.s&-C-,1-g

/ a 2016 iprilis 18-i 1.szdml, a zots@nius
szami m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva)

-U /s--t lt-r.,g

i Szerz6d6s
28.-i 3.

amely letrejcitt egyr6szrol p6cs Megyei Jogri V6ros Onkorminyzata
sz6khelye: 7621 P6cs, Szechenyi t6r 1.
ad6sz5ma: 15 478706-2 02
KSH tozssz5m : 1 547 87 06-7 5 1 1 -921 -O2
PIR sz5m: 478-704
k6pviseli: Dr. P6va Zsolt po196rmester

mint a kcizfeladat ell6t6s6t 5tad6 cinkorm6nyzat

vagyonkezel6i jogot 6truh6z6 tulajdonos
/tovSbbiakban: tulajdonos/

6s

m5sr6szrcil BIOKOM p6csi V6rosiizemeltet6si 6s
K<irnyezetgazdiilkod6si Nonprofit Korl6tolt
Felel6ss6gfi Tdrsas6gl
sz6khelye: 7632 P6cs, Siklosi rjrt 52
c6gjegyzeksz6ma : 02-09-062862
adosz6ma: 1 1 01 4959-2-02
KSH tozsszSm: .1 1 01 4959-38 1 1 -572_02
kepviseli:. Dr. Kiss Tibor tigyvezeto igazgato,
mint a kcizferadat erdt6sit 6tv6rtar-6 ilzemertet6 6s
mint
vagyon kezel6

alutirott hetyen 6s idoben p6cs Megyei Jogri Vdros
\Z:*^l:
Kozgyrit6s6nek
42912011. (11.1o.) sz. hatilrozatanat<

ternataim?zasa arapjdn, ardbbi fert6terek

mellett.

t.

El6zm6nyek

1

Jog[ Vdros onkorm anyzata az onkormdnyzatokror
szor6 1990. evi
LXV... torv6ny B. S /i/ es l4t bekezOeseiien
a
temeto fenntartAs 6s a
temetkez6sser kapcsoratos.egyeb tevekenys69ek.
erdt6sa rtur"io u="r*rtlte.l
kotetezo kcizferadat6t a k6zte 6s a pecs nororn"g
varo.i vrgy;nxE#?i''iiozo
P6cs Briza ter 8/b.) koz6tt.25.ev latarozott iJ8re. tetre,ott
es 2010 januar 1-jen
eletbe l6pett ,,Kozfetadat Ataaasi
v"gyonr"i"tesi szerzoJest
,
Holding zr. 0t16n r6tta er,.tekintetter
",
"Li;i"
h;il
a
remeto fenntart6sra
"e*a
6s
kegyeleti kozszorg5rtatds eildtds6ra kor6bban
sz-ikosodott onkorm6nyzati c6g _
a P6csi remetkez6si Kft. -..a2 onkorm6nyzai turajdon5bor 100%-ban p6cs
a

i.9:..

M-egyei

;;;,

Holding Zrt. tulajdon6ba kerutt.

's"LH3:ilJ:l;::':,#,l*:l,ff

foryt6n ber6pett ur szerzodo fer mesnevezes6t
a 2o1e jnniusi

fr

lLr

2

P6cs Holding Zt1.-bol 2011 augusztus 31-i idoponttal kivltlt a P6csi
'100%-os tulajdonosa
Uzletr6szkezelo Kft. (7621 P6cs Sz6chenyi ter 1 )' amely

A

lett a P6csi Temetkez6si Kft. 0zletr6sz6nek.

P6cs Megyei Jog0 V6ros Onkormdnyzata, mint tulajdonos

a

Pecsi
Uzletr6szkeiel6 Kft-. torzstok6i6nek a P6csi Temetkez6si Kft. irzlet16sz6vel
torten6 csokkent6serol 6s a Temetkez6si Kft. 6nkormanyzati tulajdonba v6tel6rol
dontott.

A temeto fenntart6s 6s a kegyeleti kozszolg6ltat6s szakszeru 6s a jogszabdlyi

felteteleknek megfelelo elldt6s5nak 6s ezen feladat dnkormanyzati vagyoni 6s .
mfik6d6si k6rben tartas6nak 6rdek6ben az onkorm6nyzat a klzfeladat ell5tds-5ra
6s a feladat ellirt6sdrhoz szukseges vagyonanak a m0kodtetesere a P6cs Holding
kozfeladat
2rt.-vet tenn6llo szerzod6st megszUntette, ezzel egyidejfileg
a P6csi
kezel6s6re
6s a k6zfeladat ell6t5sZhoz szi.iks6ges vagyon
"lleterar,
Temetkez6si Kft.t jelolte ki.
A kesobbiekben bekovetkezett 6ltalAnos jogutodl6s folytan a kozszolg6ltat6s
Kft. helyebe a
ell6t6s6rval megbizott 6s egYben vagyonkezelo P6csi Temetkez6si
BIOKOM NonProfit Kft. l6Pett.2
ell6t6s516l
Mindezek alapjdn a temeto fenntart6s 6s a kegyeleti k6zszolg6ltat6s
kdtik.
szerzod6st
kovetkezo
Felek
a
6s az ehhez szUks6ges vagyon kezel6s6rol

a

Jogszab6lyi felhatalmaz6s

2.szerzodofelektudom6ssalbirnakanol,hogyazonkorm6nyzatikozfeladat
ell6t6s6nak-adottesetbengazddrlkodoSzervezetr6sz6ret6rt6no-6tad6s6r6l,
legmagasabb. szinten
tovdbbzr a kozfeladat Stadzs es ell6tdrs felt6teleir6l
Masvarorsz6g helvi
cikk6ben'
iti"syrLrirag nraptorvJnvene!

a

99..39i1..
) .1 os S- i . clxxxlx torv6nv (a tov5bbiakb^alM91y
lnkt*anvrrLiror i.oio zdr
CXCV| torv6ny (a
6ban, valamint n"rr-="ti vagyonrol szolo 2311 evi
pontja' tovdrbb6.a'1 '1 ' S-a
tov6bbiakban: Vrgyontb;"nyl1'S tf l bekezd6s 19'b)
(eseti) szabdlyoz6sra, es a
rendelkeznek, ugyO"n'i"lh't"lmaiast adnak a helyi
j6ro teendok szerzodesbe
konkr6t kozfeladat ataalsira, a feladatdtvdllalassal

foglal5s6ra6sr'-f,oZ"f"O'telldt6shozsziiks6gesonkorm6nyzati
jog

megalapit6s6ra'
va!yont6rgyakra vonatkozo vagyonkezeloi
V6ros Onkorm6nyzata az
Ennek megfeleloen szab6lyozta P6cs 171eSY.e1 Jogrj

tulajdonosi jogok gyakorldrsdnak
rendelet6nek (a tovdbbiakban:
.r"oarviitbr szolo' ilizolz" (11 24') kozfeladat
Stad6ssal kapcsolatos
$-ai'ban a
vugv;nr"nO"f"l) 15. A
is mLlkod6s6re vonatkozo helyi szabdlyokat.
,"dvonr,"r"roi jog alapitirJra
'1'
a
6s
rendelet 4. sz. ,"tteXt"t taitalmazza az atadott koleladatokat

onkormanyzat

rrgyo-J;i Gpcsolatos

jegyzek6t'
vagyonkezelesbe adott vagyont6rgyak
alpontj6nak
Felek kijelentik tovirbbdr' hogy a ugll ...19 $ (1) bekezd6s
temetol6tesit6s
6s
varosuzemeltetes reszieiaoatikent definidrlt temetofenntart6s
sz6lo 1999.6vi. XLlll.
kozfeladat ell5t6sa, i"r"toiror 6s a temetkez6srol
kiilonosen
(a tovanuiaiuanr Ttv') meghat6rozott 6gazati szab6lyok vonatkoz6
a Ttv. 39. s-auan a kJ;sroigjlt"ta.i szerz6d6s tartalmi elemeire
szaUatyozas-- figyelembe v6tel6vel tort6nik'3

