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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. március 17-i ülésére 
 
Tárgy: I. Tájékoztatás a 2021. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások 

alakulásáról 
             II. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2022. évi fejlesztéséről 
            III. Döntés meghozatala közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatosan 

IV. Döntés lejárt használati idejű sírhelyek megszüntetéséről 
 
 Ikt.sz: LMKOH/47-4/2022. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I. Tájékoztatás a 2021. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások 
alakulásáról 
 
 A temetőkről és a temetkezésről szóló 145/1999. (X. 01.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: Kormányrendelet) 55. § (3) bekezdése alapján, ha a temető üzemeltetése a 
Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés (továbbiakban: szerződés) alapján történik az 
üzemeltető köteles az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek 
megosztására az önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni és az 
üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot évente tájékoztatni.  
  A szerződés 12.) pontja ennek megfelelően tartalmazza, hogy az üzemeltető köteles az 
üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására a fenntartó által 
elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni, az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és 
kiadásairól a fenntartót évente – legkésőbb a tárgyévet követő március 05-éig - tájékoztatni. 
 A szerződés 6 d.) pontja alapján az üzemeltető köteles negyedévente átutalni a 
fenntartó számlájára az alábbi jogcímeken beszedett díjakból eredő teljes bevételt: 
- Sírhelydíjak, illetve az újraváltás díja, 
- a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási 
hozzájárulás díja, 
- a temető létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj.  
 
A Babérkoszorú Temetkezés Kft. (továbbiakban: üzemeltető) a 2021. évi beszámolóját 
elkészítette, amely az előterjesztés 1. melléklete. 
 
 A fentiek alapján 2021. évben a fenntartó részére járó összeg a Kormányrendelet 
alapján nettó 11.744.323.- forint (nettó 2.231.083.- forinttal több, mint 2020. évben). A 
Pénzügyi Iroda tájékoztatása alapján 2021. évre vonatkozóan a köztemető üzemeltetője által 
megfizetett összeg 11.744.323.- forint volt. 
 
Az üzemeltető kimutatása alapján a befolyt összegek az alábbiak voltak: 
 

- Sírhelydíjak és újraváltás díja: 7.448.323.- forint, 
- A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási 

hozzájárulás díja: 182.000.- forint, 
- A temető létesítmények igénybevételért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj: 

4.114.000.- forint. 
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A fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek az üzemeltető 2021. évi 
beszámolójának elfogadását az előterjesztés I. határozat-tervezete szerint. 
 
 
II. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2022. évi fejlesztéséről 
 
 Lajosmizse Város Önkormányzata a Lajosmizsei Köztemető fejlesztésére 2021. évben 
4.999.897.- forintot költött, amelyből az 5. urnafal kerítés szakasz épült meg. A kivitelezést a 
Mizsebau Építő Kft. (6050 Lajosmizse, Kossuth Lajos utca 162.) végezte el. 
 A 2021. évi temetős bevétel (nettó 11.744.323.- forint) és a Babérkoszorú Temetkezés Kft. 
éves 200.000.- forintos temetőfejlesztési hozzájárulása a Lajosmizsei Köztemető 
vonatkozásában 11.944.323.- forint éves bevételt jelentett az önkormányzat részére 2021. 
évben. 
 A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájának tájékoztatása 
alapján jelenleg a Lajosmizsei Köztemető fejlesztésére 33.597.264.- forint áll rendelkezésre. 
 
2022. évben az alábbi fejlesztések megvalósítása javasolt: 
 

1.) Útépítés 
 

A Lajosmizsei Köztemetőben az alábbi útszakaszok megépítése javasolt még: 
- A Mihalovics kápolnától a Református temetőig, úgynevezett „Kápolna út” (275 m) 
- A főutat és a Kápolna utat összekötő útszakasz a kripta sor mentén (45 m). 

 
A fentiek alapján látható, hogy a Lajosmizsei Köztemetőben körülbelül 320 méter 

útszakasz kiépítése lenne javasolt 2,2 méter szélességben (704 m2) aszfalt borítással (20 cm 
szórt útalap, 6 cm aszfaltréteg), amely kivitelezési költségét körülbelül bruttó 20.000.- 
forint/m2 kivitelezési költséggel lehetne számolni, azaz a beruházás értéke körülbelül bruttó 
14.080.000.- forint lenne. Ezen műszaki megoldással kialakított útnak a halottas kocsi által 
okozott terhelést bírnia kell, viszont a hulladékszállító gépjárművel már nem lehet ráhajtani. 

