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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 

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. 2022. június 7-én megküldte a 2021. 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 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra a Kistarcsai Temető 

üzemeltetéséből származó bevételek és kiadások kimutatását. A kimutatás alapján a kizárólag 

üzemeltetési tevékenységből származó bevétel nettó 6 025 135 Ft, a kiadás nettó 8 543 644 Ft. 

A bevétel és kiadás egyenlege – 2 518 509 Ft. A kiadások között feltüntetett nettó 1 797 000 Ft 

sírhely díjat és nettó 1 636 909 Ft ravatalozó bérleti díjat a Kft. a szerződés alapján az 

Önkormányzatnak megfizette. 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. 

 

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés 9.2 pontjának megfelelően 2022. május 24. napján a 

felek képviselői jelenlétében temetőbejárásra került sor. A mellékelt jegyzőkönyvbe (2. számú 

melléklet) foglaltan az alábbiak megállapítására került sor: 

- a temető előtti közterület (gyalogos bejárat) viacolorozása szükséges, 

- egyházi részen a kerítés cseréje szükséges, 

- a járda javítását a SZIGÜ Kft. az új urnafal elkészítésével egyidejűleg tervezi, 

- épület előtti süllyedés (volt fa helye) javítását a KÖFE Kft. tervezi, 

- katona sírhely rendezése az egyházzal közösen történik, 

- kandeláberek kicserélésre kerültek, 

- az önkormányzati sírhelyek karbantartási igényét a KÖFE Kft. felé jelezni szükséges. 

 

 

 

 



2 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a SZIGÜ 

Temetőüzemeltető Kft. (2220 Vecsés, Vigyázó Ferenc utca 6.) előterjesztéshez mellékelt 

2021. évi beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Juhász István polgármester 

 

 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

 

Kistarcsa, 2022. június 9. 

  Juhász István  

  polgármester 


