
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
(tervezet) 

 
Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi 
feltételekkel: 
 
Tulajdonos: 
Neve: Lenti Város Önkormányzata 
Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. 
Tel.: 92/553-900 
Telefax: 92/553-957 
Adószám: 15734477-2-20 
Képviselője: Horváth László polgármester 
Bankszámla száma: 11749022-15432728-00000000 
 
Üzemeltető:  
Neve:  
Címe:  
Tel:  
Fax:  
Adószám:  
Képviselője:  
Bankszámla száma:  
Cégjegyzék száma:  
 
1. Szerződés tárgya: 
 
1.1. Tulajdonos „Lenti város közigazgatási területén működő és lezárt köztemetők fenntartási 

és üzemeltetési feladatainak ellátása kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében” 
tárgyban közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertes ajánlattevője Üzemeltető 
lett. 

 
1.2. A Tulajdonos megbízza Üzemeltetőt Lenti város közigazgatási területén lévő működő és 

lezárt köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény, a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, továbbá Lenti Város 
Önkormányzat képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 25/2011. 
(IX.29.) önkormányzati rendelete alapján. 

 
1.3. Az Üzemeltető elvállalja a lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentumai alapján 

(ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, és az ajánlattevő ajánlata) 
meghatározott feladatok elvégzését, az azokban meghatározott műszaki tartalommal és 
terjedelemben azzal, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben, a 
temetőkről és a temetkezésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendeletben, és 
a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletben foglalt mindenkor 
hatályos rendelkezéseket köteles betartani és betartatni. 

 
1.4. A felek rögzítik, hogy a felek közötti esetleges vita esetén, vagy amennyiben a fenti 

dokumentumok között ellentmondás van, úgy az alábbi erősorrendet állapítják meg: 
• „Ajánlattételi felhívás”;  



• A közbeszerzési dokumentumok; 
• Az Üzemeltető ajánlata; 
• Jelen szerződés. 
 

1.5. A felek rögzítik továbbá, hogy jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan 
kikötés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt okmányok valamelyikével, illetve azt is, 
hogy függetlenül attól, hogy maga a szerződés ezt kimondja vagy sem, a fenti 
okmányokban szereplő kötelezés érvényesen a szerződés részét képezi. 

 
2. A tevékenység gyakorlásának helye 
 
 A tevékenység gyakorlásának helye Lenti város közigazgatási területén található temetők: 

− Lenti központi temető (0219/1 hrsz.) 
− Lenti 0217 hrsz. (lezárt temető) 
− Lenti Kegyeleti Park (971 hrsz.) 
− Lentikápolna (0326 hrsz.) 
− Bárszentmihályfa - Mihályfai temető (0445 hrsz.) 
− Bárszentmihályfa - Bárhelyi temető (0420 hrsz.) (lezárt temető) 
− Bárszentmihályfa - Bárhelyi temető (0424 hrsz.) 
− Mumor (2239 hrsz.) 
− Lentiszombathely (3584 hrsz.) 
− Máhomfa (0642 hrsz.) 
− Máhomfa (0669 hrsz.) (lezárt temető) 

 
3. Az ellátandó tevékenységek felsorolása: az Üzemeltető betartja, betartatja a temetőkről 

és a temetkezésről szóló törvényben, kormányrendeletben és az önkormányzati 
rendeletben foglaltakat, ennek keretében: 

a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb 
vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét, 
b) biztosítja a temetők rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, 
közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú 
zöldfelületek karbantartását, szükség szerint gondozását, működtetését: 

• ravatalozó, hűtőkamra rendszeres tisztántartása, takarítása, állagmegóvása, 
kétévente tisztasági festése, szükség esetén de legalább kétévente fertőtlenítése,  

• a közműhálózatok, rendszerek folyamatos karbantartása, a meghibásodott 
szakaszok cseréje, hibák elhárítása, a közüzemi díjak befizetése, 

