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ATÁsr szrnzÓn 'Qcc.
amely létrejött egyrészról Medgyesegyháza Város Önkormá nyzatl (

tér 1., képviseletében: Ruck Márton polgármester), mint megrendeló
másrészről

a Medgyesegyházi Yizmű Nonproíit Kft. (5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17. képviseletében
Nadabán János üg}./ezető igazgatő) mint vállalkozó (továbbiakbán Vdllalkoző) kőzőtt az alábbi helyen
és időben, az alábbi feltételek szerint.

I. Általános rendelkezések
l./ Felek rögzítik, hogy a szerződést a Megrendelő tulajdonában lévő, 13.426 m2 terülelű, 1738 hrsz
alatti Bánkúti Köztemető üzemeltetésére, valaminl a külterület 068 helyrajzi számú íngatlanon
(Ltíszlótelep) található lezárt temető ingatlan utógontlozásí feladatlira kötik meg. A vállalkozó
íeladata a fent megnevezett köáemető üzemeltetése jelen szerződésben meghatározottak szerint, a
mindenkor hatályos jogszabályok (elenleg elsősorban a Temetőkről és a temetkezésről szótó 1999.
évi XL , törvény, a végrehajtásáról szől'ő I45lI999. (X.1.) számú Kormánlrendelet, valamint
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2000. (XI.2.) Ök. rendelete atapján.

2,1 AYállalkozó a szolgáltatás ellátásának ideje alatt minden év végén - tárgyév december 31. napjáig

- beszámol Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képv iselő-testület€ előtt az évközben elvégzelt, a
feladaiellátással összefiiggő tevékenységéről.

3,/ A Vállalkozó jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeinek telje§ítése során köteles figyelembe
venni azt, hogy a temetési szertaiás alatt alapvető követelmény a kegyelet, a végső tisztelet megadása
a hozzátartozők igénye szerint.

4./ A Y állalkoző folyamatosan együttműködik az egészségügyi intézrnényekkel, hatóságokkal, a
halott-vizsgálat során, kiemelten a közegészségügyi hatósággal és az önkormanyzati hivata1
képviselőivel.

5.i A Vállalkozó feladatainak ellátása során köteles maradéktalanul betartani a közegészségügyi,
műszaki, hatósági előírásokat.

6./ A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa fol1,tatott tevékenységet rendszeresen ellenőrzi a
Megbizó, a Békés Megyei Kormányhivata1, és az arra jogosult egyéb hatóságok illetékes szervei.
Kötelezettséget vállal arra, hogy az ellenőrzésre jogosultak által tett észrevételeket figyelembe veszi,
és haladéktalanul intézkedik az esetlegesen észlelt hibák, hiányok kijavításáról, pótlásáról. Mindennek
végrehajtásáról Megrendelőt haladéktalanul legkésóbb 8 napon belül - értesíti.

7.1 A Yá|la|koző az álta|a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeknek megfelelő teljesítése
érdekében vállalja azt, hogy a tulajdonában álló eszközeit a szerződés teljesítése érdekében
rendelkezésre tartj a.

8./ A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az á|tala végzett munkák közben ügyel a kömyező
sírhelyek rendjére, a temetési szertartást követően helyreállída, vagy hel}Teállíttatja a sírhelyei és azok
kömyékét, valamint gondoskodik az esetleges sérülések és károk megelőzéséről, kír bekövetkezte
esetén a károk enyhítéSéről.

II. Üzemeltetési és a tárevi eszközök fenntartásával kapcsolatos feladatok
l./ A felek a temető üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos alapvető vállalkozói feladatokat az
alábbiakban hatarozzák meg:

- A köztemetőben lévó sírhelyek, sírbolt-helyek kijelölése, értékesítése, dokumentálása.
- A sírhelyek és urnafiilkék megváltási idejének, illetve azok lejaratának figyelemmel

kísérése, az exhumálható sírhelyekről nyilvántartás vezetése.

