
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának 
P o l g á r m e s t e r e 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel.: 85/539-036 

Ügyiratszám: K/2201/1/2020.                                                   11. számú előterjesztés 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének2020. augusztus 26-án tartandó soros 
nyilvános ülésére a Törzsök Temetkezési Kft-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés 

módosításához 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kéthely Község Önkormányzata kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötött a kéthelyi 
köztemető üzemeltetési feladatai ellátására a Törzsök Temetkezési Kft-vel, 2006. 
szeptember21. napján. A szerződés az elmúlt időszakban hat ízben került módosításra. A 
módosítás öt alkalommal kizárólag a temetői fűfelületek, faállomány gondozása, a temetői 
utak síkosság-mentesítése díjtételének adott évre történő megállapítását tartalmazta, míg a 
hatodik módosítás a kegyeleti közszolgáltatási szerződés időbeli hatályának (2020. augusztus 
31-ig való meghosszabbítása), illetve az üzemeltető elnevezésének (Törzsöki és Törzsök Kft-
ről Törzsök Temetkezési Kft-re)módosítását tartalmazta.  
 
A szerződés jelen módosítása szintén a kegyeleti közszolgáltatási szerződés időbeli hatályát 
érinti, azt újabb 10 évvel, azaz 2030. augusztus 31-ig történő meghosszabbításával. 
 
Javasolom a testületnek a feladatellátó Törzsök Temetkezési Kft. kérésnek elfogadását s a 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel való módosítását, 2020. 
szeptember 1. napjával. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a temető üzemeltetési 
feladatok ellátására vonatkozó kegyeleti közszolgáltatásiszerződésmódosításáról szóló 
előterjesztést, melyet a testület – változatlan tartalommal - elfogad.  
 
A képviselő-testület 2020. szeptember 1. napjával életbe lépő azon változással, hogy a 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés időbeli hatálya, újabb 10évvel, azaz 2030. augusztus 
31.napjáig meghosszabbításra kerüljön a Törzsök Temetkezési Kft-vel, egyetért. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Balázs polgármestert, hogy a kegyeleti 
közszolgáltatásiszerződésmódosításának a képviselő-testület képviseletében történő 
aláírására. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Kéthely, 2020. augusztus 6. 
 
                                                                                                Molnár Balázs 
       polgármester 

 

 



Kéthely Község Önkormányzatának  
Polgármestere  
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel.: 85/339-210 
 
Ügyiratszám: K/2201/1/2020.     11. számú előterjesztés 
 

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés 7. számú módosítása 
 

Mely létrejött  
 
Kéthely Község Önkormányzata 
Székhelye: 8713 Kéthely, Ady E. u.1. 
képviseli: Molnár Balázs polgármester 
nyilvántartási száma: (törzssz.) 396563 
adószáma: 15396561-2-14 
bankszámlaszáma: 66900014-10001679 
mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó) 
 
másrészről  
 
Törzsök Temetkezési Kft.  
székhelye: 7400 Kaposvár, Dombóvári út 1. 
képviseli Törzsök Szabolcs ügyvezető  
cégjegyzékszám: Cg.: 14-09-310265 
adószáma: 22669632-2-14 
bankszámlaszáma:  50800252-15568151-00000000  
mint bérlő (továbbiakban: bérlő)  
között alulírott helyen és napon a következő tartalommal: 
 
1.) A szerződő felek a köztük 2006. szeptember 21-én, 939/10/2006. szám alatt, 2006.   
szeptember 1. hatállyal létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerződést - közös megegyezéssel - 
módosítják úgy, hogy a kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatályát, határozott időre, 2020.     
szeptember 1. napjától, 2030. augusztus 31. napjáig állapítják meg. 
 
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, 2020. augusztus 26. 
 
 
Molnár Balázs             Törzsök Szabolcs 
polgármester             ügyvezető  
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