• leendő sírhelyek területének gépi kaszálása, a meglévő sírhelyek közti utak, 
ösvények kézi kaszálása. Az első kaszálást minden évben április 10-ig el kell 
végezni, majd ezt követően olyan rendszerességgel kell kaszálni, hogy a fű 
átlagos magassága a 8-10 cm-t ne haladja meg. Kaszálás után a síremlékekre 
került füvet sepréssel el kell távolítani. Az élő sövények, fák, díszcserjék évi 
kettő alkalommal történő nyírása és a nyesedék elszállítása minden év május 10-
ig, illetve szeptember 15-ig. A fákról lehullott lombozat szükség szerinti 
összetakarítása és elszállítása. A kaszálékot, nyesedéket, lombozatot a mumori 
városrészben lévő hulladéklerakó telepre, illetve hulladékudvarra kell szállítani, 

• a temetőkben található virágágyak, virágládák beültetése, gondozása, 
karbantartása. 

c) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre 
való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást: 



• temetés tárgyi feltételeinek biztosítása: a ravatalozó, hűtőkamra használatra 
történő előkészítése, egyéb kellékek (pl. függönyök, drapériák, terítők, 
hangosításhoz szükséges eszközök, kandeláberek, gyertyatartók) rendelkezésre 
bocsátása, karbantartása és pótlása; 

• temetés személyi feltételeinek biztosítása: temetőgondnokság létesítése 
Lentiben, a temetőgondnok személyes jelenlétének biztosítása munkaidőben, 
telefonon történő elérhetőségének biztosítása munkaidőn kívül, 

d) kijelöli a temetési helyeket és beszedi a sírhely feletti rendelkezési jog 
megszerzéséért, valamint újraváltásáért fizetendő díjakat, 
e) temetőgondnok útján gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, 
a kegyeleti szertartáshoz a ravatalozót biztosítja, szükség esetén a hűtőkamra 
rendelkezésre bocsátása, valamint ezek nyitásának-zárásának biztosítása, 
f)   elvégzi a temetők és a létesítmények (ravatalozó, hűtőkamra, nyilvános WC, 
mosdó) tisztán tartását, fertőtlenítését, az utak karbantartását nyári időszakban sepréssel, 
téli időszakban síkosságmentesítését és a hóeltakarítást a biztonságos közlekedés 
folyamatos fenntartásával. Utak: belső közlekedési utak, járdák, temetőhöz vezető 
lépcsők, belső térköves parkoló (Lenti központi temető), külső aszfaltos parkoló (Lenti 
központi temető és Mumori temető). 
g) összegyűjti és elszállíttatja a temetőkben keletkezett hulladékot: 

• temetkezéssel kapcsolatban keletkezett hulladék (koszorúk, elszáradt virágok, 
mécsesek) összegyűjtése és elszállíttatása heti egy alkalommal, 

• temetőgondozással kapcsolatban keletkezett hulladék (kaszálék, nyesedék, 
lombozat) összegyűjtése és elszállíttatása, 

h) összehangolja a temetéseket, összehangolja a temetői létesítmények, így 
különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói 
tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés 
zökkenőmentes lefolytatását; 
i) temetőnként vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket. Amennyiben a temetőkről és 
a temetkezésről szóló törvény eltérően nem rendelkezik, a temetőben – a kegyeleti jogok 
gyakorlása céljából – a temetési helyekről, befogadó nyilatkozat alapján az elhunytak 
más temetőbe, temetkezési emlékhelyre történő elhelyezéséről, valamint temetőn, 
temetkezési emlékhelyen kívüli urnaelhelyezés esetén az eltemetésre kötelezett személy 
nyilatkozatának tartalma alapján az üzemeltető nyilvántartást vezet.  A sírboltokról 
szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az egyéb temetési helyek nyilvántartására 
a nyilvántartó könyv szolgál.  
A más temetőbe, temetkezési helyre történő elhelyezésről szóló befogadó nyilatkozat 
alapján vezetett nyilvántartás és a temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli 
urnaelhelyezés esetén az eltemetésre kötelezett személy nyilatkozatáról vezetett 
nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza: az elhalt természetes személyazonosító 
adatai, legutolsó lakóhelyének címe, az elhalálozás időpontja, az eltemetés helye vagy a 
hamvak elhelyezésének helye, valamint a nyilatkozatot tevő személy neve, lakcíme. 
A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza: folyószám, a temetés 
(urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja, az elhalt természetes 
személyazonosító adatai, legutolsó lakóhelyének a címe, az elhalálozás időpontja, a 
sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető, illetve a temetési 
hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme, és a síremlékre vonatkozó 
bejegyzések.  
A sírbolt könyvet a nyilvántartó könyvben meghatározott tartalommal kell vezetni a 
sírbolt számának feltüntetésével. A sírbolt könyvbe be kell jegyezni a sírbolt felett 
rendelkezni jogosult személynek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit is.  



