
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 04. 21.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található lejárt közköltséges sírokról
való lemondásra és az ehhez kapcsolódó költségek biztosítására

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
az oktatási, ifjúsági, kulturális és sport bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető
Somfai Tamás ügyintéző

Meghívott: Palkovics Katalin ügyvezető

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017.04. 11.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.04. 12.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2017.04. 12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.04. 12.
oktatási, ifjúsági, kulturális és sport bizottság 2017.04. 11.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros MJV köztemetőjében lévő XXI.-es és XXV.-ös parcellában találhatóak a közköltségen
eltemetett elhunytak sírhelyei. Összesen 168 db ilyen sírhely van melyek tekintetében már az 5 év
türelmi idő is letelt. Jelen előterjesztés Dunaújváros MJV  Önkormányzata részéről ezen sírhelyekről
történő lemondásra és az ehhez kapcsolódó költségek biztosítására irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 10407/2017.

Ügyintéző neve: Somfai Tamás sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-111
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Somfainé Petőfalvi Anita
Leadás dátuma: 2017.______ Ellenőrzés dátuma: 2017. ______
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné sk.
Leadás dátuma: 2017.04.04. Ellenőrzés dátuma: 2017.04.04.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2017.04.04. Ellenőrzés dátuma: 2017.04.04.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés



JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található lejárt közköltséges sírokról való

lemondásra és az ehhez kapcsolódó költségek biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV köztemetőjében lévő XXI.-es és XXV.-ös parcellában találhatóak a közköltségen
eltemetett elhunytak sírhelyei. Összesen 168 db ilyen sírhely van melyek tekintetében már az 5 év
türelmi idő is letelt. Jelen előterjesztés Dunaújváros MJV  Önkormányzata részéről ezen sírhelyekről
történő lemondásra és az ehhez kapcsolódó költségek biztosítására irányul.

A  Kegyelet  Bt.,  mint  a  dunaújvárosi  köztemető  üzemeltetője  a  fent  említett  sírhelyek
vonatkozásában megküldte Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a lemondó nyilatkozatot. (1.
számú melléklet)

A sírhelyekről való lemondás összes kapcsolódó költsége Kegyelet Bt.-től kapott árajánlat szerint,
nettó 8.848.884,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 11.238.083,- Ft, mely az alábbi feladatok elvégzését
foglalja magában:

1. kézzel  történő  sírásás,  hantolás,  exhumálás  és  hamvasztás,  melynek  költsége  nettó
37.538,- Ft + ÁFA/temetési hely

2. a fenti feladathoz kapcsolódóan feltétlenül szükséges elvégezni az elhanyagoltságból adódó
utómunkák, a sírokra nőtt cserjék gyökérzetének géppel és kézzel történő eltávolítását és
elszállítását,  valamint  a  hantolást  követő  teljes  rekultivációt  és  zöldfelület  kialakítását,
melynek  költsége  nettó  5.650,-  Ft  +  ÁFA/m².  A két  parcellában  ez  összesen  450m²-es
területet jelent.

A költségek megbontása:
- 168 db sírhely x nettó 37.538,- Ft. 6.306.384,- Ft
- 450m²-es terület (XXI, XXV. parcella) x nettó 5.650,- Ft. 2.542.500,- Ft

8.848.884,- Ft

27% ÁFA 2.389.199,- Ft
Összesen: 11.238.083,- Ft

Az árajánlat jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

A sírhelyekről való lemondással járó elvégzendő feladatok fedezete DMJV Önkormányzata  2017.
évi  költségvetésről  és  annak  végrehajtásáról  szóló  6/2017.(II.17.)  rendelet  5.  Mellékletének  2.
Városüzemeltetési feladatok: 3. dologi kiadások - Köztemető fenntartása és működtetése- sírhely
megszüntetés elnevezésű kiemelt előirányzat soron biztosított. 

Bizottsági vélemények:
Az előterjesztést megtárgyalta a 2017.04.11-i ülésén a pénzügyi bizottság és 5 igen szavazattal
egyhangúlag,  2017.04.12-i  ülésén  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  és  5  igen  1  nem
szavazattal, 2017.04.12-i ülésén a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság és 5
igen szavazattal egyhangúlag, 2017.04.12-i ülésén a gazdasági és területfejlesztési bizottság 6 igen
szavazattal  egyhangúlag,  valamint  2017.04.11-i  ülésén  az  oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és
sportbizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta azt.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2017.(IV.21.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található lejárt közköltséges sírokról való

lemondásról és az ehhez kapcsolódó költségek biztosításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával lemond Dunaújváros Megyei
Jogú Város köztemetőjében található XXI.-es és XXV.-ös parcellában lévő 168 db közköltséges
sírhelyről, és egyben elrendeli az elhunytak exhumálását,  hamvasztását, valamint a két parcella
teljes rekultivációját és zöldfelület kialakítását.

2.) Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
nettó 8.848.884,- Ft +ÁFA fedezetet biztosít a 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról
szóló 6/2017.(II.17.) rendelet 5. Mellékletének 2. Városüzemeltetési feladatok: 3. dologi kiadások -
Köztemető  fenntartása  és  működtetése-  sírhely  megszüntetés  elnevezésű  kiemelt  előirányzat
során. 

3.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1.  pont
figyelembevételével előkészített, a Dunaújváros Megyei Jogú Város köztemetőjében található lejárt
közköltséges  sírokról  való  lemondó nyilatkozat  aláírására  és  az  ehhez kapcsolódó  temetkezési
jellegű  feladatok  elvégésére  irányuló  Kegyelet  Bt.-vel  megkötendő  előkészített  vállalkozási
szerződés  aláírására,  továbbá,  hogy jelen határozat  alapján  intézkedjen a  kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi teljesítésről. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a városüzemeltetési és beruházási osztály
  a költségvetési és pénzügyi osztály

Határidő: - a szerződés megkötésére: 2017. április 28.
- a szerződésben foglalt feladatok elvégzésére: 2017. szeptember 29. 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt,  hogy az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2017. évi költségvetési rendelet
következő módosítása során vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:
  a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Dunaújváros, 2017. április 21.

       Pintér Attila s.k.  Hingyi László s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke a gazdasági és területfejlesztési

 bizottság elnöke

     Tóth Kálmán s.k.                   Cserni Béla s.k.
az ügyrendi, igazgatási a városüzemeltetési, környezetvédelmi
és jogi bizottság elnöke          turisztikai bizottság elnöke

Izsák Máté s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport

bizottság elnöke


