
90/2020. (XII. 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 
határozata: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a 
koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 
törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat-és hatáskörét gyakorolva a 
Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve a következő határozatot hozta: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. között a 
köztemetők kegyeleti közszolgáltatás keretében történő üzemeltetésére létrejött, 2011. január 
1. napjától hatályos kegyeleti közszolgáltatási szerződésnek a szerződés időtartamára 
vonatkozó 1. számú módosítását jóváhagyja és a szerződésmódosítást aláírja. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
Határidő:  2020. december 20. 
 

INDOKOLÁS 
 
Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország 
területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.  
 
A Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő köztemetőket pályázat 
nyerteseként, kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a Somogy Megyei Temetkezési 
Szolgáltató Kft. üzemelteti.  
 
A temetők üzemeltetésének költségeire a 2007. január 1-től hatályos önkormányzati rendelet 
alapján az alábbi források nyújtanak fedezetet: 
- A temetkezési helyek megváltási, illetőleg újraváltási díja (sírhely megváltás), mely 

visszamarad a Szolgáltatónál és köteles vele az önkormányzat felé elszámolni. 
- A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj. 
- Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások kötelező igénybevételéért a temetkezési 

szolgáltatók által fizetendő díjak. 
- A lejárt, meg nem váltott, és ezért újra értékesített sírhelyek előkészítési díja a 

csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett. 
- A városi köztemetőkben – a temetkezési szolgáltatók kivételével – vállalkozásszerűen 

munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja. 
 
A Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. kérelmet nyújtott be a temetkezési díjak 
2021. évi emelésére vonatkozóan, melyet mellékletként csatoltunk az előterjesztéshez. 
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A 2021. évre tervezett 94.071 eFt-os üzemeltetési költségek 2,0 %-kal (1.968 eFt-tal) 
elmaradnak a 2020. évi tervtől, ugyanakkor 7,5 %-kal (6.586 eFt-tal) magasabbak a 2020. évi 
várható adatoknál. A várható adatokhoz képest kimutatott növekményből 5.709 eFt a 
bérköltség, béren kívüli juttatások és járulékaik sorokon jelentkezik. A Társaság 2020. évben 
15 %-os bérfejlesztést hajtott végre, 2021. évre 8 %-os béremeléssel terveznek a munkaerő 
elvándorlás megelőzése érdekében. Az egyre inkább rendszeressé váló munkaerőhiány a 
temetőüzemeltetési feladatok ellátását veszélyezteti. 
 
A Szolgáltató az önkormányzati által megállapított valamennyi díjtétel - a sírhely- és 
újraváltási díjak, a lejárt, meg nem váltott sírhelydíjak, valamint a temetői létesítmények és az 
üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak - esetében 
egységesen 5,0 %-os díjemelést javasol 2021. január 1-től.  
 
Fentiek alapján az önkormányzat által megállapított hatósági árak az alábbiak szerint 
alakulnak: 
 

Megnevezés jelenlegi díj 
(nettó)  
Ft-ban 

javasolt díj 
(nettó)  
Ft-ban 

index % 
javasolt / 
jelenlegi 

Temetői létesítmények igénybevétele 34.100 35.805 105,0 % 
Elhunyt hűtése (Ft/nap/fő) 3.960 4.160 105,1 % 
Ravatalozás 10.620 11.150 105,0 % 

 
 

Megnevezés jelenlegi díj 
(nettó)  
Ft-ban 

javasolt díj 
(nettó)  
Ft-ban 

index % 
javasolt / 
jelenlegi 

A temetőben erre a célra rendszeresített szállító 
járművön történő halott szállítás 

1.530 1.605 105,0 % 

Urnaelhelyezés 8.560 8.990 105,0 % 
Sírásás normál (koporsós temetés esetén) 30.250 31.765 105,0 % 
Sírásás mélyített (koporsós temetés esetén) 33.745 35.430 105,0 % 
Gyermeksírhely ásása 6.565 6.895 105,0 % 
Sírhelynyitás normál (koporsós temetés esetén) 30.250 31.765 105,0 % 
Sírhelynyitás mélyített (koporsós temetés esetén) 33.745 35.430 105,0 % 
Sírhelynyitás gyermeksír esetén 6.565 6.895 105,0 % 
Sírhelynyitás, zárás kripta esetén 18.700 19.635 105,0 % 
Sírhelynyitás, zárás urnakripta esetén 6.600 6.930 105,0 % 
Urnasírhely nyitás normál 8.800 9.240 105,0 % 
Urnasírhely nyitás sírban 8.800 9.240 105,0 % 
Sírbahelyezés 440 460 104,5 % 
Visszahantolás normál (koporsós temetés esetén) 10.985 11.535 105,0 % 
Visszahantolás mélyített (koporsós temetés 
esetén) 