A nyilvántartó könyvet elektronikus adathordozón is vezetni kell. A nyilvántartó 
könyvet és a sírbolt könyvet Lentiben kell vezetni. 
j) a temetőben elhelyezett tábla segítségével tájékoztatja a temetőlátogatókat a temető 
működéséről, nyitvatartásáról, az aktuális temetés(ek) időpontjairól, az elhunyt nevéről. 
k) gondoskodik az ügyfélfogadásról: a temetőgondnok személyes jelenlétének 
biztosítása munkaidőben, telefonon történő elérhetőségének biztosítása munkaidőn 
kívül, 
l)   gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról, folyamatosan 
ellenőrzi a helyi temető rendeletben foglaltak betartását, tiltott, közösségellenes 
magatartás, szabálysértés észlelése esetén feljelentést tesz az illetékes hatósághoz, 
m) beszedi a temető fenntartási hozzájárulást, a temetői létesítmények, illetve az 
üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybe vételének díját, 
n) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a 
nyitvatartási időt. 

 
4. A feladat mennyiségi és minőségi követelményeit Lenti Város Önkormányzat 

képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 25/2011. (IX.29.) 
önkormányzati rendelete határozza meg. 

 
5. A szerződés időtartama: Felek megállapodnak abban, hogy a kegyeleti közszolgáltatásra 

vonatkozó szerződés határozott időre, 2017. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig, 
60 hónapos időtartamra szól.  

 
6. A szolgáltatás finanszírozási rendje, a szolgáltatás ellenértékének mértéke és 

megfizetésének módja: 
 
6.1. Az Üzemeltetőt a szerződésben rögzített feladatok elvégzésének éves ellenértékeként 

nettó ………………………… Ft + ÁFA, azaz összesen nettó 
……………………………… forint + ÁFA illeti meg. 

 
6.2. Az ellenszolgáltatás fix összegű és teljes körű, vagyis magában foglal minden 

Üzemeltetői kifizetési igényt. Ebbe beleértendő minden jogszabály által megkövetelt 
vizsgálat, elemzés, mérés, egyéb szükséges munkálatok költségei stb., valamint 
mindazok a költségek, amelyek a megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített 
feltételek betartásához szükségesek. 

 
6.3. Az Üzemeltetőnek a szerződés időtartama alatt évente egyszer, az adott naptári év első 

napjával van lehetősége az előző évhez képest áremelést érvényesíteni, legfeljebb a 
KSH szerinti infláció mértékével. 

 
6.4. Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy abban az esetben amennyiben a vállalási árat 

alulprognosztizálta, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át a 
Tulajdonosra, és ez nem mentesíti az I. osztályú teljesítési kötelezettség alól. 

 
6.5. Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a Tulajdonos nem fogad el pótmunka 

elszámolást, csak előre nem látható, a Tulajdonos által elismert rendkívüli esetekben, a 
Kbt.-ben szabályozottak szerint lefolytatott eljárás alapján kötött, külön szerződéses 
megállapodás vagy a Kbt.-ben szabályozottak szerinti szerződésmódosítás alapján. 
 



