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A SZIGÜ Pest Megyei Temetkezési Zrt. a temető üzemeltetését a temetőkről és a 
temetkezésekről szóló 1999.évi XLIII. törvény 16-24. §-ai, továbbá a 39-43. §-ai, és a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999 
(X.1.) kormányrendelet, valamint a temetőről és a temetkezésről szóló 6/2008. (I.24.) számú 
önkormányzati rendelet előírásai, és a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak 
alapján látja el.  

Kistarcsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: „Önkormányzat”) kegyeleti 
közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”) kötött 2002. július 1. napján a 
SZIGÜ Pest Megyei Temetkezési Zrt.-vel (továbbiakban: Üzemeltető) a Kistarcsa, 2231 és 
2225 hrsz.-ú ingatlanokon lévő köztemető fenntartására és üzemeltetésére. 

A szerződés 8. 4. pontja alapján az Üzemeltető köteles minden évben írásbeli beszámolót 
készíteni a tárgyévben – jelen esetben 2014-ben – végzett tevékenységéről. A beszámolót 
Üzemeltető elkészítette és 2015. június 3. napján benyújtotta az Önkormányzat részére.  

A beszámoló részét képezi – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 55. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt 
előírás szerint összeállított – az üzemeltetésből származó nettó bevételek és az üzemeltetéssel 
kapcsolatos nettó kiadások kimutatása is, mely szerint a tavalyi évi nettó bevétel 3.174.721,- 
Ft volt, míg a kiadások 5.087.003,- Ft-ot tettek ki. 

A beszámolóban Üzemeltető tájékoztatást ad a köztemető 2014 év üzemeltetésével 
kapcsolatos tevékenységéről (1. számú melléklet). 

Az Üzemeltető tájékoztatása szerint, a kiadás és a bevétel közötti különbséget a 
temetések számának csökkenése okozta. Az Üzemeltető elkötelezettségét bizonyítják, 
hogy egyre jobb minőségű szolgáltatást kíván és tud nyújtani a lakosság részére, a 
kiadás és a bevétel közötti különbség ellenére. 
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2015. március 3. napján és 2015. május 13. napján volt temetőbejárás. A bejáráson az alábbi 
észrevételek merültek fel: 
 

- A temető hátsó részén lévő kerítés javítása szükséges.  
- A fák metszése folyamatos, azonban a sírhelyeken ültetett fák - amelyeket a sírhoz 

tartozó hozzátartozók feladata metszeni, gondozni- állapota nem megfelelő, sokszor 
akadályozzák a sírok közti közlekedést.  

- A sírhelyek közelében elhelyezett padok is sokszor akadályozzák a temető 
rendeltetésszerű használatát, ezért szükséges néhány pad áthelyezése, illetve 
eltávolítása. 

- A tavaszi gallyazás megtörtént a temető egész területén, a zöldhulladék elszállítása 
folyamatban van.  

- A fűnyírás folyamatos.  
 

A SZIGÜ Pest Megyei Temetkezési Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a kerítés 
javítását 2015. július 30. napjáig megvalósítja.  

Az előzmények, valamint az előterjesztéshez mellékelt beszámoló alapján kérem a Tisztelt 
Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 

Határozati javaslat  

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a SZIGÜ Pest Megyei 
Temetkezési Zrt. 2014. évi beszámolóját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
   

A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 

 
 

 

Kistarcsa, 2015. június 4. 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


