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Tisztelt Közgyűlés!
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (1) bekezdése szerint a
temető tulajdonosának feladata a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek,
zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítése, illetőleg kialakítása. Ez a
kötelezettség az önkormányzatnál rendszeresen jelentkező fejlesztési feladatot eredményez.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú
Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII. 15.) önkormányzati
rendelete 2/b mellékletének 1413241 Temetőfenntartás és –fejlesztés előirányzata beruházás
során 63 033 ezer Ft összegben biztosít a temetők fejlesztésére forrást. Az előirányzat – az
előző évi fejlesztési tervből áthúzódó kiadásként – tartalmazza a Kecskeméti Köztemető előtti
parkoló építési költségeinek a fedezetét.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. december 5-én a Kecskeméti
Városgazdasági Nonprofit Kft.-vel (továbbiakban: Közszolgáltató) kötött kegyeleti
közszolgáltatási szerződést (továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés) az önkormányzat
tulajdonában és kezelésében álló köztemetők 2014. január 1. napjától 2018. december 31.
napjáig terjedő, határozott időtartam alatti üzemeltetésére.
Az elmúlt évben a városüzemeltetési feladatok ellátására a Kecskeméti Városgazdasági
Nonprofit Kft-ből kiválással megalakult a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.,
mely céget a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága 2017. január 10. napjával jegyzett be. A
közfeladat-ellátási szerződés alapján ellátandó feladatokat a Kecskeméti Városgazdasági
Nonprofit Kft. jogutódjaként a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (továbbiakban:
Közszolgáltató) látja el.
A Közszolgáltató a Közszolgáltatási szerződés VI.1.3. pontja alapján javaslatot tett a
kecskeméti és a hetényegyházi köztemető 2017. évi fejlesztési munkáira.
A Közszolgáltató javaslata alapján a két köztemető 2017. évi fejlesztési programjára az alábbi
javaslatot teszem:
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Fejlesztés
bruttó költsége
(ezer Ft)

Fejlesztés megnevezése
Kecskeméti köztemető
- Ravatalozó épületegyüttes felújítása (boncoló helyiség teljes külső
és a ravatalozó hátsó homlokzat felújítása, kerítésjavítások)
- 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

4 500
1 900
9 600
1 400
15 020

620
260
500
1 200
35 000

A fentiekben felsorolt munkák befejezési határideje: 2017. október 31.
A Közszolgáltatási szerződés VI.3.3. pontja alapján a Közszolgáltató kötelezettsége az
önkormányzat döntése alapján a kegyeleti igényeknek, törvényi, rendeleti és műszaki
előírásoknak megfelelő létesítmények megépítése, így javaslom a fejlesztési feladatokra
Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódóan a Közszolgáltatóval finanszírozási szerződés
megkötését.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, és a
határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.
Kecskemét, 2017. március 3.
Dr. Szeberényi Gyula Tamás
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)
- 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
1 900
9 600
1 400
15 020

620
260
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