6.6. A felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető által végzett temetkezési 
szolgáltatások szabad árasak, az ebből eredő bevételek az Üzemeltetőt illetik meg. 

 
6.7. Az Üzemeltető tárgyév október 15. napjáig benyújtja a Tulajdonosnak a sírhely feletti 

rendelkezési jog megszerzésére, újraváltására, valamint a temetőfenntartási 
hozzájárulásra, illetve a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított 
szolgáltatások igénybevételére vonatkozó díj ajánlatát. Az Üzemeltető éves 
mérlegbeszámolója elfogadásával egyidejűleg tájékoztatja a Tulajdonost az előző évi 
üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól. A Tulajdonos - az Üzemeltetővel 
történő egyeztetés után – rendeletben állapítja meg a kegyeleti közszolgáltatáshoz 
kapcsolódó díjakat. 

 
6.8. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a kegyeleti közszolgáltatás 

mellett temetkezési szolgáltatást is végez, a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági 
tevékenységétől, így a temetkezési szolgáltatástól számvitelileg a könyvelésében 
elkülönítetten szerepelteti.    

 
6.9. A Tulajdonos az üzemeltetési díjat a szabályszerűen kiállított és igazolt számla 

ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően 
a Tulajdonos általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül figyelemmel a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt. 135.§ (1), (5)-(6), (11) bekezdése, 
alvállalkozó igénybevétele esetén Kbt. 135.§ (3) bekezdése, a Kbt. 135.§ (7), Kbt. 135. 
§ (1); (6); (11); a Kbt. 136. § (1) a) és b) a Ptk. 6:130. §. (1)-(2) 6:155.§ (1)-(2) 
bekezdéseiben foglaltak szerint. a Kbt. 305. § (3) bekezdésében előírtakra figyelemmel 
banki átutalással teljesíti.  

 
6.10. Az Üzemeltető köteles a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 55. § (3) bekezdés a) pontja 

alapján az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására az 
önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni. 

 
6.11. Az Üzemeltető a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolást követően 

havonta egyenlő részletekben nyújthat be számlát a tárgyhónapot követő hó 15. napig. 
A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék. 

 
6.12. Az Üzemeltető a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig köteles Tulajdonos részére átutalni 

a sírhely feletti rendelkezési jog megszerzéséért, újraváltásáért, a temetői létesítmények 
illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért beszedett díjakat, a 
temetőfenntartási hozzájárulást, továbbá ezzel egyidejűleg Üzemeltető köteles a díjak, 
hozzájárulások alátámasztására vonatkozó analitikus nyilvántartást a Tulajdonos részére 
megküldeni.  

 
6.13. Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy amennyiben a 6.10. pontban meghatározott 

kötelezettségeket a tárgyhónapot követő 10. napig nem teljesíti, úgy Tulajdonos a 
kegyeleti közszolgáltatás tárgyhóra eső részét a 6.10. pontban foglalt kötelezettségek 
teljesítéséig jogosult visszatartani késedelmi kötbér mentesen. 

 
6.14. A Tulajdonos tájékoztatja az Üzemeltetőt arról, hogy a számla benyújtása és 

kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § 
rendelkezéseit is alkalmazni kell. 

 



Az Art 36/A. § előírásait az Üzemeltető is köteles alkalmazni az alvállalkozójával, 
illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló 
szakemberekkel szemben, és ezen tényről köteles az összes alvállalkozót, illetve a velük 
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket 
tájékoztatni. 

 
6.15. Amennyiben a Tulajdonos fizetési késedelembe esik úgy a Ptk. 6:155 § szerinti 

késedelmi kamat fizetésére köteles a számlán meghatározott fizetési határidő lejártát 
követő naptól, valamint az Üzemeltető a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. 
törvény alapján a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül negyven 
eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank - késedelem kezdőnapján érvényes - 
hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre (behajtási 
költségátalány) tarthat igényt. 

