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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatala KE-01-HAT/00694 

1/2022. iktatószámú határozatában Piliscsév Község Önkormányzatát a 2021. január 11. és 2022. 

december 31. közötti időtartamra megkötött Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés jogszabálynak 

megfelelő módosítására kötelezte.  

 

2021. november 26-án hivatalból hatósági eljárást indított a KEM Kormányhivatal Esztergomi Járási 

Hivatala a Piliscsév Község Önkormányzat fenntartásában lévő temető ellenőrzése céljából. A 

temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Törvény) 59. § (1) 

bekezdés b) pontja értelmében, mely kimondja, hogy a Kormány a temetkezési szolgáltatási 

tevékenységeket engedélyező hatóságként, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét 

ellátó hatóságként a temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése 

tekintetében a temető fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalát 

jelöli ki.  

 

A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy Piliscsév Község Önkormányzat (mint a temető 

tulajdonosa) és a LÉTHÉ Temetkezési Kft. (mint, üzemeltető) között Kegyeleti Közszolgáltatási 

szerződés az előírt 5 évnél rövidebb időtartamra került megkötésre.  

 

A Törvény 39. §-a kimondja, hogy  

(1) Köztemető fenntartására és üzemeltetésére az önkormányzat azzal a gazdálkodó szervezettel 

köthet kegyeleti közszolgáltatási szerződést, amely a kormányrendeletben meghatározott feltételeknek 

megfelel. 

(2) A szerződésnek tartalmaznia kell 

a) a tevékenység gyakorlásának helyét; 

b) az ellátandó tevékenységek felsorolását; 

c) a teljesítés módját és idejét; 

d) a feladat mennyiségi és minőségi követelményeit; 

e) a szerződés érvényességi idejét, amely 5 évnél rövidebb és 15 évnél hosszabb nem lehet, de 

újbóli megkötése nem zárható ki; 

f) a szolgáltatás finanszírozásának rendjét; 

g) a szolgáltatás ellenértékének mértékét és a megfizetés módját; 

h) a közüzemi szerződési kötelezettség alanyait; 

i) a szolgáltatáshoz szükséges eszközök mennyiségi és minőségi előírásait és rendelkezésre 

bocsátásának módját; 



j) az önkormányzati vagyontárgyak használatának, karbantartásának, felújításának és pótlásának 

szabályait; 

k) a szolgáltatást végző személyekkel kapcsolatos követelményeket; 

l) a szerződés fennállása alatt az önkormányzatot megillető ellenőrzési jogosítványokat; 

m) arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy ha a gazdálkodó szervezet a kegyeleti 

közszolgáltatás mellett temetkezési szolgáltatást is végez, a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági 

tevékenységétől, így a temetkezési szolgáltatástól számvitelileg elkülöníti; 

n) a birtokbaadás feltételeit; 

o) arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(3) A szerződés azonnali hatállyal felmondható, ha a gazdálkodó szervezet a (2) 

bekezdés m) pontjában meghatározott kötelezettségét megszegi. 

 

A szerződés további részeiben az ellenőrzés hibát nem talált.  

 

Az ellenőrző hatóság a közigazgatási szabályszegésért való felelősség megállapításával egyidejűleg 

a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. tv. 2. § (1) bekezdése alapján 

közigazgatási szankció alkalmazásának lehetőségét helyezte kilátásba. 

 

A jogszabálynak való megfelelés érdekében, illetve a közigazgatási szankció elkerülése érdekében 

kérem az alábbi módosított szerződést jóváhagyni szíveskedjenek! 

 

Határozati javaslat: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

....../2022. (III.29.) önkormányzati határozata 

a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosításáról  

 

 

1.) Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Temetőkről és temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII. törvény (továbbiakban: Törvény) 59. § (1) bekezdés b) pontja alapján a köztemető 

fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatban a Léthé Temetkezési Kft-vel 2021. január 11-én 

kötött Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződést jelen határozat 1. melléklete szerinti, módosított 

tartalommal fogadja el. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Piliscsév, 2022. március 25. 

 

 

 

             Kosztkáné Rokolya Bernadett sk. 

                    polgármester 