2

iil,"yb""

2

3'
20'16' aprilis 18-an tOrt6nt szerz6d6sm6dositas
Az altalSnos jogut6dlasra vonatkoz6 mondatot a
pontja iktatta be.
sziiveg
zOt g. jOnirs 28- m6dositdssal megallapitott

, 'R

S l,4,,t

3

Felek rogzitik, hogy a szerzod6st az itt meghatdrozott jogszabdlyi
felhatalmaz5sok alapj5n es az al6bbiakban megfogalmazott szerzod6ses cel
el6r6se 6rdekeben kotik egym6ssal.
A szerz6d6s c6lja

3. aAlnak 6rdekeben, hogy a P6cs Megyei Jog0 Vdros onkormitnyzata tulajdon6ban
levo mukodo temetok onkormanyzati korben t6rt6no uzemeltet6se es fenntartdsa
hossz0 t5von is biztosithato legyen, 0gy, hogy az 6llampolg5rok az elhunyt
hozzdtarlozoikkal kapcsolatos kegyeleti jogaikat melto m6don gyakorolhassdk,
szerz6do felek P6cs Megyei Jogri V6ros onkorm anyzatanak az lnkormanyzat
vagyon5val kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorldsdr6l sz6l6 1112012. (ll.i4.)
onkorm6nyzati rendelete 15.
21. g-aiban foglalt rendelkez6-seknek
megfeleloen 6s a
mell6klet 4-1 1. sor6ban t6telesen felsorolt korl6tozottan
forgalomk6pes onkormanyzati temet6vagyonra
melrekretek)
vagyonkezel<ii jogot l6tesito vagyonkezeloi 6s temeto uzemeltetoi szerzcid6st
kotnek az al5bbi feltetelek szerint.

-

4,

(1. 2. sz.

R6sztetes ..".130u", fett6tetek
A ktizfeladat 6tad6sa, vagyonkezel6i jog

4. .f9". .Megyei LoS1..!31os Onkormdnyzata tutajdonosk6nt a
onkormdnyzatokrol szol6 1990.
g.

hetyi

evi LXV. tdrveny
g /4/ il-letve a temetcikr6l es a
temetkez6sr<il sz6l6 1999. evi XLlll. Torveny( tov6bbiakban: Temeto
ttirvenvi s. s
/1/ bekezd6seiben a temeto fenntartds (izemertetes) kdterezo on[orma'nyzati
kozfeladat errStdsdt az ehhez szr-iks6ges temeto ingaflanoknak, izok
fe16pitmenyeinek
egyeb tartozekainik
mLikodtet6s6re vonatkoz6
vagyonkezeloi jogosults6gok 6s kcitelezetts6gek elldrt6s6t .r.n
,.ii6aeso"n
meghat5rozott felt6telek szerint teljes eg6szeben drtadja
Vagyonkezelo a jerzett feradatoknak a meil6kretek szerinti"rgyo"t;b"uk..
temeto vagyonnar (1.
6s a 2la. - 2/h. mell6kleteks) p6cs V6ros kdzigazgatdrsi teriilet6n tdienci terjes
k6rii ell6t5s5t ezennel elv6llalja.

6s

kijelentik,

a

a

hogy
temet6uzemertet6si tev6kenys6g gyakorrdsa a
Iglgk
koztemetcikror es temetkez6s rendjertir szoro 42r200i. (xr. 2d)
di[",r].v.rti
rendelet (tovdbbiakban or.) 2. g (1) bekezd6s6ben fersorort p"i, r,origrigita.i
ter0let6n l6vri onkorm6nyzati tulajdon0 temet<jkben kerUl sor.6
szerzodo felek egybehangzoan meg6ilapitjrik, hogy- a vagyonkezero r6sz6re
6tadott koleladat ell6t6s biztositds6ert a iutiloonoJbnkormZnyzat
- pontoun
emlitett jogszab5lyokban rogzitett
-,,m6gottesfelel6ss6ggel', taiozik "
szerz<idci felek egybehangz6an kijerentik, hogy ezen kdzfeladat 6tadds
megferer

a. nemzeti vagyonr6l szolo 2011. evi CXCVI. torv6ny 3.S (1) fS.po;t

alpontj6ban szab5lyozott szervezetek drltal torten6 kozfeladat-

felt6teleinek.

"itaia.

O)

att"tano"

4 A2019.

jtnius 28. -ai modosit6ssal mege apitott szoveg.
A 20'19. junlus 28.-ai m6dositessal megZllapitott szrlvegi
6 A bekezd6st
a 20.19. j0nius 28- ai m6d;sit6s iktatta be.
5

ik4/

5.

az

6nkorm6nyzat vagyon6val kapcsolatos tulajdonosi jogok
gyakorldrsAr6l szol6 1112012. (11.24.)) sz6mri onkorm6nyzati rendelet 4. szam[

Tulajdonos

melleklet6nek 2-es sorsz6m alatt meghat6rozott onkormanyzati vagyoni kor6re,
(a szerzcid6s .. 1. szamI mell6kleteben t6telesen felsorolt vagyontargyakra)
amelyek az Onkorm6nyzat sz5mviteli nyilv5ntart6s6val megegyeznek 6s a
konyvszerinti 6rteket is tarlalmazzak, ezennel vagyonkezeloi jogot letesit a Pecsi
Temetkez6si Kft., mint vagyonkezelti r6szere. A vagyonkezelo a szerzod6sben
megalapitott vagyonkezeloi jogot 6s annak gyakorl6sdt ezennel elfogadja.

6.

Vagyonkezelo a vagyonkezeloi jogot a tula.idonos Onkorm6nyzat dont6se alapj6n
mindenfajta ellen6rtek megfizet6se n6lkill, kijelolessel szerzi meg. Vagyonkezel6t
a uagyonkezeloi jog alapj6n ha jogszab6ly m5sk6nt nem rendelkezik
megit[tif a tulajdonos jogai es kotelezetts6gei azzal, hogy a vagyonkezel6seben
jogot
levo vagyont nem idegenitheti el, nem terhelheti meg 6s a vagyonkezeloi
nem ruhezhatja tov6bb harmadik szem6lyre.