 
6.16. A Tulajdonos előleg igénybe vételének lehetőségét nem biztosítja. 

 
6.17. A Tulajdonos a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben 

csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 
 

6.18. Az Üzemeltető 
• nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az 
Üzemeltető adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

• a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Tulajdonos számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről a Tulajdonost haladéktalanul értesíti. 

 
7. A közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges eszközök mennyiségi és minőségi előírásai 
 
7.1.  A szolgáltatáshoz szükséges eszközök beszerzése, valamint az azokra vonatkozó 

mennyiségi és minőségi előírások betartása az Üzemeltető feladata. 
 
7.2.   A temetőben lévő önkormányzati tulajdonú létesítményeket Üzemeltető köteles a jó 

gazda módján működtetni, megőrizni, karbantartani. 
 
7.3.  Az Üzemeltető, tevékenységének elvégzéséhez szükséges eszközöket saját maga 

biztosítja, javítja és tartja karban, szükség esetén pótolja. 
 
8. A közszolgáltatást végző személyekkel kapcsolatos követelmények 
 
8.1.  Üzemeltető kijelenti, hogy a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 54. §-a szerint a 

temetőüzemeltetéshez szükséges kertészeti, parkgondozó, illetőleg kertépítő 
szakképesítéssel, vagy középfokú kertészeti, parkgondozó, illetőleg kertépítő 
végzettséggel, illetve felsőfokú intézményben ilyen szaktárgyból vizsgával bíró 
vezetővel vagy határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló alkalmazottal 
rendelkezik.  

 
8.2.  Amennyiben Üzemeltető a kegyeleti közszolgáltatás mellett temetkezési szolgáltatást is 

végez, temetkezési szolgáltató szakképesítéssel is rendelkeznie kell. 



 
8.3.  A Felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető a jelen szerződésben megjelölt 

feladatok elvégzéséhez megfelelő létszámú és felkészültségű személyzetet alkalmaz. 
 

9. A szolgáltatással érintett ingatlanok birtokbaadása 
 
A felek rögzítik, hogy jelen szerződés 2. pontjában körülírt ingatlanok birtokbaadása a 
szerződés hatályba lépésének napján a szerződő felek képviselőinek jelenlétében, a terület 
és felépítmények átadásával, továbbá a közüzemi mérőórák (víz, elektromos áram), 
valamint a hulladékszállítási szerződés Üzemeltető nevére történő átírásával. Az átírással 
kapcsolatos feladatok teljesítése, valamint annak, illetve az azzal járó költségek az 
Üzemeltetőt terhelik. 

 
10. Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy 

- a felügyeletet gyakorló jegyző vagy megbízottja részére az ellenőrzést, a 
nyilvántartásba történő rendszeres betekintést lehetővé teszi, 

- jelen szerződés 3. i.) pontjában meghatározott nyilvántartást – legalább 
negyedévente történő frissítéssel – a Tulajdonos számára hozzáférhetővé teszi, 

- a parcellák kialakítására, bezárására és nyitására igény szerint javaslatot készít, az 
arra vonatkozó utasításokat betartja, 

- az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot 
évente írásban tájékoztatja az éves mérlegbeszámolója elfogadásával egyidejűleg, 

- évente állapotfelmérést készít a temetői létesítményekről és írásban javaslatot tesz 
az esetleges felújításokra minden év október 31-ig, 

- a temető üzemeltetésével kapcsolatosan a Felek minden évben legalább egy 
alkalommal, közösen temetőbejárást végeznek. 

 
11. A szerződés módosítás és megszűnése 
 
11.1. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződést a szerződés időtartama alatt csak írásban, 

mondhatják fel rendes felmondással hat hónapos felmondási idővel. 
 

11.2. A Tulajdonos kiköti magának azt a jogot, hogy amennyiben az Üzemeltető a jelen 
szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi, úgy a Tulajdonos jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani, és felmerült kárának megtérítését követelni.  