12.085 12.690 105,0 % 

Gyermeksírhely visszahantolása 2.200 2.310 105,0 % 
Exhumálás 8.800 9.240 105,0 % 
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Urna elhelyezése kriptában 9.271 9.735 105,0 % 
Urna elhelyezése sírban 9.271 9.735 105,0 % 
Szórás 14.645 15.375 105,0 % 

 
Továbbra is indokolt a kaposvári lakosoknak járó kedvezmény fenntartása, mely szintén  
5,0 %-kal emelt mértékben, a jelenlegi 13.103 Ft-ról 13.758 Ft-ra módosul. 
 
Egy átlagos temetési számla összetételét tekintve 3 részből áll: az önkormányzat által 
megállapított kötelező díjakból, a temetkezési kellékek díjaiból és a temetést végző társaság 
temetkezési szolgáltatási díjaiból, melyek a számla végösszegében 1/3-ad – 1/3-ad arányt 
képviselnek. Előzőek alapján az önkormányzati díjak 5,0 %-os emelésével – a kellékdíjak és 
az egyéb szolgáltatási díjak változatlan összeggel történő fenntartása esetén – a temetési 
számla végösszege kb. 1,43 % - 2,33 %-kal emelkedik. Ez azt jelenti, hogy koporsós temetés 
esetén kb. 5-6 ezer Ft-tal növekszik a temetés költsége a választott kellékek mennyisége, 
minősége, az igénybevett szolgáltatások jellege függvényében. 
 
A temetőkben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőüzemeltetési 
hozzájárulást a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (4) 
bekezdésével összhangban, az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű 
számtani átlagának legfeljebb 5 %-ában lehet megállapítani. A Szolgáltató javaslata alapján a 
rendelettervezet a temetőfenntartási hozzájárulás összegeit a jogszabály alapján maximálisan 
megállapítható mértékkel (nettó 5.119 illetve nettó 6.555 Ft/munka) tartalmazza.  
 
A Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. és az Önkormányzat között hatályban lévő 
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2020. december 31. napján lejár. A közszolgáltatás 
további ellátására, a szolgáltató kiválasztására pályázatot folytatunk le, az ennek 
eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatályba lépéséig döntöttem a jelenlegi 
szerződés meghosszabbításáról. 
 
 
Kaposvár, 2020. december 1. 
 
 
 
 
 Szita Károly  dr. Csillag Gábor 
 polgármester  jegyző 
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 1. számú melléklet 
 

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 
 

amely létrejött egyrészről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, 
Kossuth tér 1., képviseli Szita Károly polgármester, pénzügyi ellenjegyző Balogh Beáta 
gazdasági igazgató), (a továbbiakban: Önkormányzat),  
 
másrészről a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, Mező u. 2. 
Cégjegyzékszám: 14-09-300866, adószám: 11227326-2-14, képviseli Puskás Béla ügyvezető 
igazgató), (a továbbiakban: Közszolgáltató), (együttes említésük esetén: Felek) között, 
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat és a Közszolgáltató szerződést kötöttek a 

Kaposvár közigazgatási területén lévő köztemetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
keretében történő, 2011. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig tartó, határozott 
időre szóló üzemeltetésére vonatkozóan.  
 

2. Felek a kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2.) pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 

„2.) A kegyeleti közszolgáltatásra vonatkozó szerződés 2011. január 1. napjától 2021. 
május 31. napjáig, de legfeljebb a közszolgáltató kiválasztására lefolytatott pályázati 
eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatályba lépésének napjáig 
tartó határozott időre szól. A tevékenység végzésének jogát a kegyeleti közszolgáltató 
másra nem ruházhatja át.” 

 
3. A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban 

maradnak. 
 

Felek jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
Kaposvár, 2020. …………………….. 
 
 
 
 
 

 ……..……………………………… ……..……………………………… 
 Kaposvár Megyei Jogú Város  Somogy Megyei Temetkezési  
 Önkormányzata  Szolgáltató Kft. 
 Szita Károly polgármester  Puskás Béla ügyvezető igazgató 
 
 
 
 
 ……..……………………………… 
 Balogh Beáta gazdasági igazgató 
 pénzügyi ellenjegyző 
 


