
A 4. napirendi ponthoz 

Előterjesztés  
 
Napirend:   A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása   
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   A Képviselő-Testület 113/2011. (IX. 13.) számú határozata  
 
Rendelet - tervezet:  az előterjesztés melléklete 
 
Határozat-tervezet:  az előterjesztés végén található.  
 
I. A téma ismertetése:  
 
A Képviselő-Testület a 2011. szeptember 13.-án tartott ülésén döntött arról, hogy 
decemberben újra megtárgyalja a temetőrendelet mellékletében meghatározott díjtételeket.  
A 113/2011. számú határozat az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:  

1. A 9%-os díjemelés nélkül elfogadja a Hbm Temetkezési Vállalat 
(továbbiakban: Vállalat) beszámolóját.  

2. A Vállalat igazgatójának a bejelentése szerint Monostorpályi Község 
Önkormányzatának a Vállalat részére fizetendő támogatást 2011. évben nem 
kell kifizesse.  

3. A díjemelés tekintetében 2011. decemberében kíván dönteni.  
4. A 3. pont végrehajtása érdekében kéri a Vállalat vezetőjét, hogy készítsen 

részletes beszámolót a 2011 – es év vonatkozásában, melyet 2011. december 
15. napjáig küldjön meg az önkormányzatnak.  

 
Ezek után a HBM Temetkezési Vállalat (továbbiakban: Vállalat) megküldte a 2011. évi 
beszámolóját (mellékelem), melyhez kiegészítést kértünk tekintettel arra, hogy az eredeti 
beszámoló csak száraz számokat tartalmazott, szinte magyarázat nélkül. A beszámoló 
kiegészítése is megérkezett, melyet szintén csatolok az előterjesztéshez.  
A 113-as számú határozatunkban egyértelműen kimondtuk a Vállalat igazgatójának (Kari 
Irén) javaslatára és kezdeményezésére, hogy a továbbiakban 2011. évre nem kell támogatást 
fizetni. A Vállalat a szerződésmódosítást úgy kezdeményezte, hogy 2011. júliustól nem kell 
fizetni az önkormányzat támogatást. Javaslom, ez utóbbit fogadjuk el, hiszen így 2012-ben és 
a továbbiakban sem kell fizetnünk.  
 
A Vállalat által javasolt díjak emelését a melléklet tartalmazza, valamint a rendelet-tervezet 
is. Javaslom a Képviselő-Testületnek, hogy ezt az emelést fogadjuk el 2012.01.01.-től, hiszen 
4%-ot jelent, és 2010. évtől emelést nem eszközölt a testület.  
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. a rendelet-tervezet bevezető részében ismertetett jogszabályhelyek  
 
 
 
 
 



III. A döntés anyagi kihatása:  
 
2011. év második félévére és a továbbiakban nem kell megfizetni a HBM Temetkezési 
Vállalat részére az önkormányzat által eddig biztosított támogatást, ami eddig nettó 360.000 
Ft/év volt.  
 
IV. Határozat-tervezet:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 

…/2011. (XII. 29.) számú 
Határozata 

 
A Képviselő-Testület  
 

1. Jóváhagyja az önkormányzat és a HBM Temetkezési Vállalat (továbbiakban: 
Vállalat) között 2005. szeptember 1.napján megkötött Kegyeleti Közszolgáltatási 
szerződésének a módosítását az előterjesztett tartalom szerint.  
 

2. Felhívja a Vállalatot arra, hogy ha a Monostorpályi köztemető üzemeltetése annyira 
vesztéseges, mint ahogy azt az előterjesztett beszámoló, valamint annak kiegészítése 
tartalmaz, akkor kérdéses a jövőbeni üzemeltetés.  

 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a rendelet és 
határozat – tervezeteket elfogadni szíveskedjen.  

 
(A határozat-tervezet elfogadása egyszerű, a rendelet-tervezet elfogadása minősített 

többséget igényel.). 
 
 
Monostorpályi, 2011. december 21.  
 
 

Tisztelettel:  
 
 

Szabó József  
polgármester  