-

-

A vagyonnal kapcsolatos rendelkez6sek
77. Vagyonkezelo kijelenti, hogy a szerzod6s 1. 6s 2. sz. mell6kleteiben szereplo, a

va{yonkezeloi

log

targyet kepezo vagyont6rgyakat ismeri, azokat

a

szJizodesben meghat6rozott feladatok ellatdrsdrra alkalmasnak tartja.
Ennek megfeleloln felek meg6llapodnak abban, hogy Vagyonkezelo a
szerzod6s tlrgydt kepezo vagyont6rgyak birtok6ba - ktrlon birtokbaad6si el1dr5s
a szerzod6s a15ir6s6nak napiAn lep'
nelktil

-

S.VagyonkezelokdtelesaVagyonmegovdsArolafenndllojogszabalyok6sa
haiJyos szerzod6si szab6lyok betartds6rol 6s betartat6s6rol gondoskodni, a
temeiot< kornyezetkdrosodastol mentes kornyezeti drllapot6t megorizni.

Avagyonmeg6v6sa6rdek6bentetthalaszthatatlanint6zked6seirol
vagyonkezel6 a tulajdonost tdrj6koztatja'

g.FelekmegAllapodnakabban,hogyvagyonkezelo6ltalV6gzett,VagyVegeztetett
nem
fel0jitdrsi ?s iekonstrukcios beruh6zdsokkal az adott vagyont5rgyakon
szerez tulajdonjogot, osztatlan kozos tulajdoni hdnyadk6nt sem'

10.

A vagyonkezelo felel az allala igenybe vett uzemelteto, illetve b6rmilyen m6s
k6zre;0kodo r6sz6rol v6gzett biruh6z6s 6s rekonstrukci6s munk6latok teljes-

k6rrll m(szaki ellen6rzes6n6k az ell6t6s6ert. A mtlszaki ellenorz6st vagyonkezelo
egyes
rlrgy kdteles elldtni, hogy a temeto ingatlanok, illetve ezek fel6pitm6nyei

eiemeinek a fel[jit6sa 6s rekonstruk-ioja hossz0t6von is biztositsa a temet6k
magas szinvonahl m(kod6s6t.

11. Felek meg6llapodnak abban, hogy vagyonkezelo a szerzod6sben meghatarozott
k6zfeladai teljes kdrrl ell6tdrsakor az Onkorm5nyzat tulajdonat. kepezo- temetovagyon m(kOitet6s6t a temetokrol 6s a temetkez6si tev6kenys6grol szol6 Ttv.S.
saiSt maga v6gzi' e
S Es O. $-ai 6s az 6r. a 3. S /2/ bekezdese szerint
izerz6d6sten meghatdrozott c6l el616se 6rdek6ben'
7
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12.8Felek meg6llapodnak abban, hogy a 1 1. pontban meghat6rozott tev6kenys6get
bele6rtve a teljes temetovagyon mr..ikodtet6set
a vagyonkezel6 harmadik
szem6lyek fele, sajdrt nev6ben es barki 6ltal egyedi k6zszolg6ltat6si szerzrid6ssel

-

-

igenybe vehetri m6don, saj5t maga v6gzi, vagy bizonyos jogszabdlyi felt6telek
alapj6n m6ssal vegezteti az Arak meg6llapit6s6r6l szol6 1990. evi LXXXVII.
torv6ny 6s az 6r. szabdlyai szerint.
A temet6k tizemeltet6se

vagyonkezel6 a 11.,12. pontokban meghatdrozott jogszabdlyok szerint a
temetok 0zemeltet6s6vel kapcsolatban a kdvetkezo feladatokat teljesiti.
a) Biztositja az eltemet6s (foldbetemet6s, hamvak elhelyez6se) feli6teleit, es
ennek megfeleloen a Temeto T6rveny .t6. g-6ban foglaltakon t0l:
- szervezi a temet6si szolg6ltat6sok zavartalan, id6beni lebonyolitdrs6t;
- a hozzAlarlozok ig6nye alapj6n lehetov6 teszi es segiti a kiv6ns6guknak
megfelelo szertart6sok lebonyol it6s6t;
- 6sszehangolja a temet6seket, meryekn6r ig6ny szerint egytittmtikodik az
egyhazi temetesek lebonyolit6s5ban, ennek keret6ben meg6llapodik a temeto
k5polna haszndlat6nak ellent6telez6s6rol a tulajdonos egyhazzal,
- meghatarozza a temet6si idopontokat 6s az ezzel egyutt ;aro szolg6ltatasi
tev6kenys69eket koord in6lja ;
- meghat6rozza a temetkez6si szorg6rtat6s, iilet6reg a temet<iben v6gzett
egyeb szolg6ltat6si tev6kenys6gek ell6t6snak temetoi rendj6t;
- betartja, betartatja az onkorm5nyzati rendeletben foglaltakit;
- koteles a rendeletben meghaterozott szab5lysert6sek 6szlel6se eseteben
azonnal Pecs Megyei Jogri V6ros jegyzcljenel feljelent6st tenni;
- Ugyf6lszo196latot m(kodtet;
- meghat6rozza a temetoben v6gzett egy6b vdlarkozdsi tev6kenysegek

13. A

ell6t5s6nak temetcji rendjet;

- a temet6ben foly6 tev6kenysegek ellenorzese;
- a temet6sek osszehango16sa;
- a temetcjben foly6 munk6latok nyilvdntart6sa;
- a nyilv6ntart6konyvek naprak6szen tort6no vezet6se es megorz6se;
- a temetkez6si v6llalkoz6k r6sz6re terites elleneben
a temetkez6sek
lebonyolit5s5hoz

-

8

szriks6ges r6tesitm6nyeket, berendez6seket az
onkormSnyzati rendeletben foglaltak alapj6n biztositja;
ellen6rzi a temetokben fe15llitdsra keri.llo sireml6kek m(szaki tervrajz6t, a kie,s besz6llit6si engedely alapj6n helyszini ellencirz6st v6gez,
t6jekoztatja
szab6lyokban ekiirt, helyileg slok6sos m6don a
temet6l6togatokat;
megszervezi, nyilv6ntartja a temetoletogat6k engedelyhez kotott g6pkocsival
t6rt6nci behajt6sdt;
a temetciellencjrz6seket megszervezi es biztositja;
a temet6si idcipontokat meghatdrozza 6s az ezzel egyutt j6r6 szolgaltatasi
tev6kenys69eket koordin5lja ;
meghatarozza a temetkez6si szolgaltatas, illetoleg a temet6ben vegzett egyeb
szolg6ltat6si tev6kenys6gek ell5t6sdnak temetoi rendjet;

a
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-

az eltemettetonek, a jogosult hat6sirgoknak abba betekint6st enged, arr6l
felvil69osit6st ny0jt;

-

megfrllapitja

a

temetolAtogat6k kegyeletgyakorl6s6nak felt6teleit,

a

nyitvatart6si idot;
a kozponti temetoben portaszolg6latot szervez, biztositja a temeto nyit6sat,
z{rAsAl6s a temetok v6delm6t;
ellenorzi a k6zponti temetclbe g6pj6rmLivel behajtok behajtasi enged6lyeit, az
enged6ly n6lkU behajt6k al p6ldiiazza a vonatkoz6 onkorm6nyzati rendeletben
meghatSrozottak szerint.