 
2.) Új ügyfélfogadó épület építése 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2020. (VI. 25.) 

önkormányzati határozata alapján a Lajosmizsei Köztemető 2020. évi fejlesztése 
vonatkozásában elkészült a több, mint 40 éves, erősen elhasználódott ügyfélfogadó épület mai 
kornak megfelelő kialakításáról szóló tanulmányterve. A tanulmányterv 2021. március 01-jén 
készült tervezői költségbecslése alapján az új ügyfélfogadó épület építse bruttó 100.625.910.- 
forintba kerülne az önkormányzatnak. 

A temető üzemeltetője 2021. évi beszámolójában a 2022. évre vonatkozó fejlesztések 
tekintetében az új ügyfélfogadó épület megépítését javasolja, mivel a meglévő épület nem 
felel meg a kor elvárásainak. 

A beruházás nagy értéke miatt, amennyiben kizárólag temetős bevételek terhére kívánja 
az önkormányzat megépíteni az új ügyfélfogadó épületet, akkor körülbelül fél évtized múlva 
tudja a beruházást indítani. Pályázati forrás 10.000 fő feletti települések részére nem volt 
meghirdetve az utóbbi 15 évben. 10.000 fő alatti települések részére volt kiírva pályázat 
ravatalozó épület építésére, de ezen kiírás sem támogatta a különálló ügyfélfogdó épület 
megépítését. 
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 A fentiek alapján javasolnám a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy szíveskedjenek 
döntést hozni abban, hogy: 
 

-  2022. évben kerüljön aszfaltozásra a Mihalovics kápolnától a Református temetőig, 
valamint a főutat és a Kápolna utat összekötő útszakasz a jelenleg rendelkezésre álló 
temetős bevételek terhére (előterjesztés II. határozat-tervezete szerint).  

- az elkövetkező több éves időszakban az új ügyfélfogadó épület megépítését 
megcélozva nem költ egyéb fejlesztésre az önkormányzat, kivéve a szükséges 
fejlesztéseket, mint például az urnafal kerítés szakasz építése igény esetén, stb (az 
előterjesztés III. határozat-tervezete szerint). 

 
 Útépítés esetén javasolnám, hogy adjanak felhatalmazást részemre a három árajánlat 
bekérésére és a legkedvezőbb árajánlatot adóval történő szerződéskötésre. A harmadik 
útfejlesztési ütem 2022. évi (2018-2019-2022) befejezésével a Lajosmizsei Köztemetőben 
kiépítésre kerülne az összes javasolt útvonal, amely megkönnyíti a temetőbe látogatók 
közlekedését. 
 
III. Döntés meghozatala közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 
 
 Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata 
az üzemeltetővel 2017. október 25-én írta alá a szerződést a Lajosmizsei Köztemető 
üzemeltetése vonatkozásában, amely szerződés a szerződéskötéstől számított 5 éves, 
határozott időszakra szól, azaz a szerződés 2022. október 24-ig hatályos. 
 Az üzemeltető 2017. évben közbeszerzési eljárás alapján került kiválasztásra 5 éves 
időszakra. A közbeszerzés tárgya szolgáltatási koncesszió volt. 
 Mivel a szerződés hatálya 2022. év október hónapjában lejár, így a szakmai munkát el 
kell kezdeni a temető tulajdonosának, azaz Lajosmizse Város Önkormányzatának, az új 
üzemeltető kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás vonatkozásában. 
 A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: 
törvény) 6. § (3) bekezdése értelmében a temető tulajdonosa köteles a temető fenntartásáról, 
továbbá üzemeltetéséről gondoskodni. E feladatait saját maga, illetve – szerződés alapján – 
gazdálkodó szervezet útján is elláthatja. 
 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről szóló 
18/2007. (V. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése 
értelmében a köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről Lajosmizse Város Önkormányzata 
gondoskodik. A köztemető üzemeltetéséről, valamint az ott folyó és e rendelet szerinti 
tevékenységek végzéséről Lajosmizse Város Önkormányzata kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés keretein belül gondoskodik. A törvény 39. § (2) bekezdés e) pontja értelmében a 
szerződés érvényességi ideje 5 évnél rövidebb és 15 évnél hosszabb nem lehet, de újbóli 
megkötése nem zárható ki. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
76/2017. (V. 30.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a szerződést 5 éves 
időszakra kívánja megkötni. 
 Az önkormányzat részére a temetővel kapcsolatos éves bevétel körülbelül nettó 10 
millió forintot jelent (5 éves időszakra nettó 50 millió forint), amely alapján az üzemeltető 
kiválasztása - a törvény szerinti minimum öt éves idő intervallum miatt – kizárólag 
közbeszerzési eljárás útján történhet, amelynek tárgya szolgáltatási koncesszió. A 
szolgáltatási koncesszió értékhatára nettó 30 millió forint.  
 Lajosmizse Város Önkormányzata hatályos Közbeszerzési Szabályzata (továbbiakban: 
szabályzat) 24. pontja értelmében az eljárás megindítására és az eljárás lezárására vonatkozó 
döntést uniós értékhatárt el nem érő becsült értékű eljárások esetében a polgármester, az uniós 
értékhatárt elérő becsült értékű eljárások esetében a Képviselő-testület hozza meg.  
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A szabályzat 17. pontja értelmében a Képviselő-testület közbeszerzésekért felelős 
Bizottságának bármely tagját kijelölheti a Polgármester egy adott közbeszerzés 
bírálóbizottságába. 
 