 
Az Üzemeltető tudomásul veszi és egyben elismeri, hogy jelen szerződésben foglaltak 
értelmezésében szerződésszegésnek minősül – a szerződésben foglaltakon túlmenően - 
különösen, de nem kizárólagosan, ha az Üzemeltető  
- 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik; 
- a szerződés teljesítését határidőben nem kezdi meg, vagy annak teljesítésével - 

érdekkörében felmerült okból – hatvan napos késedelembe esik;  
- érdekkörében felmerült okból következik a tartós akadályoztatását előidéző 

körülmény; 
- tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta ellenőrzésre 

jogosult szerv által megállapításra kerül;  
- valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik. 

 
Súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá, ha: 



- a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával 
valósul meg, amelyet a Tulajdonos a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok 
értékelése során figyelembe vett; vagy 

- a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan 
mértékben tér el, amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - 
szerződésmódosításként a Kbt vonatkozó szakaszai alapján (Kbt. 141. § (6) 
bekezdése szerint) lényeges módosításnak minősülne. 

 
11.3. A Szerződés felmondása a Tulajdonos részéről: 
 

A Tulajdonos a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 
szerződéstől elállhat, ha: 
- feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 

Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
- az Üzemeltető nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 

ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás 
következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

- az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 
258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából 
eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság 
által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 
A Kbt. 143.§ (3) bekezdés alapján, a Tulajdonos jogosult és egyben köteles a 
szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha: 
a) az Üzemeltetőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) az Üzemeltető közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 
Ebben az esetben az Üzemeltető a szerződés megszűnése előtt már teljesített 
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 
11.4. A szerződésben meghatározott felmondási okok mellett a Tulajdonos az 

Üzemeltetőhöz intézett nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, 
ha: 
- az Üzemeltető szerződéses kötelezettségeit ismételten megszegi;  
- az Üzemeltető a Tulajdonos által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget 

a felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget; 
- az Üzemeltető ismételt felszólítás ellenére vagy a Tulajdonos által meghatározott 

ésszerű határidőig nem teljesíti a Tulajdonos által adott utasításokat; 
- jogerős elmarasztaló határozatot hoznak az Üzemeltető szakmai tevékenységét 

érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt; 
- más közbeszerzési eljárásban az Üzemeltető hamis adatokat közölt vagy az eljárás 

nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget; 



- az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy 
az Üzemeltető a munkát csak számottevő késéssel vagy – a fogyatékosság 
kiküszöbölésére tűzött méltányos határidő letelte ellenére is – hibásan tudja 
elvégezni. 

- a kegyeleti jogokat sértő, közfelháborodásra okot adó magatartást tanúsít vagy 
vallási, felekezeti, nemzetiségi, etnikai tartozás miatt hátrányos 
megkülönböztetést alkalmaz a köztemetőkben temetkezési szertartásokon részt 
vevőkkel szemben,   

- a köztemetők fenntartásának ellenőrzésére hivatott hatóságok által észlelt 
hiányosságokat a megadott határidőig nem teljesíti, 

- a köztemetők fenntartására vonatkozó szakmai jogszabályokban meghatározott 
szakmai követelményeket nem teljesíti, 

- a 3. pontban előírt kötelezettségeit a Tulajdonos felszólítása ellenére, a kitűzött 
határidőig sem teljesíti,  

- akadályozza a más temetkezési szolgáltatóknak a köztemetőkben való temetési 
szertartásainak lebonyolítását, vagy bármely módon a temetkezési vállalkozások 
közötti verseny torzítására törekszik,  

- a Tulajdonost megillető, de az Üzemeltető által beszedett díjakat a megadott 
határidő lejártát követően, a Tulajdonos felszólítása ellenére sem utalja át a 
Tulajdonos számlájára.  

- a 6.7. pontban előírt kötelezettségét megszegi. 
 

11.5. A felmondási nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerződést megszünteti, az azt 
követően elvégzett munkák megtérítésére az Üzemeltető nem jogosult. A felmondás 
az Üzemeltető általi kézhezvételtől válik hatályossá. 
 

