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ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
2017. március 30-án tartandó ülésének
19. sorszámú előterjesztéséhez
Tárgy:

A kecskeméti és a hetényegyházi köztemető 2017. évi fejlesztési programja

Tisztelt Közgyűlés!
A Városüzemeltetési Nonprofit Kft., mint üzemeltető kezdeményezte a temetőfejlesztésre ez
évben fordítható költségvetési forrás terhére tervezett feladatok módosítását, a korábbi
javaslatához képest a Kecskeméti köztemető GU parcella II. ütemében 2 személyes
urnasírhelyek kiépítése céljára 2 900 ezer Ft forrás biztosítását. A módosítást az elmúlt
időszakban a temetkezési mód iránt megnövekedett igény indokolja. Az üzemeltető
javaslatában a kecskeméti köztemető úthálózat javítás, új utak építése, a temetőkben fásítás és
a hetényegyházi temetőben parkoló építése céljára tervezett feladatok arányos csökkentésével
szándékozik a szükségessé vált feladatot megvalósítani.
A módosított javaslat alapján a két köztemető 2017. évi fejlesztési programjára az alábbi
módosított javaslatot teszem:
Fejlesztés megnevezése
Kecskeméti köztemető
- Ravatalozó épületegyüttes felújítása (boncoló helyiség teljes külső
és a ravatalozó hátsó homlokzat felújítása, kerítésjavítások)
- GU parcella II. ütemében 2 személyes urnasírhelyek kiépítése
- Fásítás régi és új parcellákban
- Koporsótároló épület tetőcseréje
- Ügyfélszolgálati iroda bejárati ajtó és „kirakat” nyílászáróinak
cseréje
- Úthálózat javítás, új utak építése
Hetényegyházi köztemető
- Fásítás (parcellák mentén, bejárati kerítésfronton, hátsó drótkerítés
mentén)
- Főbejáratnál parkoló kialakítása
- Ravatali kellékek, berendezések beszerzése
- Ravatalozó drapéria csere
Összesen

Fejlesztés
bruttó költsége
(ezer Ft)

4 500
2 900
1 700
9 600
1 400
12 400

550
250
500
1 200
35 000
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Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztői kiegészítésben foglaltakat megtárgyalni, és
a jelen kiegészítéshez mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.
Kecskemét, 2017. március 28.

Dr. Szeberényi GyulaTamás
alpolgármester
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HATÁROZAT-TERVEZET
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
……/2017. (III. 30.) határozata
A kecskeméti és a hetényegyházi köztemető 2017. évi fejlesztési programja
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester 519-3/2017. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a kecskeméti és a hetényegyházi köztemető 2017. évi
fejlesztési programját az alábbi részletezés szerint jóváhagyja.
Fejlesztés megnevezése
Kecskeméti köztemető
- Ravatalozó épületegyüttes felújítása (boncoló helyiség teljes
külső és a ravatalozó hátsó homlokzat felújítása, kerítés
javítások)
- GU parcella II. ütemében 2 személyes urnasírhelyek kiépítése
- Fásítás régi és új parcellákban
- Koporsótároló épület tetőcseréje
- Ügyfélszolgálati iroda bejárati ajtó és „kirakat”
nyílászáróinak cseréje
- Úthálózat javítás, új utak építése
Hetényegyházi köztemető
- Fásítás (parcellák mentén, bejárati kerítésfronton, hátsó
drótkerítés mentén)
- Főbejáratnál parkoló kialakítása
- Ravatali kellékek, berendezések beszerzése
- Ravatalozó drapéria csere
Összesen

Fejlesztés
bruttó költsége
(ezer Ft)

4 500
2 900
1 700
9 600
1 400
12 400

550
250
500
1 200
35 000

2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az önkormányzat és a
Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft., mint a Kecskeméti Városgazdasági
Nonprofit Kft. jogutódja között hatályos kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján
tárgyi feladatokra finanszírozásai szerződés megkötésére, és felhatalmazza annak
aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