-

b) Gondoskodik

a temetobe kisz6llitott elhunytak 6tv6tel6rol, orz6s6rol,

6tad6s616l.

c)' Biztositja a ravataloz6 6s technikai berendez6sei (t6rol6k, htitok, egyeb berendez6sek 6s felszerel6sek, szerelv6nyek) karbantart6s6t, iavit5s6t, az eloirt
m6don 6s gyakoris6ggal torteno fert6tlenit6s6t, 6s legal6bb k6t6venk6nt a
helyis6gek fest6s6t 6s meszel6s6t.
d

) Uzemelteti a ravatalozot 6s technikai berendez6seket'

e) Uzemelteti a kdzponti temeto nyilv6nos illemhelyeit.
a temetok infrastrukt0r6.i6nak uzemben tart6s6t 6s karbantartas6t,
uzemeltet6s sordn az 6tv6telkor (e szerzod6s mell6kletek6nt csatolt
irllapotlelt5r szerint) fenn6llo dllapot6t, amely mag6ban foglalja:
a megl6vo utak, l6rd6k karbantartds6t;
a kapuk 6s kerit6sek karbantartds5t 6s javitZtsdtt;

Biztositja
f)'az

. a vizvezellk 6s
g)

-

vizcsapok tlzemeltet6set, javit6s6t,

a

csapad6kviz

elvezet6s6t;
az elektromos elldtas es vildrgit6s mtikddteteset, karbantart5sdt;
a halottash5z 6s hozzAlarlozo helyisegek 0zemk6pess6g6t;
viseli az ezekkel kapcsolatos (kozuzemi) d ijakat' koltsegeket'
Biztositja a temetok tisztasdgAt es jo karbantart6s6t, amely magdban
foglalja:
sziiks6g szerinti sePr6seket;
kaszirlSst, sarabol6st, gyomirt6st;
a hullad6k dsszegyrijt6set 6s elszZtllit6sdtt;
viseli az ezekkel kapcsolatos kolts6geket.

A kornyezetv6delmi referens [tjAn a jegyzo, mint elsclfok0 term6szetv6delmi
kovetoen kul6n megbizas - finansziroz6s
hat6s6g elozetes engedelyez6iet
-metsi6s6t,
kivdg6s6t, f6sit5st 6s parkosit6st, az ezzel
alapj6n"vegzi a tdx
Xapisotatol k6rmegeloz6s es vesz6lyelh6rit5s 6rdek6ben. Az igy keletkezrj

h)s

faanyagot Vagyonkezelo a sa,i6t nev6ben hasznosltja'

e

A 2019. J0nius 28-ai modositassal megellapitott szbveg'
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Ert6kesiti a temetoi sir-, es sirbolthelyeket, valamint a hamvak elhelyez6s6t
szolgdr16 helyeket az onkorm6nyzat temet6i rendelete szerinti dijszab6s
alapjdn.
A temetkez6si hely haszndlati idej6nek lejdrrta 6s a v6rakozdsi idci eltelte utdn
a temetkez6si hely ljb6li felhaszn6l6s5val egyidejrlleg a sirjelet, sireml6ket,6s
egy6b felepitm6nyt
temetkez6si helyekkel egytitt ert6kesiti, vagy
6rt6kesitesig t5rolja, a Temetci Szab6lyzatban foglaltak szerint.',

i)10

a

i)

Vezeti

a sirhely- 6s

sirboltk6nyvet

betart6s6val.

a Temeto torveny 1g. $-6ban eloirtak

k) Szallitrisi akad6lyok elh6rlt6sa c6ljAb6l k6szenleti Ugyeletet mfikodtet.

l) A felugyeletet gyakorlo jegyzo (megbizottja a zoldter0leti referens) r6sz6re az
ellencirzest 6s a nyilv6ntart6sba valo betekint6st lehetov6 teszi, a parcella
kialakit6sSra, bezarasara 6s nyitds6ra igeny szerint javaslatot k6szit, az arra
vonatkozo utasit6sokat betartja.

- az effe vonatkozo torv6nyi, kormdnyrendereti 6s a
hat6lyos onkorm6nyzati szabdlyozds szerint - erre kijelolt temetkezesi helyek
al- es felepitm6nyei haszndrati 6s turajdon jog6nak 6rtekesit6se, ezen log
gyakorl5s kedvezm6nyes vagy ingyenes 6tenged6se a Vagyonrenderetben
foglalt felt6telek szerint tortenik. Az 6rt6kesitendo temetkez6Ji helyek al- es
felepitmenyeinek kijel6l6serol, es az ertekesitessel kapcsolatos tov6bbi
elj6r6srol a 3. mell6klet szerinti Temeto Szab6lyzat rendelkezik.

m)11A vagyonkezel6 altar

n)lNagyonkezelo kdteles

a

temetovagyon uzemeltet6se so16n keletkez6

valamennyi szerzod6sbol keletkezo sz6mlat 6s egyeb tartozdst
koltsegvetes6bol kiegyenliteni.

saj5t

o)lNagyonkezelci a temet6uzemeltet6s k6zfeladat ell6t6sa so16n koteles a
szerzod6s halilya ala tartoz6 valamennyi temeto folyamatos m(k6d6serol a
Ttv.-ben 6s a temetokrol es a temetkez6srol szol6 1999. evi Xllll. t6rv6ny
v6grehajt6s6rol szol6
.145/'1999. (x.1.) Korm. rendeletben (tovabbiakban Vhr.)
eloirt legjobb minos6gben 6s mr-iszaki el6ir6sok szerint - gondoskodni,
tovdbb6 az a) - n) pontokban meghat5rozott feradatokat malas szakmai
szinvonalon ell6tni.

'14. Vagyonkezelo temeto lizemeltetessel
kapcsolatos jogai
a) laVagyonkezelci a vagyonkezer6sbe vett vagyon hasznosit6s6b

bev6teleit, kozvetlen koltsegeit

6s

6r

szarmaz6

r6forditdsat, saj6t vagyondnak

a

hasznosit6sdbol - 6s ktilonosen az 6ltala v6gzett temetkezesi sitgaftat6sool
szArmazo bev6teleit<il sz6mvitelileg is elk0lonitetten koteles nyilvantartani.

-

Vagyonkezel6

a

kezel6s6ben levo temeto ingatanok fenntartdrsinak
ellen6rt6kek6nt jogosult ezen vagyont5rgyak dijmentes ig6nybev6tel6re a

10

A 2016.
a 2019.
12
A 201 9.
13
A 2019.
14
A 2019.
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iiprilis 18-5n tortent m6dositassal meg6llapitott szdveg.
m6rcius 1-j6n tort6nt m6dositassal megdllapitott szovjg.
jtnius 28-i m6dosit6ssal beiktatott szriveg.
j0nius 28.-i m6dositdssal beiktatott szovJg.
j0nius28.-i modositdssal megiillapitott szdveg.
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sajat temetkez6si szolg6ltat6i

tev6kenys6g6nek szervez6s6hez 6s

elldtt6s5hoz.

b)lsVagyonkezelo jogosult az Allala uzemeltetett temetok rendj6t - jogszab6lyi
keretek kozott - szab6lyzatban meg6llapitani. A Temeto Szab6lyzatot koteles
a helyben szok6sos modon valamint a honlapjdrn kozz6tenni.

