
Kéthely Község Önkormányzatának 
P o l g á r m e s t e r e 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel.: 85/339-210 

Ügyiratszám: K/2113/1/2018. 

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása 

Mely létrejött egyrészről Kéthely Község Önkormányzata (8713 Kéthely, Ady Endre u.1., 
képviseletében: Molnár Balázs polgármester), mint megbízó, másrészről Törzsök Temetkezési 
Kft (7400 Kaposvár, Dombóvári út 1., képviseletében: Törzsök Szabolcs ügyvezető), mint 
üzemeltető, között alulírt helyen és napon a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 
1999.évi XLIII. törvényben, valamint Kéthely Község Önkormányzatának 21/2018.(XII.1.) 
rendeletében meghatározott temető fenntartási-üzemeltetési feladatok ellátására, 2019. január 1. 
napja hatállyal létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására, az alábbi 
tartalommal: 

1.) A szerződő felek rögzítik, hogy a köztük 939-10/2006. szám alatt létrejött kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés 11./ pontját – közös megegyezéssel – az alábbiak szerint módosítják: 

  11.) A Felek szerződésüket 2019. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2028. 
december 31. napjáig tartó határozott időtartamra kötik. 

2.) A kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítással nem érintett pontjait a felek változatlan 
formában és tartalommal fenntartják. Jelen szerződésmódosítás a fentiekben említett kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés jelen szerződésmódosítással együtt érvényes. 

Szerződő felek jelen kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítását annak elolvasása és értelmezése 
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Kéthely, 2018. november …. 

Molnár Balázs Törzsök Szabolcs 
polgármester        ügyvezető   



Címzett: Kéthely Község Önkormányzata - 8713, Kéthely Ady Endre utca 1.  
Tárgy: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításának kérelme 

Tisztelt Molnár Balázs Polgármester Úr!  
Tisztelt Nagy Gáborné Jegyző Asszony! 
Tisztelt Képviselő Testület! 

A Törzsök Temetkezési Kft és Kéthely Község Önkormányzata közt érvényben lévő 
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján, a Törzsök Temetkezési Kft, valamint elődje, a 
Törzsök és Törzsök Temetkezési Kft, 2006.09.01-től végzi el, a lakosság megelégedésére a temető 
üzemeltetését. 

A Törzsök Temetkezési Kft. alapítója, édesapám, 2018.03.24-én elhunyt. Mint tulajdonostárs és 
párhuzamos ügyvezetőként, 2017.06.27-től, ezt megelőzően alkalmazottként, majd 10 éven át 
segítettem munkámmal őt. 

Nagy Gáborné Jegyző Asszonnyal, valamint Molnár Balázs Polgármester Úr-ral egyeztetésre került, 
hogy a Kegyeleti közszolgáltatási szerződés, 12/2014.(V.23) rendeletének 1. számú melléklete, 
jogilag támadható, nem egyértelműen fogalmaz. A jövőbeni kellemetlenségek és bizonytalanság 
elkerülése érdekében, javasolnám, az e levél 1. számú melléklete alapján történő változtatását. 

A Törzsök Temetkezési Kft. felé az elmúlt időszakban panasz nem érkezett, kegyeletsértést, egyéb 
jogsértést nem követtünk el. A temetések a kegyeletnek megfelelően, problémamentesen zajlottak 
le. Szemétszállítást, cégünk folyamatosan végzi, külön kiemelve a szeptember és október 
hónapokat. 

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, valamint a Képviselő testület tagjait, szavazzák meg kérésemet, 
miszerint a Törzsök Temetkezési Kft. mint üzemeltető, további 10 évre, azaz 2028-ig üzemeltesse 
Kéthely Község temetőjét. Ez további tervezhetőséget tesz lehetővé cégünk részére, a település 
részére pedig továbbra is megadja a lehetőséget, hogy amennyiben munkánkat nem megfelelően 
látjuk el, úgy a szerződést, következmények nélkül megszüntethesse.  

Bízom benne, hogy a testületi ülésre meghívnak, kérdéseikre válaszolni tudok, saját kéréseimet 
elfogadják és további tervezhetőséget biztosítanak számomra, mely meggyőződésem szerint 
Kéthely Község számára is előnyökkel járnak, a jövőben is. 

Kelt: Kaposvár, 2018.10.01. 

Maradok Tisztelettel: 

Törzsök Szabolcs 
Törzsök Temetkezési Kft 

Ügyvezető 



 

 

 
1. számú melléklet 

 
 

A temetési helyek díjain, cégünk nem kíván változtatni. 
 

A temetőn belül vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási díjtól, cégünk 
a jövőben el kíván tekinteni, helyi vállalkozások esetén.  

 
 

Temetési szolgáltatások díjai: 
 

 Elhunyt hűtése:       3.000 Ft/nap 
 Temető üzemeltetési költség hozzájárulás             15.000 Ft/elhunyt temetése 
 Ravatalozás                  14.600 Ft 
 Ravatalozó és kellékeinek igénybevétele              15.000 Ft  
 A temetőben erre a célra rendszeresített   

 szállító járművön történő halottszállítás    8.200 Ft 
 Hangosítás        5.000 Ft 
 Szerzői jogdíj        1.600 Ft   
 Urnasírhely nyitása/zárása sírban               15.500 Ft 
 Urnasírhely nyitása/zárása urnafalban           13.500 Ft   
 Urnasírhely nyitása/zárása urnaligetben    13.500 Ft 
 Urna elhelyezése       9.500 Ft 
 Síremlék szétszedése       6.400 Ft 
 Síremlék összerakása       6.400 Ft 
 Sírásás/Sírhely nyitás normál (koporsós temetés esetén)  29.800 Ft 
 Sírásás/Sírhely nyitás mélyített (koporsós temetés esetén)  32.300 Ft 
 Koporsó sírba helyezése      2.500 Ft 
 Hantolás        19.000 Ft 
 Gyermek sírhely ásás/sírba helyezés/hantolás   25.000 Ft 
 Exhumálás         38.000 Ft 

 
 
 
 A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 
 
 
A fenti temetési szolgáltatások a temető üzemeltető kizárólagos joga és kötelessége.  
 


