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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2012. december 28-án kegyeleti közszolgáltatási szerződés jött létre Dombóvár Város 
Önkormányzata és a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 
(továbbiakban Nkft.) között, amelyben az Önkormányzat a Nkft. üzemeltetésébe adta a 
dombóvári 2362/2 hrsz.-ú, Dombóvár, Hetényi úton lévő 30.010 m2-es és a dombóvári 
3807 hrsz.-ú, Horvay utcában lévő, 51.303 m2-es köztemetőt.  
 
A felek a szerződést 2016. december 31. napjával közös megegyezéssel 
megszüntették, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a városi köztemetők 
üzemeltetésére pályázatot írt ki, amely feladatot 2017. január 1. napjától a Nkft., mint 
nyertes ajánlattevő látja el szolgáltatási koncesszió formájában. A szerződést 24 
hónapos határozott időre kötötték, 2017. január 1-jén lépett hatályba, így 2019. január 
1-jével lejárt.  
 
Az NKft. évente, szerződéses kötelezettségét betartva beszámol az elvégzett 
feladatokról és a tevékenység pénzügyi alakulásáról. Az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján a NKft. a szerződésben foglalt feladatát maradéktalanul és jól látta el, 
tevékenységére panasz nem érkezett. Az üzemeltetésből befolyt összeg az előírt 
feladatok végrehajtására igen, azonban további, a temetőkőn belüli beruházások 
megvalósítására nem volt elegendő. Ezért a Képviselő-testület a 408/2018. (XII. 20.) 
Kt. határozatával a fennálló kegyeleti közszolgáltatási szerződést 2019. február 28-áig 
meghosszabbította, továbbá a Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 
köztemetők üzemeltetési feladatainak felülvizsgálatára és az ennek megfelelő 
önkormányzati rendeletmódosítás előkészítésére.  
 
2019. február 5-ére egyeztető megbeszélést hívtam össze, amelyre invitáltam az 
önkormányzati képviselőket, továbbá a városban és a környéken működő temetkezési 
vállalkozások képviselőit is. A megbeszélés legfőbb témája az volt, hogy az 
önkormányzat vizsgálja annak lehetőségét, miszerint a temetők üzemeltetését és a 
kegyeleti közszolgáltatásokat összevonja, a jelenlegi működtető Dombóvári 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. helyett egy piaci alapon működő vállalkozás 
végezze a feladatellátást, amely vállalkozás pályázat útján és meghatározott nagyságú 
koncessziós díj megfizetése ellenében láthatná el a tevékenységet. 
 
Az egyeztetések és tárgyalások elhúzódása miatt a Képviselő-testület a 62/2019. (II. 
28.) Kt. határozatával a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel fennálló 
kegyeleti közszolgáltatási szerződést 2019. március 31-éig ismételten 
meghosszabbította. 
   
A megbeszélés és a későbbi egyeztetések alapján a következő döntési javaslatot 
terjesztem a képviselő-testület elé:  
 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 
4.) önkormányzati rendelet 31. § (9) bekezdés 1. pontjában szereplő kivételi eset 
fennállása miatt pályázati eljárás nélkül (in-house keretben) továbbra is az NKft. lássa 



el az önkormányzati temetőkben a kegyeleti közszolgáltatást változatlan tartammal. 
Ezzel a temetők üzemeltetése, illetve a kegyeleti szolgáltatások végzése továbbra is 
elkülönül. A kegyeleti közszolgáltatási szerződés ismét meghosszabbításra kerül, egy 
évre 2019. április 1-jétől.  
 
Az egyeztetések során az ügyvezető úr javaslatot tett a temetőkről és a temetkezés 
rendjéről szóló 25/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet díjtételeinek 
felülvizsgálatára. Javaslom, hogy a képviselő-testület a díjakat körültekintően, a piac 
felmérésével vizsgálja felül. Az emelésből származó többletbevételt az NKft. kizárólag 
a köztemetők fejlesztésére és fenntartására fordíthatja. Javaslom, hogy a képviselő-
testület kérje fel az ügyvezetőt arra, hogy a konkrét díjemelési javaslatát dolgozza ki, 
tegyen javaslatot a többletbevétel felhasználására és azt terjessze a képviselő-testület 
elé. 
 
A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását! 
 

Határozati javaslat 
a temetőkr ől és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI. 28.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatáról, a köztemetők üzemeltetési feladatainak 2019. április 1-
jétől történő ellátásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. január 1-jétől 
hatályos, a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött kegyeleti 
közszolgáltatási szerződést 2019. április 1-jétől a hatályos szerződéssel azonos 
tartalommal 12 hónappal, 2020. március 31-ig meghosszabbítja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a temetőkről és a 
temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet díjtételeinek 
felülvizsgálatára, és a rendelet módosítására irányuló javaslat Képviselő-testület elé 
terjesztésére. 

 
Határid ő:  azonnal – a szerződésmódosítás aláírására 

2019. április 30. – a temetőrendeletben foglalt díjtételek felülvizsgálatára 
irányuló javaslat képviselő-testület elé terjesztésére 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
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