c) Vagyonkezel6 jogosult a jogszab6lyokban 6s azok alapjan keszult

egyeb

szab6lyzatban az
tort6no 6rvenyesit6s6re az egy6b temetkez6si v6llalkozok tekintet6ben.

uzemeltet6re vonatkoz6 kotelezetts6gek szerzod6sben

Alvillalkoz6k 6s egy6b k6zrem(kiid6k ig6nybev6tele
15. Felek meg6llapodnak abban, hogy vagyonkezelo a temetofenntartds 6s az ezzel
kapcsolatos hat6sdrgi kozuzemi szolg6ltat6s ell6t6shhoz jogosult alv6llalkozo,
illetve egy6b k6zrem(k6do igenybe v6tel6re az al6bbiak szerint'
a) Alvdrli-Jlkoz6, vagy kozremiikodo alkalmazAsAval az alkalmass6guk meg6llapitds6ra a kozbeszerz,sekrol sz6l6 t6rveny rendelkez6seit, a temetokrol 6s a
temetkez6sr6l sz6l6 1999. evi XLlll. tv. hozzit kapcsol6d6 v6greha.it6si
rendeletek 6s 6gazati jogszab6lyokban meghat6rozott penz0gyi, gazdas6gi,
mIszaki felt6teleket tartalmazo szempontrendszert kell
szakmai

6s

alkalmazni.

b) Alv6llalkozoval, vagy az egy6b kozremilkodovel vagyonkezel6 minden eset-

benkotelesir6sbeliszerzod6stk6tni,amelybenlegal6bbpontosanmeg

6s kotelezetis6gek, a betartando agazali szab6lyok
vannak hatarozva a jogok
-tev6kenys6ggel
adekv6t 6s megfeleloen k6rijlhat6rolt
6s szabvdnyok, a

ellen6rt6k(dii),aszerzod6sidotartama,aszerzod6sszeg6s

jogkovetkezm6nye, a teljesit6s biztosit6kai.
c) Hlrmadit< szem6lyek (lakoss5g) fel6 elldtando kozszolg6ltat6sra ig6nybe vett
az e1026 b) pontban foglalt
alv6llalkoz6val k6t6tt szerzod6seknek
tartalmaznia kell a tevekenys6gre valamennyi agazali
felt6teleken t0l

-

-

szab6lybaneloirtrendelkez6seket,azegyedikozUzemiszolgAltatSsra

vonatkozo szerzod6s elemeit, a fogyasztov6delmi 6s az iigyfelfogad6sra el6irt
rendelkez6seket, a szolgdltat6s drdrt 6s az ark6pz6s szab6lyait 6s elemeit, a

mtik6dtetettVagyontargyakravonatkoz6biztosit6s,illetveharmadik
szem6lyeknek okozott k6rok megt6rites6re szolgSl6 feleloss6gbiztosit6st.

Az iizemeltet6s finanszirozdsdnak rendie, gazddlkodds a vagyonnall6
76.17A tulajdonos dnkorm6nyzat a temetofenntartes 6s kegyeleti k6zszolg6ltat6s
kozfeladat ell6t6s6r6rt a temetouzemeltet6st is v6gzo vagyonkezelonek killdn
dijat nem fizet, ugyanakkor az 6nkorm6nyzat, mint tulajdonos a fenntart6si

jog6t k5ltsegeinek feieben a temetok haszn6lat5nak 6s hasznosit6s5nak
vagyoikezetcii log jogcim6n _ az ozerneltetest v6gzo vagyonkezelonek
ellen6rt6k felsz5mit6sa n6lktil 6tengedi.
Ennek keret6ben Vagyonkezel6 jogosult az Or. l.mell6klet6ben meghat6rozott
mindenkor 6rv6nYes

A 201 9. mercius 1-j6ntort6nt m6dositassal megallapitott szoveg'
A 2019. jinius 28.-i m6dosit6ssal megallapitott sz6veg.
17
A 2019. j0nius 28.-i m6dositassal megellapitott szoveg'
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- sirhelymegv6lt6siesijrav6lt6si,
- a temetkez6si szolg6ltat6k drltal a temetoi l6tesitm6nyek 6s kapcsolod6
szolg6ltatdsok igenybev6teleert fizetendo,
- a temetkez6si szolgiltat6 kiv6tel6vel a temetoben v6llalkoz6sszer(en
munk6t vegzok 6ltal fizetendo temet<i fenntart6si hozz6j6rul6s,
azOr 13. S (14) bekezd6se szerinti g6pkocsival t6rt6n6 behajt6s
dijainak beszed6s6re 6s felhaszn6lds5ra.
vagyonkezelo a vagyont6rgyak hasznosit6s6b6l keletkezo bev6teleibdl, illetve a
vagyont6rgyakat alv5llalkozok6nt vagy k6zremrlkod6kdnt miikcidtet6vel t6rt6nt
meg6llapod6s alapjdn koteles a vagyontdrgyak allapotat 6s 6rt6k6t hosszri tdvon
megorizni, tovdrbba az adott onkormdnyzati kdzfeladat magas szint0 ell6t6s6hoz
sz0ks69es technikai szinvonalon fenntartani.

-

17. Vagyonkezelo koteles a vagyonkezel6s6be vett vagyon ut6n legal6bb az elsz6molt ert6kcsdkken6s 6sszeg6nek megfelelo m6rtek0 tartal6kot k6pezni 6s ezt az
Sltala keszitett - a szerzcid6s 20, pontj6ban meghat6rozott - r.itemtervnek
megfeleloen felhasznAlni 6s a116l a tulajdonosnak besz6molni.
'18.

a vagyonkezelesbe vett vagyoneszkozei utdn elsz5molt 6s e
sorrendben meghat5rozottak szerint elkr.ilonitetten
nyilvdntartott

vagyonkezelo

6rt6kcsclkken6snek megfelelci osszeget koteles e szerzcjd6sben foglaltak szerint
a vagyon p6tl6s6ra, brivit6s6re es felljit6s6ra forditani.
19. Vagyonkezelo

a

vagyonkezel6sbe vett vagyon hasznositds6b6l szarmaz6

bev6teleit, kozvetlen kolts6geit
hasznosit5sSb6l

-

6s

rdford

itdsait, saj5t vagyondnak a

es kulonosen az 6ltala vegzett temetkez6si szol-g6ttatasbol
szArmazo bev6teleitol sz5mvitelileg is elkUlonitetten koteles nyilvdnta rtani,a.Ezen rendelkez6st vagyonkezeki k6teles a vagyoni eszk6z6ket al;ellalkoz6kent
vagy kozremr.ikddrikent mrik6dtet6 uzemeltetovel szemben is meghatarozni 6s
ennek gyakorlati megvalosit6s6t ellenorizni.