 A fentiek alapján javasolnám a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy adjanak 
felhatalmazást részemre a három árajánlat bekérésére a közbeszerzési tevékenység 
lefolytatására és a legkedvezőbb árajánlatot adóval történő szerződéskötésre. A 
közbeszerzéssel kapcsolatos szakmai munka a rendelet módosítását is érintené, amennyiben 
magasabb szintű jogszabályok a veszélyhelyzet megszűnését követően engedélyeznék a 
temetős díjtételek árának növelését és új díjtételek bevezetését.  
A közbeszerzési eljárás elindítását megelőzően lenne szükséges a rendelet módosítására, 
amennyiben az új kegyeleti közszolgáltatási szerződésben már az emelt, valamint az új 
díjtételeket kívánja az önkormányzat szerepeltetni. Ehhez kapcsolódóan az előterjesztés IV. 
határozat-tervezetének elfogadását javasolnám. 
 
IV. Döntés lejárt használati idejű sírhelyek megszüntetéséről 
 
 Az üzemeltető 2022. március 01. napján eljuttatta az adatszolgáltatását a lejárt 
használati idejű sírhelyekről, amely adatszolgáltatást az előterjesztés 2. melléklete 
tartalmazza. A Lajosmizsei Köztemetőben 949 db lejárt használati idejű sírhely, és 27 db 
lejárt használati idejű urnasírhely található. 

A Lajosmizsei Köztemetőben 2019. év és 2021. év októberében a temetőbe látogató 
hozzátartozók tájékoztatása céljából kihelyezésre kerültek a sírhelyekre a kék (lejárt a sírhely 
feletti rendelkezési jog) és piros (szanált sírhelyek) színű matricák, továbbá a lakosság 
tájékoztatva lett a HÍRLAP 2021. évi decemberi és 2022. évi márciusi számában, hogy az 
önkormányzat elindítja 2022. év áprilisában a lejárt jogosultságú, kék matricával megjelölt 
sírhelyek felszámolási eljárását. 

A törvény 10. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében „a temetési hely 
megszüntethető a tulajdonos döntése alapján, ha temetési hely használati ideje lejárt”. A 
Kormányrendelet 19. § (1) bekezdése alapján „… a temetési hely lezárását hirdetményben 
kell közölni. A hirdetményt a lezárás időtartamáról a tájékoztató táblán, szükség szerint 
a temetőkapun, ravatalozón és az érintett temetőrésznél is ki kell függeszteni”. A 19. § 
(3) bekezdés értelmében a temetési hely törvény 10. § (2) bekezdése szerinti megszüntetését 
az (1) bekezdésben meghatározott módon hirdetményben kell közölni.  

 A megszüntetési eljárás elindítását követő két hónap múlva a lejárt használati idejű 
sírhelyek szanált sírhelyekké válnak, azaz bárki által megválthatóak lesznek. Az 
önkormányzatnak pár éven belül lépéseket kell tennie a szanált sírhelyek vonatkozásában. A 
szanált sírhelyeket fel kell számolni, azaz el kell szállítani a síremlékeket. A Kormányrendelet 
19. § (5) bekezdése értelmében az „Újra betemetés során megtalált csontmaradványokat az 
eltemettető kívánságának megfelelően a) díjmentesen mélyebbre lehet tenni, b) az újra 
betemetésre kijelölt temetési hely díjában való érvényesítése mellett, csontkamrában el lehet 
helyezni; vagy el lehet hamvasztani és a hamvakat a temető arra kijelölt területén szét lehet 
szórni, vagy urnában lehet elhelyezni”. 
 
