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A Képviselő-testület 2021. június 30-i ülésére 
 

Tárgy: Döntés a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadásáról, 
a temetőről és a temetkezésről szóló 6/2008. (I.24.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
I. Kistarcsa Város Önkormányzata és a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. között 2017. június 29. 
napján kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a Kistarcsai Temető üzemeltetését a 
SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. végzi. A szerződés 9.3 pontja alapján a Kft. köteles minden 
évben az előző évben végzett tevékenységéről írásbeli beszámolót készíteni.  
 
A SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. 2021. június 9-én megküldte a 2020. évi tevékenységére 
vonatkozó beszámolóját (1. számú melléklet). A beszámolóban a Kft. ismerteti, hogy a kegyeleti 
közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatait miként látja el. A beszámoló mellékleteként a 
Kft. csatolta a 2020. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra a Kistarcsai Temető 
üzemeltetéséből származó bevételek és kiadások kimutatását. A kimutatás alapján a kizárólag 
üzemeltetési tevékenységből származó bevétel 4 604 800 Ft, a kiadás 9 945 762 Ft, mely utóbbi 
tartalmazza az Önkormányzat részére temetői kerítés beruházási költségeinek fedezésére 
fizetett 2 500 000 Ft összegű adományt. A kimutatás nem tartalmazza a Kft., illetve a SZIGÜ 
cégcsoport által a kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretein kívül végzett temetkezési 
szolgáltatási tevékenységből származó bevételeket és kiadásokat. 
 
II. A kegyeleti közszolgáltatási szerződés 9.2 pontjának megfelelően 2021. június 3. napján a 
felek képviselői jelenlétében temetőbejárásra került sor. A mellékelt jegyzőkönyvben (2. számú 
melléklet) foglaltan a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. javasolta a G parcella koporsós sírhelyről 
urnasírhellyé történő átminősítését. A jelenlévők egyeztettek a sírhely megváltási díjak 
emeléséről, újraszabályozásáról, kedvezményekről. Jelenlévők megállapodtak, hogy egy 
rendezetlen sírhely rendbe tétele érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket. 
Megállapításra került továbbá, hogy az urnafal mentén lévő viacolor javításra szorul. 
 
Az elmúlt időszakban megnövekedett a kereslet az urnasírhelyek iránt, a koporsós sírhelyek 
iránt pedig csökkent. A jelenleg használt urnasírhely parcella a közeljövőben be fog telni, ezért 
javasolt a jelenlegi tervek szerint koporsós temetésre szánt G - és az egységes megjelenés 
érdekében a mellette található H - parcella mellékelt rajzon (3. számú melléklet) jelölt részének 
(a ravatalozóval szemben állva a ravatalozó bal oldala felőli szabad terület) urnasírhellyé 
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történő módosítása. A Rendelet 6. §-a alapján a köztemető sírhelytábláit a köztemető 
tulajdonosa jelöli ki, ehhez képviselő-testületi döntés szükséges. 
 
III. A SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. jelezte, hogy a környéken olcsónak számító sírhely 
megváltási díjak miatt egyre gyakoribb, hogy a Kistarcsai Temetőben nem helyi lakosok 
temetkezésére kerül sor, a sírhelyek iránt megnövekedett más települések (elsősorban 
Budapest) lakói részéről a kereslet. Figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat elsődleges 
érdeke és célja, hogy a helyi lakosok részére biztosítsa a köztemetőben történő temetkezést, és 
hogy a Kistarcsai Temető véges számú sírhelyeit a kistarcsai lakosság érdekeit szem előtt tartva 
hasznosítsa, indokolt a sírhelyek megváltási díjainak mellékelt módosító rendelet tervezet (4. 
számú melléklet) szerinti emelése. A módosítás következtében a megváltási díjak 100 %-os 
mértékű emelésére kerül sor, azzal, hogy a kistarcsai lakos elhunytak, illetve azon kistarcsai 
lakosok esetében, akik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a 
továbbiakban: Törvény) 20 § (1) bekezdése alapján a temetésről kötelesek gondoskodni, a 
megemelt díjak tekintetében 50 % kedvezményben részesülnek, azaz részükre ténylegesen nem 
történik díjemelés. A díjemelés következtében várhatóan csökken a nem helyi lakosok 
érdeklődése, mellyel biztosítható a megfelelő számú sírhely a kistarcsai lakosság számára. Ha 
esetlegesen mégsem csökkenne a kereslet, akkor a megemelt díjakból adódóan az 
önkormányzat olyan többletbevételhez jut, mely a későbbiekben hozzájárulhat további 
sírhelyek biztosításához. 
 
A módosító Rendelet vonatkozó szakasza hatályba lépésének napja 2021. szeptember 1. napja, 
mely időpont meghatározása során figyelemmel voltunk a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 32. §-ában foglalt előírásra, miszerint fizetési 
kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét 
növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és 
hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. 
 
A Törvény 40. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a díj 
megállapításakor kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek 
véleményét, melynek megfelelően a megemelt díjakról, azok elfogadását követően a 
Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségét tájékoztatni fogjuk. Figyelemmel a 
módosító Rendelet 2021. szeptember 1. napi hatályba lépésére, a Szövetségnek megfelelő idő 
áll rendelkezésére véleménye megadására. (A Szövetség véleménye kötelező erővel nem bír, a 
korábbi díj meghatározások alkalmával a Szövetség véleményt nem adott.) 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ugyanezen 
paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy a hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket. 
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A fentiek alapján a Rendelet felülvizsgálatához kapcsolódó hatásvizsgálat eredményei a 
következők: 
aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
A díjak emelése – figyelemmel a kedvezményekre – nem ró terhet a sírhelyeket megváltó helyi 
lakosságra, azonban biztosítja a véges számú sírhellyel történő megfelelő gazdálkodást.  
ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Nincsenek. 
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nincsenek. 
b) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A megfelelő számú köztemetői sírhely hosszútávra történő biztosítása érdekében a díjak 
emelése szükséges.  
c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Rendelkezésre állnak. 
 
A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testülettől az alábbi rendelet-tervezet és határozati 
javaslatok elfogadását: 
 

Határozati javaslat I. 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a SZIGÜ 
Temetőüzemeltető Kft. (2220 Vecsés, Vigyázó Ferenc utca 6.) 2020. évi beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Határozati javaslat II. 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzati tulajdonú Kistarcsai Temető (2143 Kistarcsa, Aulich Lajos utca 2225 
hrsz.) előterjesztéshez mellékelt rajzon jelölt G és H parcelláiba tartozó temetési helyeit 
koporsós sírhely helyett urnasírhelyként jelöli ki. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Rendeletalkotás! 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a temetőről és a 
temetkezésről szóló 6/2008. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2021 
(…) önkormányzati rendeletet. 
 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2021. június 10. 

  Juhász István  
  polgármester 
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