20. Felek meg5llapodnak abban, hogy vagyonkezelo koteles minden 6v szeptember
30-ig kulon-kulon a vagyonkezel6s6be vett es a temet6i vagyon miik6dtetes6hez
sziiks6ges saj6t tulajdon6ban l6vo vagyoni eszkoz6kre vonitkoz6an fehljitiisi es
rekonstrukci6s Litemtervet k6sziteni 6s azt a tulajdonossal velemenyeztetni.
Ebben az utemtervben szerepki, a k6ztemetok, ezek fel6pitm6nyeinek es egyeb
tartoz6kainak az egyes elemeire vonatkozo munk6latoknak olyannak kell leinie,
hogy azok biztosits5k az eg6sz vagyont6rgy (k6ztemet6) hossz0 t5vri 6s magas
szinvonal0 mtikodeset. Az utemtervben fel kell ti.intetni a munk5latok forr6s
igeny6t. Tulajdonos a felljit5si es rekonstrukci6s tervet minden 6v december 31ig. koteles v6lem6nyezni. Annak meg6ilapit6s5ra, hogy a fer0jit6si 6s
rekonstrukci6s terv a vagyont6rgyak megfelelo mrik6deset, iiletve a
kozszolg6ltat6s meg6llapitott szinvonal6nak a biztosit6s6ra el6gseges-e, a
tulajdonos onkormdnyzat_ a k6telezci kozszolg6ltatdst afuellalkor6kJnt vagy
kozrem0kcidrlk6nt vegzci t5rsas6g v6lemeny6t k6rheti, illetve fuggeflen szak6rtot
k6rhet fel ennek megit6l6s6re.
21. Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben vagyonkezeki a tulajdonos 6ltal
meghat6rozott 6s 5ltala elfogadott fejleszt6si tervben foglaltak megval6sitdsa
18

A 19. pont elso mondatat 2019. jrinius 28.-i m6dositas 6llapitotta meg.
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6rdek6ben hitelt kivdrn felvenni ahhoz

a tulajdonos

Kozgytlll6s6nek elozetes

hozzAjArulAsa szu ks6g es.
22. A hozz5j5rul6snak tartalmaznia kell a hitel osszeg6re, a visszafizet6s forrSsaira,
kamataira 6s j5rul6kaira, valamint a biztos[t6kokra vonatkozo felteteleket.
23.

Felek meg6llapodnak abban, hogy ha az gazdasdrgilag indokolt 6s a
jogszabirlyok lehetoseget adnak 16, a vagyonkezel6sbe vett vagyon bovit6se,
tov6bbfejleszt6se egy a szolgaltatAs minoseg6nek a javitasa 6rdek6ben
vagyonkezel6 irllamh6ztart6si vagy EU forr5sok biztosit6sa c6lj6b6l p6lySzatot
nyf,jtnat be, 6s nyertes pAlyAzat eset6n a beruhdz5st saj6t nev6ben elv6gezheti.
R2 ityen pAlyAzal nyertess6ge eset6n annak elfogad5s6hoz 6s al6ir6s5hoz a
tulajdonos Kozgyrll6s6nek az el6zetes hozzAjArulAsa szUkseges' A
hozzAjArulAsnak lirtalmaznia kell a tervezett beruh6z6s c1liAra az ig6nyelt
tdmogat6s ny0jtds6ra, osszeg6re, az 6nerore, a beruhazas elszdmol6s6ra,
valariint a timogat6s felhaszn6l6sAval kapcsolatos biztosit6kokra vonatkoz6
felt6teleket is.
A letrej6tt vagyontSrgyakat vagyonkezelo - a vagyonkezeloi jog megtartasa
mellett - tigy adja az 6nkorm6nyzat tulajdon6ba, hogy az onkorm6nyzatnak
ebbol sem-iorgilmi, ."m egyeb adofizet6si k6telezetts6ge nem keletkezik.
Adatszol g6rltatiisi 6s nyi lv6rntart6si k<itelezetts6 g

24. Vagyonkezelot a vagyonkezel6sbe atvett vagyon vonatkoz6s6ban- ,az
allimh1ztaftAs szemvite'ler6l szolo 4/2013. (1.1 1 .) Korm. rendeletbenle f oglalt
adatokkal kapcsolatban ad atszolg6ltat6si 6s adat-nyilvantartesi kotelezetts6g
terheli a Polg6rmesteri Hivatal vagyon-nyilv6ntart5sa szAmAra '
Ennek keret6ben vagYonkezelo:
az adott 6vet koveto legk6sobb janu6r
- az onkorm5nyzativagyon-kimutatashoz
31_ig _ a Tuiajdonoi dltal meghat6rozott modon 6s formaban - osszesito
kimJtatdst kell keszitenie a vagyonban bekovetkezett v5ltoz6sokrol, tov6bb6
- az adott 6vben a negyed6vekei k6veto 10-ig a vagyonkezel6sbe vett eszkozok
ut6n elsz5molt 6rtekcsokken6st az 6nkorm5nyzat vagyon-nyilv6ntart6sa
szAmAra megk0ldi.

25.Vagyonkezeloaz6nkormdnyzatoktulajdon6banl6voingatlanokVagyon.
katiszterenek feldrllit6s6rol 6i vezet6s6rol szolo 14711992. (Xl. 06.) Korm.

rendeletben foglaltak szerint a kezel6s6ben l6vo ingatlanokat 6rint6 v6ltoz5sokrol
(ielekalakitdrsro-l 6s a beruh6z6sokr6l). A vAltoz6st k6veto 30 napon belul koteles
a PolgSrmesteri Hivatal vagyonkataszter6t taj6koztatni az al6bbiak szerint:
- Telekalakit6snil a jogeros hatosAgi hat6rozat megkUld6s6vel, ,.
- Beruh5z6s eset6bei a brutto 6rt6k kozl6s6vel 6s a haszn5latbav6teli
enged6lY megktild6s6vel.

Az iinkorm6nyzati vagyonnal t<irt6n5 elsz6mol6s

26. 2oVagyonk ezelo a m6rlegbesz6mol6 kieg6szito mell6klet6ben beszSmol P6cs
V6ro-s KOzgytiles6nek ai eWeMft - e szerzod6s tArgy6t kepez6 - feladatok
ell6t6s6rol 6s a hozzA kapcsolod6 vagyon milk6dtet6ser6l. Vagyonkezelonek a
jogszab6lyi hivatkozdst 20'19. j0nius ..-an tijrt6nt m6dosites tartalmazta.
,o a 20i'6. 5prilis 18-an tdrt6nt m6dosit6ssal megallapitott szdveg'
1e
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6s vagyonra vonatkoz6 fcibb mutat6kat is tartalmaz6
besz6molot Pecs V5ros Polg6rmester6hez kell beny0jtani.
27. Yagyonkezelo koteles a vagyonkezel6sre vonatkozo 6ves besz6molojAban a
vagyonkezel6sbe vett vagyon ut6n elszimolt 6s a bev6telekben megt6rtilo
6rtekcsdkken6s 6sszeg6nek felhaszn6l6s616l a K6zgyrilesnek besz6molni.
gazdalkodasra

2S.Vagyonkezelo

a

vagyonkezel6ssel 0sszef0gg6sben

az

onkormanyzati
kolts6gvet6st kdzvetlentil megillet<i - 6llami vagy egy6b t6mogat6sb6l szarmazo
bev6telekkel elsz5mol. Vagyonkezer6 ezen bev6tereket k6teres egy6b
bev6teltol elkiilonftetten kezelni 6s az erre vonatkoz6 jogszabdlyo[ban
meghat6rozott temez6s szerint az onkorm6nyzat ro[s6gvei6J6nek itutalni.

