Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. április 30-ai ülésére
Tárgy: Döntés a temetők üzemeltető-váltásáról
Előadó: Horváth Zsolt polgármester
Az előterjesztést készítették: Sulák Judit titkársági ügyintéző
Törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta: dr. Boldoczki Krisztina jegyző
Ügyiratszám: DFV/319/2020.
Tisztelt Képviselő-testület!
2020. április 27-én a Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia képviselője jelezte az
Önkormányzat felé, hogy a MŰDEKOR 2004 Kft.-vel a temetők üzemeltetésére vonatkozó
szerződés 2020. április 30. napjával megszűnik. Az új fenntartó 2020. május 1-jétől az ANHUR
Kegyeleti Kft. (székhely: 1106 Budapest, Maglódi út 65., adószám: 22752932-2-42, képviselő:
Nyakas Balázs Richárd ügyvezető).
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999.(X.01.) Korm.rendelet 5.§ (3) bekezdése alapján: A temetőbe, illetve a ravatalozóba
kiszállított holttest hűtéséről - halott hűtő berendezésben - a ravatalozásig folyamatosan
gondoskodni kell.
Ennek okán a MŰDEKOR 2004 Kft. és az Önkormányzat között 2020. május 04-ével, közös
megegyezéssel megszüntetésre kerül a 2008. január 21-ei keltezésű, a hűtőház (Dunaföldvár,
863 hrsz.) üzemeltetésére vonatkozó megállapodás.
A fentiekre tekintettel 2020. május 04-étől az Önkormányzat a Dunaföldvár, 863 hrsz.-ú
temetőben található négy férőhelyes, halott hűtésére alkalmas hűtőház üzemeltetéséről az
ANHUR Kegyeleti Kft-vel ingyenes szerződés kötése szükséges.
A Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia képviselője kérte, hogy az Önkormányzat
szíveskedjen hozzájárulni a temetőkről a hulladék elszállítási költségekhez. Ezen költséghez az
Önkormányzat éves szinten maximum 2 millió Forintig hozzá tud járulni.

Kérem az előterjesztést megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Dunaföldvár, 2020. április 28.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere az alábbi döntéseket
hozta:
1./ Dunaföldvár Város Önkormányzata (továbbiakban: az Önkormányzat) tudomásul veszi,
hogy a temetők üzemeltetésre vonatkozó szerződés a MŰDEKOR 2004 Kft. (székhely: 1106
Budapest, Péteri utca 41/b., adószám: 13334088-2-43, képviselő: Horváth Erika ügyvezető) és
a Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia között megszűnik 2020. április 30. napján.
2./ Ennek okán a MŰDEKOR 2004 Kft-vel a hűtőház /Dunaföldvár 863 hrsz./ üzemeltetésre
2008. január 21. napján kötött megállapodást 2020. május 04. napján közös megegyezéssel
megszüntetésre kerül.
3./ Az Önkormányzat 2020. május 04. napjával a Dunaföldvár 863 hrsz.-on található hűtőház
használatát, a temetők fenntartását és üzemeltetést ellátó ANHUR Kegyeleti Kft. (székhely:
1106 Budapest, Maglódi út 65., adószám: 22752932-2-42, képviselő: Nyakas Balázs Richárd
ügyvezető) részére ingyenesen biztosítja.
4./ Az Önkormányzat 2020. május 01. napjától a Dunaföldvár 1661, 3774/1, 863, és 4811/1
hrsz.-ú ingatlanokról a hulladék elszállítását éves szinten, maximum 2.000.000 Forint összegig
vállalja. A költségeket a 2020. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére biztosítja.
5./ Felkéri a jegyzőt a MŰDEKOR 2004 Kft.-vel kötött megállapodás megszüntetésének,
valamint az ANHUR Kegyeleti Kft.-vel megkötendő haszonkölcsön-szerződés előkészítésére.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: a szerződés megkötésére 2020. május 04.

