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kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására 

 

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 73/2006. (IX.21.) sz. határozatával 

hagyta jóvá a jelenleg is hatályban lévő kegyeleti közszolgáltatási szerződést a Törzsök és 

Törzsök Kft-vel (7400 Kaposvár, Dombóvári u. 1), melyet pályázat útján nyert el a cég.  

 
A Kéthely Község Önkormányzat részéről felmerült igény, hogy a tulajdonában levő temetőben 

urnafal kerüljön felállításra,a mely lehet 5-10-15 férőhelyes. 

 

A Törzsök és Törzsök Kft az urnafal felállítására árajánlatot kert helyi vállalkozótól, melyre 

válasz nem érkezett. A temetkezési vállalkozó tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a gyakorlat 

alapján férőhelyenként 30.000 Ft,-+ Áfa azaz 38.l00 forintért lehet elvégezni. A férőhelyek 

számától függően ez 150.000+ 300.000+ 450.000 + Áfa költséget jelentene.  

 

Az urnafal alapozás 60.000 Ft,- + Áfa, költséget cégünk át tudja vállalni 
 

Az urnasír kialakítását az urnafal melletti részen a főbejárattól keletre az urnafalak közti 

bejáratnál lehetne megvalósítani, melyet 2013 évben tudnának megvalósítani. A temetkezési 

törvény tiltja idegen tulajdonban történő beruházást, ezért ezen fejlesztéseket a Törzsök és 

Törzsök Kft átadna az Kéthely Község Önkormányzatának. 

 

Az önkormányzat és a cég között kötött temető fenntartási szerződés hosszabbtávra történő 

megkötése eseten a Törzsök és Törzsök Kft befektetése hosszabb tavon megtérülne (urnahely díj). 

 

A vállalkozó javaslata alapján a képviselő testületnek határoznia kell az urnasírok helyéről illetve 

a kripták kialakításának helyszínéről. A kripták helyét legcélszerűbben a főbejárati út végében 

lévő parcellában lehetne megvalósítani a megközelítés és a sortávok betartása mellett.  

 

A temetkezési törvény külön parcellába rendeli a kriptás temetéseket, a sírban történő 

temetéseket, és az urnás temetéseket a lebomlás, illetve a lejárati idő miatt.  

 

A vázolt beruházásokat a Törzsök és Törzsök Kft abban az esetben tudná vállalni, ha az 

önkormányzat és a temetkezési vállalkozó között hatályban lévő kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés időtartamát a további 10 évvel meghosszabbítaná. A kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés 2006. szeptember 01. napján lépett hatályba, melyet a felek 10 éves határozott 

időtartamra kötöttek. Figyelembe véve a temetőről és a temetkezésről szóló17/2005 (X.01.) 

Ör rendelkezéseit és a vállalkozóval történő egyeztetést javaslom, hogy a szerződés 

időtartamát 10 év helyett 4 évvel hosszabbítsa meg a testület. Az eredeti szerződés 2016. 

augusztus 30 napján jár le, melyet képviselő-testület egyetértése esetén az előzőekben 

írtaknak megfelelően 2020. augusztus 30-napjáig javasolt meghosszabbítani. 

 

Annak érdekében, hogy a fenti beruházásokon túl Kéthely Község Önkormányzatának a 

szerződés módosításból további bevételei is keletkezzenek szükséges egy háromoldalú 

megállapodással kiegészíteni a szerződést, mely szerint a temető üzemeltetését a Törzsök és 

Törzsök Kft helyett a Törzsök Temetkezési Kft végezné. A Törzsök Temetkezési Kft kéthelyi 

működési területtel vállalná a feladat ellátását, melynek révén az önkormányzatnak iparűzési 

adó bevétele is keletkezhetne. 
 

 



Határozati javaslat: 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a temető-üzemeltetési 

szerződés meghosszabbításáról szóló előterjesztést, mely alapján úgy döntött, hogy 

Kéthely Község Önkormányzata és a Törzsök és Törzsök Kft (7400 Kaposvár, 

Dombóvári u. 1) között kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítását az előterjesztés 

1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés módosításának aláírására. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: 2013. december 1. 

 

 

Kéthely, 2013. november 20. 

 

 

Sipos Balázs 

polgármester 

 

 

 

  



1.sz. melléklet 

SZERZŐDES MÓDOSÍTÁS 

 

mely létrejött egyrészről a Kéthely Község Önkormányzata 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. 

(képviseletében Sipos Balázs polgármester), másreszt Törzsök és Törzsök Kft. 7400 

Kaposvár, Dombóvári u. 1 (képviseletében Törzsök Lajos tulajdonos) mint vállalkozó között 

az alulírott napon az alábbi tartalommal: 

 

1.) 2006.szeptember 21-én Kéthelyen megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződést a felek 

úgy módosítják; hogy a szerződés lejártának időtartamát további 4 év határozott időre 

2020. augusztus 31-ig meghosszabbítják. 

 

2.) A temető üzemeltetője a szerződés időtartamára Törzsök Temetkezési Kft-re. 

(képviseletében Törzsök Lajos) Kaposvár, Dombóvári u. 1. módosul. 

 

3.) A Törzsök és Törzsök Kft, illetve a Kéthely Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz és 

aláírásukkal hitelesítik, hogy a Törzsök Temetkezési Kft.(7400 Kaposvár Dombóvári u.1.) 

továbbiakban 2013. december 1-től a temető üzemeltetője. 

 

4.) Az eredeti szerződés többi pontjait változtatás nélkül hagyják. 

 

 

Kéthely, 2013. november … 

 

 

 

 Sipos Balázs Törzsök Lajos 

 polgármester Törzsök és Törzsök Kft. ügyvezető 

 

 

 

 

 Törzsök Lajos  

Törzsök Temetkezési Kft. ügyvezető  
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