-

29. Felek meg6llapodnak abban, hogy vagyonkezelo a vagyonkezel6sbe vett
vagyoni eszkozokre vonatkozoan a szerzod6s megkot6s6t koveto .l 6ven belul

vagyonert6kel6st k6szittet, amelyet tulajdonos rendelkez6s6re bocsdt.

30. Vagyonkezelo a vagyonkezeloi jog megszun6sekor kdteles a vagyonkezel6sbe
vett vagyontargyaknak a 28- pontban meghatarozott 6rtekenek a iregszfineskori
vagyoni 6rt6kehez viszonyitott 6rtek kr.ilonbozet6vel elsz6molni a -kovetkezok
szerint:
- Felek a tulajdonoshoz visszakerUlo vagyonra vonatkozoan az 6ltaluk kdzosen
kiv5lasztott 6s fele-fele ar6nyban fizetett vagyonert6kelovel k6szitettnek
vagyon6rt6kel6st.
Ha a vagyon csokkenese az ersz6mort 6rt6kcsokkeneseknek megferero
karbantartSsok es fel0jitdsok ervegz6se, illetve az eves beruhdz6si iervek
megvarosit6sa elen6re tgy kovetkezett be, hogy a vagyonkezerot, i etve
az
iiltala alv6llalkoz6kent igenybe vett rizemeltetot Lzzet xifcsotatban'fetel6sseg
nem terhel, akkor a vagyonkezero a kiironbdzetet nem kdteres megteriteni. "
Amennyiben az im6nt fersorort ferteterek nem terjesr]rtek, iiletrie uugyon
csokkenes6ben vagyonkezerot fereross6g terheri,
kuronnoietet
vagyonkezelo k6teles megt6riteni.
- A vagyon noveked6s6bol szArmazo tobbletre (darab, ertek) vagyonkezelo
nem tarthat ig6nyt, arra n6zve sem tulajdonjoga (r6sztulajdon) nem keletkezik,
sem pedig megt6rit6si ig6nnyel nem lephet fel.

-

-

a

"

Vagyonkezel6ssel kapcsolatos biztositisok
31. Vagyonkezelo koteles a vagyonkezer6sbe vett vagyonra vagyon-,
tLiz 6s eremi
k5r elleni. biztosit6st kotni, amelyben kedvezmenytzettk6nt-p6cs nll"gvui JogJ
V5ros Onkorm inyzalAl kell megjelolni.
JZ. Vagyonkezeki az 6tvett vagyont6rgyak mLikodtet6s6ver kapcsoratos
tev6kenys6g

v6gzes6vel osszefrigg6sben t6nyregesen fermerirro k6rok elren roielel
feleloss6g-biztositdrst kotni, illetve ezen felelosseg biztosit6s megkot6sei -a
vagyont6rgyakat uzemeltetotcil - a tev6kenys6ge megkezd6s6vel
megkovetelni.

"g-yio"J..rt"g

33. Felek megdllapodnak abba.n, hogy

a vagyo n kezero a 30, 31. pontokban jerzett
biztosit6sokat saj6t k6ltsegere es felelosseg6re koti.
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A vagyonkezel6s id6tartama

34. Felek a szerzcld6st a P6csi Uzletr6szkezelo Kft. tdrzst<ikejenek a P6csi
Temetkez6si Kft. Uzletr6sz6vel tdrten6 lesz6llit6s6nak a Baranya Megyei
c6gbir6s6gndl vezeteft c6gnyilv5ntart6sba valo bejegyz6se napjSt6l szdmltott 15
6vre - hat5rozott id<ire - kotik.

35.

idotartam elott felek erre irdnyulo
(10)
bekezd6s6ben foglalt szab6lyok
megegyez6s6vel, tov6bb6 a Motv.21 109.S
es i iierzoOesben meghat6rozott egy6b ok miatti felmond6s eset6ben sztinhet
meg.

A szerz6d6s a 32. pontban meghatarozott

A szerz6d6s megszfin6se
36. A vagyonkezel6si szerzod6s megsz nik:
- A hat6rozott idotartam eltelt6vel.
- Felek kozos megegYez6s6vel.
- Rendkivr.ili felmond5ssal.
- Vagyonkezeloiogutod n6lkUli megsztin6s6vel'
- Adott vagyont6rgy megsemmistil6s6vel.
37. Tulajdonos Onkorm5nyzat a vagyonkezelesi szerzod6st rendkivUli felmond6ssal
- akkor sztintetheti meg, ha
- 3 honap felmond5si ldovel
15' 21 S'109.
- vagyonkezelo a Motv.
$-irban22, valamint a Vagyonrendelet23
- 5si
vagyongazddlkod
aibfn foglalt kotelezetts6geit a helyi kolts6gvet6si 6s
6rdekeket hAtr6nyosan 6rinto modon megszegi,
- vagyonkezelo az ellene indult csod-, vagy felsz6mol6si eljSrSsr6l a tulajdonost
nem tSj6koztatta,
illetve a
- u"gyonk"r"lonek 6 honapot meghalad6 olyan lej.rrt koztartoz6sa,
va[yonkezelessel kapcsoiatos tirtoz6sa dll fenn, amelynek megfizet6s6re
nem kaPott halaszt6st,
jogszab6lyban
meghat6rozott egy6b ok fenn6ll6sa eset6n'
38. A tulajdonos azonnali hatSlyri rendkivirli felmond6ssal felmondhatja a szezod6st,
ha a vagYonkezelo:

.azAtvAllallonkorm6nyzatifeladatokatnemldrtjael,avagyontrendeltet6s

-

ellenesen haszn6lja, abban k6rt okoz,
a konkr6t ,agyon hasznositashoz, a kozszolgdltat5s ell6tds6hoz Uzemeltetot
vagy kozremtli6dot nem e szerz6d6sben foglaltak szerint alkalmaz'
e szerzod6sben meghat6rozott vagyonbiztosit6st a vagyonkezel6si szerzod6s
letrej6tt6t k6veto 1 [6napon belUl nem k6ti meg, illetve azt a tulajdonos fele
nern igazolja, tov6bbdr ha a koztemeto vagyon telles kor( mtlkodtetes6re
vonatk-ozo feleloss6gbiztosit6s megl6tet, vagyonkezelo a tulajdonos
Onkorm6nyzatnak ivagyonkezel6s megkezdes6t k6veto t honapon belijl -

-

nem igazolja,
A 2019. j0nius 28.-i modositassal megallapitott sz6veg'
A 2019. l0nius 28.-i m6dosit6ssat megallapitott szoveg'
,3 A 2019.
iunius 28.-i modositassal megallapitott sztiveg'

21

22

6wA
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-

jogszab6lyban meghat5rozott egy6b ok fenn6lldsa eset6n.

39. Felek a szerzcid6s megszrin6sekot ezen szerz6d6sben foglaltak szerint
elsz6molnak egym6ssal. A vagyonkezeloi jognak az ingatlan-nyilvdntartdsb6l
tort6n6 tOroltet6se a tulajdonos kotelezetts6ge.
40. Felek a szerz5d6s megsztin6s6nek eset6re - kiv6ve a kdrokoz6s 6s a nem
teljesites miatti felmond5st - meg6llapodnak abban, hogy vagyonkezelo a
felmond6si idcin t[lmenoen a temetci-0zemeltet6ssel kapcsolatos
kdzszolg6ltat6st k6teles biztosltani az rij vagyonkezel<i 6s/vagy a kOzszolgdrltato
kivSlaszt5s6ig.