11.6. Az Üzemeltető súlyos szerződésszegése miatt bekövetkező felmondás esetén az 
Üzemeltető kárainak megtérítésére nem tarthat igényt.  

 
11.7. A Szerződés felmondása az Üzemeltető részéről 
 

Az Üzemeltető a Tulajdonos részére küldött nyilatkozattal felmondhatja a Szerződést, 
ha  
- a Tulajdonos írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Tulajdonos által 

elfogadott, teljesítés után járó, a Tulajdonos által fizetendő összegeket, azok 
esedékessé válásától számított 60 nap eltelte után sem.  

- a Tulajdonos olyan okokból, amelyért felelős, az általa szolgáltatandó adatokat, 
iratokat az Üzemeltető ismételt írásbeli felszólítása ellenére sem szolgáltatja az 
Üzemeltető által előírt határidőre, és ez igazolhatóan akadályozza az Üzemeltető 
munkáját; (a határidőnek az adott adat szolgáltatásához szükséges hosszúságúnak 
kell lennie) 

 
11.8. A Tulajdonos súlyos szerződésszegése miatt bekövetkező felmondás esetén a 

Tulajdonos kárainak megtérítésére nem tarthat igényt.  
 
11.9. Jelen szerződés módosítása – a vonatkozó előírások, így különösen a Kbt. 141.§-ban 

foglaltak szerint – mindkét fél által történő cégszerű aláírással érvényes. 
 



A szerződés módosítással kapcsolatos költségeket, és kiadásokat annak a szerződő 
félnek kell viselnie, akinek az érdekkörében felmerült okból a szerződés módosítására 
sor került. 
 
A Kbt. alapján semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy az 
Üzemeltetőt mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és 
annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának 
gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely 
arra irányul, hogy a Tulajdonos átvállaljon az Üzemeltetőt terhelő 
többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján az 
Üzemeltetőt terhelő kockázatokat. 
 
Az Üzemeltető köteles 3 munkanapon belül írásban értesíteni Tulajdonost a 
szerződési feltételekben megadott bármely adat (név, székhely, bankszámlaszám, 
adószám, kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá bankszámlája számának, 
stb.) megváltozásáról. 

 
12. A szerződéses biztosítékok  
 
12.1. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben az Üzemeltető olyan okból, amelyért felelős, nem 

teljesíti valamely a feladatok körébe tartozó kötelezettségét, meghiúsulási kötbért 
köteles fizetni ajánlatkérő részére. Mértéke: a szerződés 6.1. pontban meghatározott - 
áfa nélkül számított – éves értékének 10 %-a. 

 
12.2. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben az Üzemeltető olyan okból, amelyért felelős, 

hibásan teljesíti valamely a feladatok körébe tartozó kötelezettségét, hibás teljesítési 
kötbért köteles fizetni ajánlatkérő részére. Mértéke: a szerződés 6.1. pontban 
meghatározott - áfa nélkül számított – éves értékének 0,1%-a. 

 
12.3. Az Üzemeltető mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését 

kimenti. 
 
13. Kapcsolattartás és együttműködés  
 
13.1. A szerződés teljesítés során a Felek által kapcsolattartásra jogosultak személyek az 

alábbiak:  
 

Tulajdonos helyszíni képviselője  
Neve: Lenti Város Önkormányzata 
Képviseli: Gulyás Valéria városüzemeltetési ügyintéző 
Címe: 8960 Lenti, Zrínyi u. 4. 
Tel.: 92/553-925;  
Telefax: 92/553-957 

 
Üzemeltető megbízottja: 

Megnevezése:  
Képviseli:  
Címe:  
Tel.:  
Telefax:  



 
13.2. A szerződésmódosítással kapcsolatban nyilatkozatra jogosultak: 
 

Tulajdonos részéről 
Név: Horváth László polgármester 
Címe: 8960 Lenti, Zrínyi u. 4. 
Tel.: 92/553-911;  
Telefax: 92/553-957 

 
Üzemeltető részéről:  

