 

vállalkozási szerződést köt a BÉKÉSI-TEM Temetkezési Szolgáltató Kft.-vel 

(székhely: 5630 Békés, Piac tér 1., képviseli: Rácz Attila  ügyvezető), köztemetési 

feladatok ellátására.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, 

hogy a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést aláírja.  

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester  

 

Békés, 2015. november 25. 

 

Izsó Gábor 

  polgármester 

 

 

………………………. 

Jogi ellenjegyző 

 

 

………………………. 

Pénzügyi ellenjegyző 
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1.  melléklet 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

(TERVEZET) 
 

 

Amely létrejött egyrészről Békés Város Önkormányzata (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2., 

képviseli: Izsó Gábor polgármester), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a BÉKÉSI-TEM Temetkezési Szolgáltató Kft. (székhely: 5630 Békés, Piac tér 

1.; képviseli: Rácz Attila ügyvezető, adószám: 14105892-2-04), mint Vállalkozó (a 

továbbiakban: Vállalkozó) között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel. 

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő közigazgatási területén a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. § (2) bekezdése, valamint a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (1) bekezdése 

szerint a települési önkormányzat feladat- és hatáskörébe utalt 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 figyelembe vételével és 

betartásával végezni. 

2. DÍJAZÁS 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót temetésenként - koporsós és 

hamvasztásos temetés esetén egyránt - legfeljebb bruttó 145.000 Ft., azaz 

egyszáznegyvenötezer 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.  

Megrendelő a vállalkozói díjat a szerződés tárgyát képező temetési szolgáltatás elvégzését 

követően, a Vállalkozó által szabályszerűen kiállított számla ellenében 15 napon belül, 

átutalás útján, az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Békési Fiókjánál vezetett 53200077-

11077853 számú számlaszámra köteles megfizetni Vállalkozó részére. 

 

3. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK  

A Felek a szerződést meghatározott időre, 2016. január 1. napjától 2016. december 31. 

napjáig kötik meg. Ezt követően a szerződés a felek kölcsönös akarata esetén 

meghosszabbítható.  

 

4. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE  

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan 

megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek.  

Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak 

teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés 

teljesítésére kihatással lehet.  
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Felek a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi információt kölcsönösen egymás 

rendelkezésére bocsátják. Amennyiben az átadott információk szerződéses kötelezettségeik 

teljesítéséhez nem elegendőek, Felek jogosultak további információt kérni egymástól. 

 

5. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MÓDOSÍTÁSA, SZERZŐDÉSSZEGÉS  

A szerződés módosítására csak rendkívül indokolt esetben, a szerződésben érintett 

valamennyi Fél egyetértése mellett, írásban kerülhet sor.  

Bármely szerződő fél jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a 

másik fél jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi. Súlyos 

szerződésszegésnek számít a szerződő fél olyan magatartása, amely magatartás a másik fél 

szerződésszerű teljesítését veszélyezteti, meghiúsítja.  

A szerződés felmondását írásban, indoklással ellátva kell kezdeményezni.  

 

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

Jelen megállapodás 2016. január hó 1. napján lép hatályba. 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári 

Törvénykönyv szerződésekre vonatkozó általános szabályai, a vállalkozásra, felelősségre 

vonatkozó szabályok, valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.  

A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, 

tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos 

rendezés nem vezetett eredményre. A felek jogvitájuk rendezésére kikötik a Megrendelő 

székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét. 

Jelen 2 számozott oldalból álló szerződést a Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, 5 (darab) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.  

 

Békés, 2015. december hó ……. nap 

 

 

 

 --------------------------------------   --------------------------------------

                 Megrendelő                                                             Vállalkozó 

             Békés Város Önkormányzata            BÉKÉS-TEM Temetkezési Szolgáltató Kft. 

                Izsó Gábor       Rácz Attila 

                           polgármester                                                   ügyvezető 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