A vagyonkezel6i jog gyakorl6s6nak az ellen6rz6se
41

. vagyonkezelo kOteles t(rni, hogy a tulajdonos onkorm6nyzat az onkormdnyzati
vagyonnal kapcsolatos tevekenys696re, annak c6lszerrls6g6re, t6rv6nyess6g6re
vonatkozo ellencjrz6si jogait zavartalanul gyakorolhassa.

42. vagyonkezelcii jog gyakorl6s6nak az ellenorz6se sordn feleket vagyonrendelet a
vagyonrendelet24 21. s-6ban meghatdrozott jogok 6s kotelezettseiek illetik meg.

43. Feleknek az ellenorzes.sel kapcsolatban a 41. pontban meghat6rozott jogaik 6s
kotelezettsegeik teljesit6se sordn figyelemmet kell lenriirik az inrbimacios
onrendelkez6si jo-gr6l es az inform6ci6s szabads6grol szolo 2011 . cXll. torv6ny
rendelkez6seire,25 illetve az izleti titokra vonitkozo jogi szabdlyoz6sban
foglaltakra.

Iil.

Egyiittmrikiid6s, vitiik rendez6se
44. F elek jelen szerzod6ssel kapcsolatos kotelezetts6geik teljesitese sordn a tciluk
elv5rhato m6don, j6hiszemtien egyUttmrik6dnek.
45. A jelen szerzod6sbril eredo vagy azzal osszefiiggci bdrmely vit6t felek k6telesek
egyezteto t6rgyal6son rendezni. A vit6s kerd6sek egyeztetes6t b6rmelyik fel
IrSsban a vagyonkezel<i vezetoj6hez, illetve az o-nkormenyzatot iejviselcl
Polgarmesterhez int6zett levelben kezdemenyezh eti. Az egyezteto tdriyaldst
.
felek a lehet<j legk6zelebbi idcipontban folytatj6li le
46. Amennyiben az 44. pontban irt egyeztet6 t6rgyardsokon a vit6s kerdest
legfeljebb 6 h6napon belLil - felek nem tudjdk rendezni, akkor a vita eldont6s6tb5rmelyik f6l a Pecsi J6r5sbir6siigt6l26, mint erre kizdr6lagos illetekessegget
rendelkezci bir6sSgt6l k6rheti.

A 2019. j0nius 28.-i m6dositassal megallapitott szoveg.
A 20'19. jtnius28.-i modositessal megallapitott szovegl
26 a 2011 .
Sprilis 18-an tort6nt m6dositjssai meg6llapitJtt sztiveg.
24
25

tr
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Egy6b 6ltal6nos 6s z616 rendelkez6sek

47. Felek kijelentik, hogy a tulajdonos MagyarorszAgon bejegyzett jogi szem6lyisegti
Onkorm6nyzat, mig vagyonkezelo Magyarorszdrgon bejegyzett jog szem6lyis6gtli
Gazdas6gi Tdrsas6g 6s ezen szerzod6s megkot6s6re vonatkozo k6pess6gUket
jogszab6ly nem korlatozza 6s nem zArla ki.

hogy vannak az alkalmaz6s6ban olyan vezeto
egyeb feladatot v6gzo szem6lyek, akik rendelkeznek a

47.2N agyonkezelo kijelenti,

Oeoi2tas1

es

temetcifenntart6s es kegyeleti kozszolg6ltatdrsi kdzfeladat ell6t6rs6hoz a Ttv. 30.
$-6ban 6s a Vhr. 54. $-irban eloirt olyan sziiks6ges szakmai k6pesit6ssel,
imelyet, a beliigyminisder AgazatAba tartozo szakk6pesit6sek szakmai 6s
vizsgikOvetelmenyeirol, valamint egyes, szakmai 6s vizsgak6vetelm6nyek
kiadZs6r6l sz6l6 miniszteri rendeletek hat6lyon kivUl helyez6s6rol sz6l6 2012013.
(V.28.) BM rendeletben eloirtak szerint lehet megszerezni'
4g.28Felek meg6llapodnak abban, hogy P6cs Megyei Jogr] V6ros onkormdnyzata
beleegyezds6t adja ahhoz, hogy a tula.ldon6ban 6116 a k6zszolg5lati szerzod6s
al .polnia szerinti 6s al6bb felsorolt ingatlan-vagyont6rgyaira vonatkozoan a
ercjroM Nonprofit Kft. (7632 p6cs, Sikt6si rlt 52., kepviseti: Dr. Kiss Tibor
ugyvezeto) resz6re - a P6csi Temetkez6si Kft.-nek a 2015. 10. 01 .-evell tort6nt
blolvaa5ssal l6tre jott jogut6dl6s folytdn - a helyi onkormdnyzatokrol sz6lo 20'1 1.
evi
evi CLXXXIX. torv6ny.-'109. $-6ban es az ingatlan-nyilv6ntartasrol szolo 1997.
vagyonkezel6i jog kerUlt az ingatlanCXLI. torv6ny 16. S;) pontj6ban foglalt
nyilv5ntart6sba bejegYz6sre:
a) a p6csi 19538 hrsz-[, kivett temeto,
b) a p6csi 1945412 hrsz-ri, kivett temeto,
c) a p6csi 48060/14 hrsz-ri, kivett temet6,
d) a pecsi 381 12 hrsz.0, kivett temeto 6s ravatalozo,
e) a pecsi 3704811 hrsz-ti, kivett temeto,
f) a pecsi 3704812 hrsz-ri, kivett temeto,
g) a pecsi 45653t2 hrsz-0 kivett temet6 es 6pUlet,
h1 a pecsi 4613912 hrsz-ri kivett temeto es 6pUlet
i) a p6csi 19471hrsz-'it kivett tt2e
j) a pecsi 19537t2 hrsz-rl kivett tt30.

-

4g. Felek a szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben Magyarorsz5g helyi
onkorm6nyzatairol sz6l6 2011 6vi clkxxlx . torv6nyben, a nemzeti vagyonr6l
1999.
szolo 2Oii.6vi. CXCVI. tdrv6nyben, a temetokrol 6s a temetkez6sr6l szol6
Polgari
tv.,
a
evi XLlll. tv.-ben, a kozbeszerzlsekrol sz6l6 2011. evi cVlll.
Torvenykonyv idevonatkozo rendelkez6seiben, tovabba az onkorm6nyzat
vagyonaval-kapc.solatostulajdonosijogotgyakorl6s6nakszab5lyai16lsz6l6
g-aiban foglalt rendelkez6seket
11]ZO1Z. (11.24.i Onkorm6nyzati rendelel 15.-21 .
tekintik i16nYadonak.
A 2019. jinius.. . m6dositAssal beiktatott szoveg'
A 2016. dprilis 18-an tdrt6nt m6dositassal megallapitott sztiveg'
2s Beiktatta a 2019 j0nius 28 -i modositas
30 Beiktatta a 2019 j0nius 28.-i m6dositds.
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Felek a szerzrid6st, mint akaratukkal mindenben megegyezot k6pviseloik ritjdn
j6vdhagyolag irlAk al1.
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