
 

 

 

 
 
 
      
HAT/____________/2022. 

Az előterjesztés előkészítésében  közreműködött: 
       Nagy Márta hatósági irodavezető 

       Nagyné Horváth Judit  ált. ig. osztályvezető 
   

 
ELŐTERJESZTÉS 

a köztemetési feladat ellátásáról szóló szerződés rendes felmondás útján történő 
megszűntetéséről, új  feladat ellátási szerződés megkötéséről 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
I. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (1) bekezdésének 
rendelkezése szerint a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete - 
a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt 
személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre 
köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 175/2015. (II. 26.) számú határozata alapján 
Hatvan városban közköltségen történő eltemetés feladatának ellátására határozatlan időre szerződést 
(továbbiakban: szerződés) kötött az „Autó-Agró” Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társasággal. A szerződés 2015. április 1. napján lépett hatályba.  
Köztemetés elrendelésére évente átlagosan 13 esetben kerül sor. 
 
Jelen szerződés a 2015. évben hatályos hamvasztásos szóróparcellába történő köztemetés árát 
tartalmazza, az urnakiadással történő hamvasztás ára nincs meghatározva.  A szerződés a koporsós 
temetésre sem vonatkozik, azonban a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
(továbbiakban: temetőtörvény) 38. § (4) bekezdése értelmében ismeretlen holttest nem 
hamvasztható el.  
Fentiekre tekintettel szükségessé vált a helyi temetkezési szolgáltatóktól új árajánlatokat kérni és a 
kapott árajánlatok alapján egy minden szolgáltatásra kiterjedő szerződést kötni. 
 
A szerződés 9.) pontja tartalmazza a felmondás eseteit. „.. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult 
rendes felmondása által megszüntetni. A felmondási idő 3 hónap…”.  
Amennyiben a Képviselő-testület a szerződés rendes felmondás általi megszüntetéséről dönt, a 
szerződés 2022. március 31. napjával történő rendes felmondása esetén a szerződés 2022. június 30. 
napjával szűnik meg. 
 
 
 
II. 
A temetőtörvény 38. § (4) bekezdése értelmében ismeretlen holttest nem hamvasztható el, ezért a 
köztemetés feladat ellátásról szóló szerződést szükséges  a koporsós temetésre is kiterjeszteni.  



 

 
Hatvan városban három cég foglalkozik temetéssel, illetve forgalmaz temetéshez szükséges 
eszközöket.  
Ezek az „Autó-Agró” Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., a HEV-TEM 2003 Kft. és az 
Örök Gyertyaláng Kft. 
Nevezett vállalkozásoktól közköltségen történő eltemetés feladat ellátására árajánlatot kértünk, 
amely a legalacsonyabb formában tartalmazza a koporsós temetés, az urna kiadással történő 
hamvasztás és a hamvasztásos szóró parcellában történő szórás költségeit. 
 
Az „Autó-Agró” Kft. által megadott köztemetési költségek: 
Koporsós temetés:    111.500,- Ft+ ÁFA; bruttó: 141.605,- Ft 
Urnakiadással történő hamvasztás:     86.700,- Ft+ ÁFA; bruttó: 110.109,- Ft 
Hamvak szórása, szóróparcellába:   96.700,- Ft+ ÁFA; bruttó: 122.809,- Ft  
A fenti árajánlat alapján számított köztemetés költség átlaga bruttó: 124.841,- Ft. 
 
A HEV-TEM 2003 Kft. által megadott köztemetési költségek: 
Koporsós temetés:    220.169,- Ft+ ÁFA; bruttó: 279.615,- Ft 
Urnakiadással történő hamvasztás:     80.425,- Ft+ ÁFA; bruttó: 102.140,- Ft 
Hamvak szórása, szóróparcellába: 100.031,- Ft+ ÁFA; bruttó: 127.040,- Ft 
A fenti árajánlat alapján számított köztemetés költség átlaga bruttó: 169.598,- Ft. 
 
Örök Gyertyaláng Kft. által megadott köztemetési költségek: 
Koporsós temetés:               133.858,- Ft+ ÁFA; bruttó: 170.000,- Ft 
Urnakiadással történő hamvasztás:   70.866,- Ft+ ÁFA; bruttó:   90.000,- Ft 
Hamvak szórása, szóróparcellába:   81.102,- Ft+ ÁFA; bruttó: 103.000,- Ft 
A fenti árajánlat alapján számított köztemetés költség átlaga bruttó: 121.000,- Ft. 
 
Az árajánlatok nem tartalmazzák az egészségügyi intézményben végzett halott kezelési 
tevékenységet (hűtési díjat) és a szertartás költségét. A temető üzemeltetőjének kell megfizetni 
koporsós köztemetés esetében a sírhely megváltási díjat, első alkalommal a sírhely kiásási díjat és a 
hulladékszállítási díjat; hamvasztás útján szórással  történő temetés esetén a szóróparcella használati 
díjat és a hulladékszállítási díjat.  Covid-19 fertőzésben elhunyt után a hamvasztást végzőnek külön 
hamvasztói felárat és halottkezelési díjat kell fizetni. 
 
A három szolgáltató által adott árajánlatok alapján számított köztemetési költség átlagának 
figyelembevételével a legkedvezőbb árajánlatot, átlag bruttó 121.000,- Ft költséggel az Örök 
Gyertyaláng Kft. adta, ezért javasolom, hogy Hatvan Város Önkormányzata a közköltségen történő 
eltemetés feladatának ellátására az Örök Gyertyaláng Korlátolt Felelősségű Társasággal kössön 
szerződést 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig, határozott időtartamra. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, 
véleményezni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni. 
 

 
1. Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 175/2015. (II. 26.) számú határozata alapján az 
„Autó-Agró” Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal (3000 
Hatvan, Hunyadi tér 5.) közköltségen történő eltemetés feladatának ellátására megkötött szerződést 
3 hónapos rendes felmondási idővel, a mai napon felmondja. Figyelemmel arra, hogy a felmondási 
idő 3 hónap, a jogviszony megszűnésének napja: 2022. június 30. napja. 
 



 

Határidő:  azonnal (a szerződés felmondására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
 
2. Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott közköltségen történő eltemetés feladatának ellátására 
határozott időre szerződést köt az Örök Gyertyaláng Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 
1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14., fióktelepe: 3000 Hatvan, Szent Mihály út 17.), 
mint az önkormányzat számára összességében legkedvezőbb ajánlattevővel 2022. július 1. napjától 
2023. június 30 napjáig. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2022. április 15. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
Hatvan, 2022. március 25. 

        
 

 Horváth Richárd 
           polgármester 

 
 
 
Látta:     
    

dr. Kovács Éva 
         jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