A lejárt használati idejű sírhelyek előterjesztés V. határozat-tervezete szerinti megszüntetése 
azért szükséges, hogy a temetőbe a szanált sírhelyek újra temethetővé váljanak, amellyel 
hosszú évtizedeken keresztül még a Lajosmizsei Köztemető a lajosmizsei elhunytak 
nyughelyét biztosítani tudja. 
 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 
elé: 
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I. Határozat-tervezet 
…../2022. (……) ÖH 
Tájékoztató a 2021. évi temető üzemeltetéssel összefüggő  
bevételek és kiadások alakulásáról 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Babérkoszorú Temetkezés Kft., 
mint a köztemető üzemeltetője által a köztemető üzemeltetésével összefüggő 2021. évi 
bevételeiről és kiadásairól szóló - az előterjesztés melléklete szerinti - tájékoztatóját elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2022. március 17. 

II. Határozat-tervezet 
 

…../2022. (…….) ÖH 
Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2022. évi fejlesztéséről 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2020. és 
2021. évi temetős bevételek terhére 2022. évben megvalósítja a Lajosmizsei 
Köztemetőben a Mihalovics kápolnától a Református temetőig, valamint a kripta sor 
mentén a főutat és a Kápolna utat összekötő burkolatlan útszakaszok aszfalttal történő 
kiépítését 2,2 méter szélességben 20 cm szórt útalappal, és 6 cm aszfaltréteggel. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában foglalt munka elvégzésére kérjen be 3 
árajánlatot, valamint a legkedvezőbb árajánlatot tevővel a forrás rendelkezésre állását 
követően kösse meg a vállalkozási szerződést. 
 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, 
hogy a 1.) pontban foglalt tevékenység elvégzéséhez szükséges költségek 
átcsoportosítását készítse elő a soron következő költségvetési rendelet módosításakor.  

 
  Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2022. március 17. 
 

III. Határozat-tervezet 
 

…../2022. (…….) ÖH 
Döntés a Lajosmizsei Köztemető fejlesztéséről 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a már rendelkezésre 
álló, és az elkövetkező több éves időszakban a temető üzemeltetésből befolyt bevételeket 
elsődlegesen az új ügyfélfogadó épület megépítésére – kivéve a szükséges, nélkülözhetetlen 
fejlesztéseket - használja fel. 
 
  Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2022. március 17. 
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IV. Határozat-tervezet 
…../2022. (…….) ÖH 
Döntés meghozatala - új kegyeleti közszolgáltatási szerződés- közbeszerzési eljárás 
lefolytatásával kapcsolatosan 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Lajosmizsei Köztemető új kegyeleti közszolgáltatási szerződésének megkötésével 
kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolításának vonatkozásában 3 árajánlatot kérjen be 
közbeszerzési szakértőktől, valamint a legkedvezőbb árajánlatot tevővel a forrás rendelkezésre 
állását követően kösse meg a megbízási szerződést. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban foglalt megbízási 
szerződés megkötéséhez szükséges forrásigényt maximum 3 millió forint értékben Lajosmizse 
Város Önkormányzatának a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati 
rendelet 7. mellékletének „Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának 
alakulása” elnevezésű táblázata „10. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” sora 
„D. Dologi kiadások” oszlopa terhére elkülöníti. 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről szóló 18/2007. (V. 
10.) önkormányzati rendelet módosítását készítse elő. 
 

  Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
 Határidő: 2022. március 17. 
 

V. Határozat tervezet 
…../2022. (…………….) ÖH 
Döntés lejárt használati idejű sírhelyek megszüntetéséről 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt használati idejű sírhelyek 
megszüntetéséről dönt, valamint a megszüntetett temetkezési helyeknek a hirdetmény első 
kifüggesztésétől számított 2 hónapot követően az újra betemetés céljára történő 
felhasználásáról. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a temetőkről 

és a temetkezésről szóló 145/1999. (X. 01.) Kormányrendelet 19. §-a szerinti hirdetmények 
közzétételére. 

 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2.) pontban foglalt hirdetmények 

közzétételének forrásigényét maximum 3 millió forint értékben Lajosmizse Város 
Önkormányzatának a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 
7. mellékletének „Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának 
alakulása” elnevezésű táblázata „10. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” sora 
„D. Dologi kiadások” oszlopa terhére elkülöníti. 
 

 
 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2022. március 17. 
 
Lajosmizse, 2022. március 09. 
 
                                                                                          Basky András sk. 
                                                                                               polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 
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Előterjesztés 2. melléklete 
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