't0f3m zt

(továbbiakban : Önkormányzat),



A meg nem váltott sírhelyek felszámolása, az elrendelt exhumálás arra feljogosítottal való
elvégeáetése, maradványok elhelyeáetése.
Ú; kriptahelyek kialakitásához szükséges terület előkészítése az ezzel járő
mrrnkafolyamatok elvégzéséve1.
A temetkezési szertartások feltételeinek biztosítása.,
A temető védelmének biztosítása, a temetó kapuinak nyitása, zárása.
A temetőben fo[yó tevékenységek ellenőrzése.
A temetések összehangolása.
A temetőben folyó munkálatok nyilvántartása.
A nyilvántartó könyvek naprakészen történő vezetése és megőrzése.
A temetkezési vállalkozók részére tédtés ellenében a temetkezések lebonyolításához
szükséges létesítmények, berendezések biáosítása.
A meglévő utak karbantartása, rendben taítása, az utakról a hó €ltakarítása, az utak
síkosság-mentesítése.
A növényzet szükség szerinti ápolása, a fiivesített területek géppel történő nyírása az
idójárás íiiggvényében.
Az új parcellák kialakíásanál örökzöldek és lomblevelű flík ültetése és gondozása.
A temetőben lévő kutak ellenőrzése, karbantartása, festése, javítása, vezetékes vízhálőzaí
működése, esetleges bővítése megrendelővel egyeztetett feltételekkel
Ontöző- és ivóvíz minőségű vizet biztosítani, azokat bakteriológiai szempontokból
figyelemmel kísémi,
A kutak kömyékének kaviccsal vagy járdalappal történő kialakítása.
Kerítós ellenórzése, szükség szerinti j avítása, pótlása.
Bejárati kapuk sziikség szerinti festése, javítása, karbantartá§a
Hulladékgyűjtők folyamatos ürítése.
A ravatalozó kömyékén€k takarítása, nyilvános illemhely fertőtlenítése, karbantaftása.
A temetó területére elhelyezett konténerekbe az összegyűjtött hulladék berakása,
elszállításának megszervezése és ellenőrzése. A hulladék elszállítására vonatkozóan a
Vállalkozó köteles valamely közszolgáltatóval szerződést kötni, és annak egy példányáí a
Megrendelőnek átadni.
A temető területén lévő ravatalozó, hullaház karbantartói feladatainak ellátása: a falak
sziikség szerinti festése, égőcsere, továbbá a rendeltetésszerő hasznáIathoz sziikséges
feltételek biáosítása.
A Vállalkozó a jelen megállapod.ís ideje
nyilvántartásokat vezetni:

o nyilváLntartó könyv
. temető térkép
o sírbolt-könyv

alatt folyamatosan köteles az a|ábbi

A sírkövek, egyéb építmények által elóidézett, veszélyhelyzet megszüntetése érdekében
értesíteni a hozzáíartozőkaí, a megrendelésre jogosult nyilatkozata alapján elvégezni a
szükséges munkákat.
Ellenőrzi a temetőkben felállításra kerülő síremlékek műszaki tervrajzát, a ki- és

beszállítási engedély alapján helyszíni ellenőrzést végez.
Bármely vallás, felekezet, nemzetiség, etnikai csoport részére biztosítani a temetéssel
szemben támasztott igényeket.
Megszervemi, nyilvántartani a temetőlátogatók engedélyhez kötött gépkocsival történő
behajtását, megállapítani a temetőlátogatók kegyeletryakorlásának feltételeit.
A temetőellenőrzéseket megszervezni és biztosítani.
A temetési időpontokat meghatározni és az ezzel együtt járó szolgáltatási tevékenységet
koordinálni. Meghatarozni a temetkezési szolgáltatás illetőleg a temetőben végzett egyéb
szolgáltatási tevékenységek elláásának temetői rendjét.
Biztosítani az eltemetés feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést
megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást. A sírásás költségei a
vállalkozót terhelik.



- Biztosítani a ravataloző egyéb technikai berendezéseinek és közcélú létesítményeinek
(infrastruktúra) karbantartását és működtetni azokat.

- Összehangolni a temetői létesítmények, így ktilönösen a íavata|oző hasmálatával
kapcsolatos temetkezési szolgáltatási tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel
elősegíteni a temetés zökkenőmentes lefol}tatlísát.

- A Vállalkozó köteles eryüttműködni a temetkezési vállalkozókkal, ahol elsődleges
szempont a kegyeletet firyelembe vevő, kulturált magatarlás.

- Gondoskodni az ügyfélfogadásról, a vállalkozó köteles a lakosságot folyamatosan
tájékoztatni hirdetőtábla, sajtó útján a lejárt sírhelyekről, a temetési idópontokíól, a
hatalyos 1'ogszabályokban foglaltakól és az aralaól.

- Természeti és civilizációs katasárófa, tömeges baleset esetén a váIlalkozó köteles a
tűzoltósággal, a mentőszolgálattal, a Polgári védelemmel együttműködni, a mentésvezető
ulasításait végrehajtani.

- A vállalkozó goldozza, karbantartja az önkormányzat saját halottjaként eltemetettek
sírjait, valamint az önkorrnányzat által gondozásra felvállalt sírokat.

