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Budapest Jĺizsefu áľosi Onkoľm ányzat
Képvis elő.testülete számár a

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgiíľmester

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a:20|3. jaĺuar f3.

. sz. napirend

Táľry: Beszámoló temetési költségekľőI

A

napirendet nyílt tilésen ke|I táľgyalni, a hatarozat eIfogadásźůloz minősített szavazattobb-

ség szĹikséges
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Váľos gazdálkodásĺ és PénzĺiryiBizottság v é|eményezi
Hum ánszo l gáltatá s i Blr;otts ág v é|eméĺy
ezi
Hatźtr ozati j av as|at a bizottság szźlmára:
A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság/tlumĺĺnszolgáItatási Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnekazelőteriesztésmestźLrsya|ását

Tĺsztelt Képvĺselő.testület!
Előzmény
AYźtrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 20|3. január 7-én az I/20|3. (I.07.) szátmúhatározatában

_ a Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabáůyzatźrő| sző|ő |9/2009. (V.06.) ön-

kormźnyzati rendelet 45. $ (4) bekezdés 4. pont g) alpontja a|apjźn_ az a|źhbiak szerint donttĺtt:
,,1, az önkormónyzat Csécsei Béla elhunytat sajót halottjónak tekinti, ą temetés költségeire _ utóIagos elszómolóssal - bruttó 2.500,0 e Ft keretösszeget biztosít ésfelkéria polgórmestert a temetéssel kapcsolątos intézkedéseklebonyolításóra, megrendelések alóírasóra'
az I. pontbanfoglalt kaltségekfedezetéťil I.350 e Ft összegben az alpolgármesteri kereteket, ]. ] 50 e Ft ôsszegben a polgármesteri keretet jelöli meg.

2.

3.

javasolja a Képviselő-testiiletnek, hogł a 20]3. évi költségvetés tervezéselrar a polgórme s t er i és alp o l gór me s ter i ker e t e k ker iilj e ne k v i s s z ap ó t l á s r a.',

A Fiumei úti Nemzeti SÍľkeľtben(Budapest, VIII. kerület Fiumei út 16.) f0|3. jaĺuźtr1l-én megtaľtott
temetés költségei az a|źlbbiak:
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-

1 .543 .I02,- Ft értékbená|Iított ki számlź*',
mely magában foglalja a római katolikus egyhazi szertartás szerint lebonyolításra keriilt temetés valamennyi ktiltségét(hűtés díját, a halottszállítás, a sírhelyváltás, a sírásás, a koporsó, aravata|ozás és szertartás egyéb tartozékainak - fejfa, szemfedő' koszoľúk-) költségeit.
a temetést követően a Sírkert Dísztermében kegyeleti megemlékezésre(állófogadás)
keľült sor, melynek kĺlltségeazuzemeLtető, Dolorosa Kft. által kiállítottszámla szeľint
bruttó 340.360,- Ft.

a Budapesti Temetke zési Intézet Zrt. bruttő

-

Fentiek a|apjźtn a temetés összes költsége bruttó I.883.462,- Ft volt, a rendelkezésre álló keretösszegből (bruttó 2.500,0 e Ft) fel nem használt ö'sszeg bruttó 616.538,- Ft.

Az

e|őzóekben hivatkozottbizottsźtgihatfuozatban foglaltak végrehajtása érdekében kérem az a|ź.ŕ,bi

hatán ozati javas lat el fo gadĺísát.

A Képviselő.testiilet

döntését a Magyarorszźryhe|yi önkormányzatairő| sző1'ő f0|1. évi CLXXXX.
l1l. $ (2) bekezdése, azźů|amháztartźtsrólszóló 23. s Q) bekezdés a)

törvény 41. $ (3) bekezdése, a
pontj a a|apjźn hozza meg.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő.testület rĺgy dtint, hory

l.

a Vĺĺrosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság |l20l3. (I.07.) szźműhatźrozataalapjan elfogađjaI.883.462,- Ft összegben Csécsei Béla elhunyt temetési költségeivel kapcsolatos beszámolót.
2. felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatźtrozatban foglaltakat a2013. évi költségvetés teľvezésekor vegye figyelembe.

Felelős:

polgáľmester
esetén 20|3. januaľ 23 .
2.pont esetén a20|3. évi költségvetés tervezése

Hatĺĺľidő:1 . pont

A diintés végľehajtá sátt v égző szerv

ezeti eg;rség: Pénzüryi

Budapest, 20|3.januaľ 1 6.

Üryosztály

Gd{rlW
Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőľzés:

Rĺmán Edĺna
jegĺző

nevében és megbÍzásából:
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