Név:  
Címe:  
Tel.:  
Telefax:  
 

13.3. A Tulajdonos és Üzemeltető fent megjelölt képviselőinek jogosultságot ad a szerződés 
teljesítésére irányuló állásfoglalásra, nyilatkozattételre, a teljesítések igazolására. A 
kijelölt képviselők minden olyan kérdésben írásban állapodnak meg, amely összefügg 
ugyan a szerződéssel, de nem jelenti annak módosítását. Felek egyébként minden, a 
jelen szerződéssel összefüggő nyilatkozatokat írásban közlik egymással, amire a másik 
félnek 5 munkanapon belül nyilatkoznia kell. 

 
14. Egyéb előírások 
 
14.1. Felek jogvita esetén a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése 

érdekében nem vesznek igénybe mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat nem 
eseti vagy állandó választottbíróság elé terjesztik, hanem a Tulajdonos székhelye 
szerinti illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki. 

 
14.2. Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív következményei alól, ha 

bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető 
vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény 
akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményekre hivatkozni kívánó fél 
a másik felet haladéktalanul értesíteni köteles.  

 
14.3. Az Üzemeltető a Kbt. figyelembe vételével jogosult alvállalkozókat igénybe venni, 

illetve köteles közreműködni a teljesítésben az olyan alvállalkozó és szakember 
(továbbiakban alvállalkozó), mely(ek) a közbeszerzési eljárásban részt vett(ek) az 
Üzemeltető alkalmasságának igazolásában. 
 
Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a szerződést az Üzemeltetőnek kell teljesítenie. A 
Kbt. 138.§ (1) bekezdése alapján a teljesítés során az alvállalkozói teljesítés összesített 
aránya nem haladhatja meg az Üzemeltető saját teljesítésének arányát, azaz az 50%-ot. 
 
Az Üzemeltető a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet 
köteles igénybe venni a teljesítés során. E szervezetek bevonása akkor maradhat el, 
vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján 
történt jogutódlás eseteit is), ha az Üzemeltető e szervezet nélkül vagy a helyette bevont 
új szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az 
Üzemeltető a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt meg. 



 
Az Üzemeltető azt is tudomásul veszi, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozó sem 
vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt, 
és kifejezetten kötelezettséget vállal, hogy az alvállalkozókkal megkötendő 
szerződés(ek)ben ezen kitételt, mint kötelező szerződéses feltétel, szerepelteti. 
 
Az Üzemeltető a teljesítés során igénybe vett alvállalkozók és bevont közreműködők 
magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. 
 
A Tulajdonos nem korlátozza az Üzemeltető jogosultságát alvállalkozó bevonására. Az 
Üzemeltető azonban legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a 
Tulajdonosnak valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még 
nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 
 
Az Üzemeltető a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Tulajdonosnak 
minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 
 
Az Üzemeltető a közbeszerzési eljárás során alkalmasságának igazolásában az alábbi 
alvállalkozó vagy más szervezet vett részt: 
- …………………………. 
 
A szerződés alábbi részének teljesítésében az alvállalkozó/más szervezet közreműködik. 
- …………………………. 
 
Az Üzemeltető az ajánlatában az alábbi 10% feletti alvállalkozót jelölte meg. 
- ………………………… 
 
A szerződés teljesítésében közreműködő szervezetek tevékenységéért, 
közreműködéséért az Üzemeltető úgy felel, mintha maga járt volna le. 
 

14.4. Az Üzemeltetőnek a Tulajdonost haladéktalanul értesítenie kell abban az esetben, ha a 
jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, 
felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. Az Üzemeltető 
ugyancsak maradéktalanul köteles a Tulajdonost értesíteni, ha saját cégében, vagy 
alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos 
változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, 
összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Az Üzemeltető felelős az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért. 

 
14.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb 

vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
Jelen szerződést a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 6 példányban aláírták, melyből 4 példány a 
Tulajdonost és 2 példány az Üzemeltetőt illeti meg.  
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