2.1 A temető zavartalan üzemeltetésének biáosítása érdekében, az Önkormányzat a VáIlalkoző részére
ingyenes használati jogot biztosít a tulajdonában álló köáemetőben található épületre, eszközöke és
egyéb ingóságokra vonatkozóan.

3./ Az izemeltetéssel együtt járó közüzemi költségeket teljes egészében a Megrendelő viseli.

4./ AY állalkoző a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeinek teljesítése során köteles az általa
végzett feladatokat színvonalasan. a lakosság és az Önkormányzat megelégedésére ellátni.

I. Díiazás. szerződés teliesítésének dokumentálása. ellenőrzése
l./ A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a temetői szolgáltatási díjak megállapításrára a Megrendelő
jogosult. A felek megállapodnak abban, hogy az önkormányzati rendeletben foglalt díjtételekből
származő bevételt a Vállalkozó szedi be, és azt az üzemeltetési feladataira fordída. A Vállalkozó
temetkezési szolgáltatásokat nem végez.

2.1 A Y állalkoző köteles évente egyszer, december 31-ig Megrendelő részére írásos beszámolót
készíteni az el.látoll feladatról. Ennek keretében tájékoztatni kell Megrendelőt az üzemeltetés
bevételeiről és a költség nemenként a kiadásokól. A Vállalkozó a temető üzemeletetésével és
fenrrtartásáva1 kapcsolatos bevételeket és kiaűsokat köteles számvitelileg elkiilöníteni a temetkezési
szolgáltatások végzéséből eredő bevételektől és kiadásoktól.

3./ Megrendelő intézménye, a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal képviseli a
Megrendelőt, és ellenőrzésre jogosult.

4,1 AYáI|alkoző a szerződésben rögzített feladatok elvégzését fentiek figyelembe vételével elsősorban
a bevételek terhére vállalja. Amerrrryiben az elkiilönítetten kezelt bevételek és kiadások tekintetében
vesztesóg merül fel, Vállalkozó eá haladéktalanul köteles jelezni Megrendelő felé - annak
mértékéig kiilön vállalkozói díj illeti meg.

5./ A Vállalkoző az általa elyégzett munkáról köteles munkanaplót vezetni. A Megrendelő
képviselőjének joga van a munkanaplóba bármikor betekinteni, észrevételeit közölni, amit a
Vállalkozó köteles végrehaj tani.

6.1 A Y állalkom a Megtendelő tájékoztatása és az ellenőrzés elősegítése érdekében minden év januar
15-ig a köztemetőben az adott évben tervbe vett és elvégzendő egyes munkákról ütemtervet küld a
Megrendelőnek. Első alkalomma| ezt az ütemtervet 2015. január 15-ig kell elkészítenie a
Vállalkozónak. A Megrendelő kezdeményeáeti azl, hogy az ütemtervben nem szereplő munkát is
vegye fel a vállalkozó az ütemtervbe, vagy az ütemteívhez képest rnás ütemezésben hajtsa végre a



karbantartási feladatokat. Az ütemtervben a várható költségekről Megrendelőt tájékoztaíni kell, és az
abban meghatározott munkák csak Megrendelő írásbeli jóváhagyásával végezhetőek el.

7./ Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét mind szakmai, mind pénzügyi szempontból jogosult
ellenőrizni intézménye, a belső ellenőrzés, illetve külső megbízott igénybevételével. Y állalkoző az
ellenőrzés során minden szükséges adatot hiánlalanul és haladéktalanul Megrendelő rendelkezésére
bocsát, könyveibe betekintést biaosít, az ellenőrzés során igénybe vett dokumentumokról Megrendelő
képviselője másolatot készíthet, amelyet köt€les üzleti titokként kezelni.

8./ Vállalkozó a tem€tő üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végrehajtása és benrlrázások
előkészítése során köteles a Megrendelő képviselőjével előzetesen egyeáetni.

.fv. Lászlótelepi megszűnt temető ingatlan fenntartásával kapcsolatos feladatok
7./ A szerződő felek tudomással bímak anól, hoglz a Megrendelő tulajdonában áll a medgyesegyháza
068 helyrajzi számú, Lászlótelep településrészen található lezárt temetó művelési ágú ingatlan,

2./ Megrendelő az ingatlanon még fellelhető sírok látogathatóságának biáosíása érdekében - a
kegyeleti szempontoka tekintettel - megbizza a YáLlalkozőt az ingatlan gyom-, és sarjmentesítési
feladatainak elvégzésével.

3l Yállalkoző a gyommentesítést úgy köteles végezni hogy az az ingatlan teljes területére kitededjen,
és az őszi gyommentesítés október hónapban, a Halottak Napja előtt történjen.

