
KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

 

amely létrejött egyrészről Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (2427 

Baracs Táncsics utca 27., képviseli: Várai Róbert polgármester), mint megbízó (továbbiakban: 

Megbízó), másrészről 

………………………………………………. 

(székhely………………………………………., adószám: ……………………………. 

kapcsolattartó: ……………………………), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) 

között. 

 

Megbízó a Megbízottal a közszolgáltatás színvonalának megőrzése, illetve emelése 

érdekében, továbbá a baracsi 014/2 hrsz-ú temetőben (Apátszállás településrész) a régi sírok 

és a kettes sírok közötti terasz földmunkálatainak Megbízott költségén történő elvégzése 

érdekében a 215/2010.(XII.14.) számú Határozatával az alábbi 2022.06.01.-2025.05.31 szóló 

kegyeleti közszolgáltatási szerződést köti meg: 

 

1. A Megbízó Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkre vonatkozó 

fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét kegyeleti közszolgáltatás szerződés útján 

teljesíti.  

 

2. A Megbízott kijelenti, hogy a kegyeleti közszolgáltatási feladatok ellátására a képesítési 

követelményeknek megfelel. 

 

3. A tevékenység gyakorlásának a helye 

 

a.) a baracsi 014/2 hrsz-ú (Apátszállás településrész) 1 ha 659m2 és az 1012 hrsz-

ú (Templomos településrész) 9162 m2 temetőkre (továbbiakban: temető), 

b.) a temetőhöz tartozó parkoló és kerítés melletti sávokra. 

 

Az a.) és b.) pontokban feltüntetett területek nagysága összesen 3 ha, azaz 30000 m2. 

 

4. Ellátandó tevékenység felsorolása 

 

a.) A köztemető fenntartását, üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi 

célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló tevékenységek összessége, a 

megbízó által rendeletben megállapított szabályokra figyelemmel. 

b.) Közreműködik temetési szolgáltatás, valamint a temetőkben végzett egyéb 

vállalkozói tevékenység ellátásánál 

c.) a temetői sírhelyek, kriptahelyek és urnahelyek értékesítését az önkormányzat 

rendeletében rögzített díjszabásban foglalt árakon értékesíti 

d.) Gondoskodik a temető nyitásáról és zárásáról 

e.) Biztosítja a temetőbe kiszállított elhunyt átvételét 

f.) A temetői kegyeleti jogok gyakorlása céljából köteles nyilvántartó könyvet, 

sírbolt könyvet vezetni és megőrizni e nyilvántartásokat. Az üzemeltető 

jogosult a nyilvántartó könyvet és sírbolt könyv adatait elektronikus 

adathordozón tárolni. A biztonság érdekében évente nyomtatás szükséges. 

g.) Tájékoztatja a rendelkezési joggal rendelkezőket, a temetőbe látogatókat 
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h.) Kijelöli a temetés helyét az önkormányzati rendelet alapján, elvégzi a sírásást 

i.) Összehangolja a temetéseket, biztosítja a feltételeket 

j.) Köteles biztosítani a ravatalozók helyiségeinek tisztántartását, fertőtlenítését, 

szükség szerint belső meszelést 

k.) Köteles megkötni az önkormányzati rendelet 8.§ (7) bekezdésében 

szabályozott szerződést 

l.) Működteti a ravatalozók épületében a megbízó tulajdonában lévő 

berendezéseket és egyéb közcélú létesítményeket, valamint ezeket karbantartja. 

m.) Köteles a temetőkben keletkezett hulladékot a szemétgyűjtőkbe rakni és az 

elszállítás céljából a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási előadójának jelezni. 

Az elszállítás díja a megbízót terheli. 

n.) Zöld felületek fűnyírása, kaszálása. 

 

5. A szerződést Megbízó és Megbízott határozott időre 2022.06.01-től 2025.05.31ig köti. 

6.  

7. A szerződés 4. pontjában meghatározott kötelezettségeket amennyiben a Megbízott a 

Megbízó írásbeli felszólítását követő 15 napon belül sem teljesíti Megbízó azonnali 

hatállyal felbonthatja a szerződést. 

 

8. A Megbízott a szerződés 4. pontjának a-m.) pontjaiban felsorolt tevékenységeket 

………….. ft/hó + ÁFA összegért végzi, amelyről a számlát Megbízott tárgyhónapot 

követő hónapban nyújt be. Megbízó a számla benyújtását követő 15 napon belül 

átutalással teljesíti. 

 

9. A Megbízott a szerződés 4. pontjának n.) pontjában meghatározott tevékenységet … 

ft/m2 + ÁFA összegért szükség szerint, Megbízó képviselőjével egyeztetve végzi. Az 

elvégzett munkát követően Megbízott számlát nyújt be a Megbízóhoz, amit 15 napon 

belül átutalással teljesít. 

 

10. A szerződés 4. pontjának c.) pontjában meghatározott bevétellel tárgyhónapot követő 

hónapban megbízóval elszámol. 

 

11. Építmények, közművek, egyéb tárgyak: 

 

a.) 014/2 hrsz temetőben: 

aa.) villannyal ellátott ravatalozó épület, melynek helyiségei: terasz, 

ravatalozó, hűtő helyiség, harangtartó, bronzharang, tárolóhelyiség, wc. 

ab.) 1 db kétszemélyes halott hűtő 

ac.) 1 db fa nagyasztal 

ad.) 1 db kisasztal 

ae.) 1 db vaslétra 

af.) kerítés kis és nagykapuval 

ag.) 2 db urnafal 

ah.) 1 db közvilágítás 

ai.) 3 db kültéri vízcsap 

 

b.) 1012. hrsz temetőben: 

ba.) villannyal ellátott ravatalozó épület, melynek helyiségei: terasz, 

ravatalozó, hűtő helyiség, tároló helyiség, wc. 

bb.) 1 db kétszemélyes halott hűtő 
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bc.) 1 db kétajtós szekrény 

bd.) 1 db fa nagyasztal 

be.) 1 db kisasztal 

bf.) 1 db vaslétra 

bg.) kerítés kis és nagykapuval 

bh.) 2 db kültéri vízcsap 

 

12. A Megbízott köteles a feladatot arányos létszámú személy foglalkoztatásával ellátni. Ha 

alkalmazottal, vagy alvállalkozásban végeztet feladatot, azért a Megbízott viseli a 

felelősséget. 

 

13. A megbízott köteles a számviteli szabályoknak megfelelően az üzemeltetéssel 

összefüggő bevételeit és kiadásait elkülöníteni a temetési szolgáltatástól illetve más 

gazdasági tevékenységtől. E nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie a kegyeleti 

szolgáltatás díjainak és a temetési díjak megállapítására. 

 

14. Az üzemeltető bevételét e szerződés mellékletét képező díjtábla ……….. pontjai 

határozzák meg.. 

 

15. A temetők villany és vízellátás díját a Megbízó fizeti.  

 

16. A szerződésben foglaltak betartását a polgármester jogosult ellenőrizni. 

 

17. A szerződő felek a felmerült vitás kérdésben, ha megegyezni nem tudnak a vita 

eldöntésére a Dunaújvárosi Városi Bíróságot jelölik ki. 

 

 

Baracs, 2022. 

 

 

 

Várai Róbert    …………………………… 

polgármester     vállalkozó 

  megbízó    megbízott 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


