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Pér Község Önkormányzata
Herold Ádám Polgármester Úr
9099 Pér, Szent Imre u. 1.
Tárgy: tájékoztatás a ravatalozó üzemeltetésről
Tisztelt Polgármester Úr!
Hivatkozva a Pér Község Önkormányzata és a „JÓSZÍV” Temetkezési Kft. között létrejött 2008.
szeptember 3-tól érvényes, 5 évre szóló ravatalozó üzemeltetésére vonatkozó Vállalkozási
Szerződésben foglaltak szerint az alábbi tájékoztatást adjuk a 2010.évre vonatkozóan:
A „JÓSZÍV” Temetkezési Kft. az Önkormányzat tulajdonát képező 649 hrsz.-ú ingatlanon lévő
péri ravatalozót felszerelte és üzemelteti.

Ravatalozóval kapcsolatos üzemeltetői feladatok
A Vállalkozási Szerződésben vállalt üzemeltetői feladatainkat teljesítettük, ezek közé tartozik:
biztosítottuk a ravatalozóban a temetkezési szertartások feltételeit,
összehangoltuk a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatási
tevékenységet, szervezési intézkedéssel elősegítettük a temetés és az urnaelhelyezés
zökkenőmentes lefolytatását,
összehangoltuk a temetéseket,
biztosítottuk a temetkezési vállalkozók részére előre megfizetett térítés ellenében a
temetkezések lebonyolításához szükséges ravatalozás feltételeket, melynek díját (jelenleg
10 000 Ft + ÁFA) a gondnokunk minden esetben beszedett,
biztosítottuk az elhunytak átvételét, melynek díját (jelenleg 2 500 Ft + ÁFA) a
gondnokunk minden esetben beszedett,
rendszeresen takarítottuk a ravatalozót és környékét,
biztosítottuk a ravatalozó egyéb technikai berendezéseit, közcélú létesítményeit (WC)
karbantartottuk, tisztántartottuk, és működtettük,
együttműködtünk a temetkezési vállalkozókkal, mely során elsődleges szempont a
kegyeletet figyelembe vevő, kulturált magatartás,
ravatalozáskor fél órával a szertartás megkezdése előtt gyászzenét -, szertatás alatt a
hangosítást biztosítottuk,
minden temetés alkalmával a ravatalozót nyitásáról-zárásáról gondoskodtunk.

Ravatalüzemeltetés kiadásai
A gondnok, Adamik Pálné a feladatok ellátásáért, továbbá a halottak napi hangosításért, a
2010.évben számla ellenében összesen 248 305 Ft díjazásban részesült.
Ravatalüzemeltetés bevételei
A ravatal használati díjat Adamik Pálné gondnok számlázza és szedi be a temetkezési
vállalkozóktól, a „JÓSZÍV” Temetkezési Kft. a temetési számlába beépítve érvényesíti a díjakat.
Összesen számlázott ravatalhasználati díj 30 temetés után volt, ebből a „JÓSZÍV” Temetkezési
Kft. 4 esetben, a gondnok 26 esetben állított ki számlát más temetkezési vállalkozóknak.
A 30 temetés utáni ravataldíj bevétel ÁFA nélküli összege 300 000 Ft.
Házi halott, elhunyt átvétele 12 esetben történt meg, mely bevétel ÁFA nélküli összege 30 000 Ft.
Tisztelt Képviselő Testület!
Mivel Pér Község Önkormányzata és a Péri Római Katolikus Egyházközség, valamint a Péri
Református Egyházközség között megköttetett a temetők átadás-átvételére, a temetők
üzemeltetésére vonatkozó megállapodás [44/2009. (V.12.) ÖTH számú határozat szerint], ezért
felhívnánk a tisztelt Képviselő Testület figyelmét a közöttünk érvényben lévő Vállalkozási
Szerződés 1./ pontjában foglaltakra, miszerint:
„… Egyben megállapodnak abban is, hogy a Megrendelő Önkormányzat és a temető jelenlegi
tulajdonosa (egyház) a temető köztemetőként történő üzemeltetésében megállapodnak, úgy abban
az esetben jelen 5 évre szóló Közszolgáltatói szerződést új feltételek meghatározásával
kiegészítik, és ebben az esetben a Vállalkozó a temetővel kiegészülve üzemelteti.”
A ravatalozó üzemeltetésére vonatkozó Vállalkozási Szerződés helyett kezdeményezzük Pér
Község Önkormányzata és a „JÓSZÍV” Temetkezési Kft. között létrejövő Kegyeleti
Közszolgáltatói Szerződés megkötését, a Pér Község köztemetői üzemeltetésére és
fenntartására. Ezzel kapcsolatban kérjük a tisztelt Polgármester Urat, hogy tűzzön ki egy
időpontot annak érdekében, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos javaslatainkat, észrevételeinket
Önökkel egyeztetni tudjuk.
Felhívnánk a Tisztelt Képviselő Testület figyelmét, hogy a Vállalkozási Szerződésben foglaltak
alapján a ravatalozás feltételeinek biztosítására megállapított díjat (10 000 Ft + ÁFA), és a halott
átvételi díjat (2 500 Ft + ÁFA) az Önkormányzat évente felülvizsgálhatja és módosíthatja. Ezen
díjak 2008 óta nem lettek karbantartva.
Tájékoztatnánk Önöket, hogy a 8/2009. (V.13.) ÖKR rendelete a temetőkről és a temetkezésről
7.§ (2) pontjában nincs említés az általunk beszedett elhunyt átvételi díjról.
Továbbá nem tisztázott, hogy ugyanezen pontban szereplő vízhasználati díjat ki szedi be, továbbá
miként jelentik be a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők (jellemzően sírkövesek).
Javasolnánk a temetőkben urnafal építését és vállalnánk más temetőkben jól bevált urnakripták és
urna oszlopok telepítését., mivel a hamvasztásos temetések száma, aránya folyamatosan
emelkedik. Ezek egyben a temető díszéül is szolgálnának.
A „JÓSZÍV” Temetkezési Kft. a településen létrehoz, és engedélyeztet egy kellékbemutató és
temetésfelvevő helyiséget, ahol biztosítja a teljes körű temetésfelvétel lehetőségét, továbbá segíti
a „JÓSZÍV” Önsegélyező Pénztárral tagjai számára a kedvezőbb temetési költségek elérését.
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A lerakatunk vezetésével Csorna Bélánét (9099 Pér, Hunyadi u. 4.) kívánjuk megbízni, aki
egyben ellátná Adamik Pálné helyett a gondnoki feladatokat is.
Társaságunk a jogszabályokat, rendeleteket, előírásokat betartva, megfelelő anyagi áldozatokat
hoz a szakszerű üzemeltetés biztosítására.
Tájékoztatjuk Önöket a halott-hűtéssel kapcsolatban, hogy az elhunytak hűtőbe történő
elhelyezése és kivétele a helyszűke miatt nehézkes, körülményes.
A 2010. évben a temetések megoszlása az alábbiak szerint alakult:
Kovács Kegyelet 2007 Bt.
22 temetés,
„JÓSZÍV” Temetkezési Kft.
4 temetés,
Pax Via Kft.
3 temetés,
Mementó Kft.
1 temetés.
Melléklet: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés minta
Győr, 2011. március 23.

Tisztelettel:
Dr. Ladocsy Géza
ügyvezető
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