V. A Felek eeyüttműködése
1./ A szerződő felek megállapodnak abban, hory a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően idóben
ájékozíatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden
olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

2.1 AY áIlalkoző kijelenti, hogy jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás ellátása során nem vesz
igénybe alvállalkozőt a feladat ellátással összefiiggésben. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére
Megrendelő írásbeli hozzájárulása esetén lehet jogosult. A temető működtetéséhez kapcsolódó egyes
szolgáltatások megrendelése, szokásos kereskedelmi kapcsolatok nem tartoznak ebbe a körbe (pl.
síkosság-mentesítés, á,rubeszerzés, karbantartások, j aütások).

3./ A Vállalkozó a köztemetőben a temetkezési helyek, síremlékek építését, felújítáSát, karbantartását
végző vállalkozók részére teljes esélyegyenlőséget, azonos feltételeket köteles biáosítani.

4.1 Az Önkormányzat által a kapcsolattartásra kijelölt személy:

Név: Juhász György
Beosztás: Műszaki ügyintéző

A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy:

Név: Mitykó Mihály
Beosáás: Munkavezető

vL A iowiszonv tartama. megszűnése. biztosítékai
1./ A felek jelen megállapodás határozott időre, 2014. augusztus l. és 2019. július 3l. közötti
időtartamra kötik.

2.i Megrendelő jelen szerződést egyoldalú nyilatkozattal rendkívüli felmondással 90 napra
felmondhatj a, ha a Vállalkozó



o a kegyeleti jogokat sértő, közfelháborodásra okot adó magatartást ianúsít vagy vallási,
felekezeti, nemzetiségi, etnikai hovatartozás miatt hátrányos megkiilönböáetést alkalmaz a
köztem€tőkb€n temetkezési szeftartásokon résá vevőkkel szemben,

o jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi,
o a köáemető fenntartásának ellenőrzésére hivatott hatóságok által észlelt hiányosságokat a

megadott határidőig nem teljesíti,
o a köztemető fenntartására vonatkozó szakmai jogszabályokban meghatározott szakmai

követelményeket nem telj esíti,
o aIU1./ pontban előírt kötelezettség€it a Megrendelő felszólítása ellenére, a kitűzött határidőig

sem teljesíti,
o a Megrendelő tudta és hozzájárulása nélkül alvállalkozőt vesz igénybe a szerződés

teljesítéséhez, vagy az alvállalkozó személyében bekövetkezett változásról a Megrendelőt nem
értesíti,

o akadályozza a más temetkezési szolgáltatóknak a köáemetőkben való temetési szertartásainak
lebonyolítását, vagy bármely módon a temetkezési vállalkozások közötti verseny torzítására
törekszik, beleértve a temetkezési helyek, síremlékek építését, felújítását, karbantartását végző
vállalkozókat is,

o a IIU2. pontban írt, a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos bevételek és
kiadások számviteli elkülönítésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, és megrendelő írásbeli
felszólítására 30 napon belül nem pótolja.

3./ A Megrendeló részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, és Vállalkozó jelen szerződést
egyoldalú nyilatkozattal rendkívüli felmondással 90 napra felmondhatja, ha Megrendelő a Vállalkozó
tevékenységét akadáIyozza, az ingatlanok birtoklásához (kezeléséhez) fűződő jogokat korlátozni vagy
kizámi törekszik, határidőre felszólítás ellenére sem nyilatkozik döntési körébe utalt kérdésben.

4.i A Megrendelő jogosult a szerződést abban az esetben is 90 napra egyoldalúan felmondani, ha
Vállalkozó veszteségfinanszírozási igénlt jelez, amelyet Megrendelő nem tart indokoltnak, és
megtédtését nem vállalj a.

5.1 A szerződés egyebekben csak és kizárólag írásban módosítható.

\{ . Záró rendelkezések

1,/ A felek az esetleges vitás kérdéseiket igyekeznek egyeaető tárgyalások útján, békésen rendemi és
csak ezek eredménlelensége esetén fordulnak bírósághoz.

2.i A felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdések eldöntésére a Battonyai
Járásbíróság illetékességéi kötik ki.

3./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseke a Polgári Törvénykönlv, valamint az egyéb
kapcsolódó jogszabályok rendelkezés ei az írányadóak

4.1 Je|en megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegy ezőt, 4 db magyar nyelvű eredeti példányban j óváh agyőlag aláirták.

Medgyesegyháza, 201 4. július 1 8.

Megrgndeló r

Nadabán János
igyvezető igazgatő

vállalkozó
A pénzügyi ellenjegyzést
elvéceztem: .?


