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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

A Képviselő-testület 2017. június 28-i ülésére 
 
 
Tárgy:  

I.  a temetőről és a temetkezésről szóló 6/2008. (I.24.) önkormányzati rendelet 
módosítása, 

II.   a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft-vel kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
kötése,  

III.  a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. közérdekű célra tett 
kötelezettségvállalásának elfogadása,  

IV.  a SZIGÜ Pest Megyei Temetkezési Zrt. 2016. évi beszámolója 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
I. A temetőről és a temetkezésről szóló 6/2008. (I.24.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Önkormányzati rendelet) teljes körű felülvizsgálatra került. A felülvizsgálat 
eredményeként az Önkormányzati rendelet módosítása jelenleg kizárólag a következők szerint 
indokolt.  
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 40. 
§ (1) bekezdése alapján a temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat rendelete 
kötelezővé teheti a temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a 
célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre 
szolgáló berendezéssel történő szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, 
sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok 
ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét (a 
továbbiakban: az üzemeltető által biztosított szolgáltatás). 
 
A fentiekben megjelölt szolgáltatások jellegére figyelemmel indokolt, hogy a Kistarcsai 
köztemetőben ezeket a szolgáltatásokat kizárólag a temetőt üzemeltető szakszemélyzete 
végezhesse, továbbá a szolgáltatások végzése az üzemeltető berendezéseinek 
igénybevételével történjék. Ennek megfelelően az Önkormányzati rendelet 14. §-a (1a) 
bekezdéssel egészül ki. 
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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. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell. 
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. 
 
A fentiek alapján a Rendelet felülvizsgálatához kapcsolódó hatásvizsgálat eredményei a 
következők: 
aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

Nincsenek. 
ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
 Az üzemeltető szakszemélyzetének igénybevétele által a szolgáltatások végzéséből 
adódó egészségi kockázatok minimalizálhatók. 
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 Nincsenek. 
b) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások meghatározása a jelenlegi üzemeltető 
jelzései alapján indokolt. 

c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 Rendelkezésre állnak. 
 
Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjainak önkormányzati rendeletben történő 
meghatározása a későbbiekben további jogalkotást igényel. A díjtételek tekintetében előzetes 
egyeztetést kezdeményeztünk, jogalkotásra várhatóan 2017. augusztusában kerülhet sor 
figyelemmel arra, hogy a Törvény 40. § (5) bekezdése alapján a díjak megállapításakor ki kell 
kérni a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerveinek véleményét. 
 
II. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontja alapján a köztemetők kialakítása és fenntartása a helyi önkormányzat 
feladata. A Törvény 39. § (1) bekezdés alapján köztemető fenntartására és üzemeltetésére az 
önkormányzat azzal a gazdálkodó szervezettel köthet kegyeleti közszolgáltatási szerződést, 
amely a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 
145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel. 
 
A gazdálkodó szervezet kiválasztása közbeszerzési eljárás lefolytatását nem igényli 
figyelemmel arra, hogy az üzemeltető által nyújtott temető üzemeltetésért az Önkormányzat 
ellenszolgáltatást közvetlenül nem fizet. Az Önkormányzat az eredendően az Önkormányzatot 
illető, temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díjak összegét engedi át az üzemeltető 
részére. A Törvény az üzemeltető személyére vonatkozó alkalmazandó kiválasztási eljárást 



3 
 

nem ír elő, annak 39. § (2) bekezdés e) pontja kimondja, hogy a szerződés érvényességi ideje 
5 évnél rövidebb és 15 évnél hosszabb nem lehet, de újbóli megkötése nem zárható ki. A 
Kistarcsa Város Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek részletes 
szabályairól szóló 2/2016. számú polgármesteri és jegyzői együttes utasítás 4.3. pontja 
értelmében három egyidejű árajánlat bekérése mellőzhető, ha a beszerzés tárgya, a teljesítés 
határideje vagy speciális módja (pl. kiépített rendszer további, folyamatos üzemeltetése) miatt 
célszerű a korábbi beszerzésben nyertes ajánlattevőtől (szerződött fél) új ajánlatot kérni. 
Ebben az esetben az új ajánlat és szerződés kiindulási alapja a korábbi szerződésben rögzített 
feltételek (pl. vállalkozói díj, szolgáltatás tartalma). 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata a SZIGÜ Pest Megyei Temetkezési Rt-vel 2002. július 1. 
napján határozott időtartamra, 15 évre kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötött. A 
szerződés a határozott idő lejártával, 2017. június 30. napján megszűnik. 
 
A SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft-vel az elkövetkező 15 évre szóló kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés mellékelt tervezete a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft-vel egyeztetésre került. 
 
III.  A SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. 2017. május 12. napján kelt, mellékelt levelében az 
Önkormányzat javára, közérdekű célra, a Kistarcsai köztemető területén, az Aulich utcában 4 
méter széles kovácsoltvas jellegű kapuval felszerelt, egyik oldalán urnahelyeket biztosító 
utcafronti kerítés (7. számú melléklet) kivitelezése céljából 7.500.000 Ft összegű közérdekű 
felajánlást tett. A felajánlott összeget a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. ellenszolgáltatás 
nélkül, három egyenlő részletben, 2018, 2020 és 2022 években adja át az Önkormányzat 
számára.  
 
A SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft-vel közérdekű célra tett felajánlás elfogadására vonatkozó 
Megállapodás tervezete a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft-vel egyeztetésre került. 
 
 
IV.  A SZIGÜ Pest Megyei Temetkezési Zrt-vel 2002. július 1. napján kötött kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés 8. 4. pontja alapján az Üzemeltető köteles minden évben írásbeli 
beszámolót készíteni a tárgyévben – jelen esetben a 2016-ban – végzett tevékenységéről. 
 
A SZIGÜ Pest Megyei Temetkezési Zrt. 2016. évi beszámolója az előterjesztés készítésének 
napjáig nem érkezett meg, pótanyagként kerül csatolásra. 
 
Tájékoztatásul:  
 
A SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. 2017. június 12-én kelt levelében (6. számú melléklet) 
köztemetési díjakra vonatkozó vállalást tett, mely alapján a köztemetéseket a jelenleg 
alkalmazott díjaknál alacsonyabb díjért vállalja elvégezni. 
 
A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testülettől az alábbi rendelet-tervezet és határozati 
javaslatok elfogadását: 
 
 

Rendeletalkotás! 
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Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a temetőről és a 
temetkezésről szóló 6/2008. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/… 
(…) önkormányzati rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 

I.  Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztéshez 
mellékelt Kistarcsa Város Önkormányzata és a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. között 
létrejövő Kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltakat és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az Kegyeleti közszolgáltatási szerződést aláírja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 

II.  Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztéshez 
mellékelt Kistarcsa Város Önkormányzata és a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. között 
létrejövő, temetői kerítés és urnafal építése céljából tett közérdekű 
kötelezettségvállalásról szóló Megállapodásban foglaltakat és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Megállapodást aláírja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 

III.  Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a SZIGÜ Pest Megyei 
Temetkezési Zrt. 2016. évi beszámolóját. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 

A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 
 
 
Kistarcsa, 2017. június 16. 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 


