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HATÁROZAT 

 

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) megismerte 

és megtárgyalta a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal CS/B01/07250-3/2022. számú 

törvényességi felhívásában és szakmai segítségnyújtásában foglaltakat. 

 

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban megjelölt törvényességi 

felhívásban foglaltakra figyelemmel jelen határozat 1. mellékletét képező, módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt kegyeleti közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2022. november 30 . 

 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Márki-Zay Péter sk.          Dr. Karsai Éva sk. 

    polgármester                      jegyző 
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Kegyeleti közszolgálati szerződés 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
 

amely létrejött egyrészről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.; képviseli: Dr. Márki-Zay Péter polgármester) mint 
köztemető fenntartására és üzemeltetésére kötelezett, továbbiakban: Önkormányzat  
 
másrészről Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. (székhely: Hódmezővásárhely, Dr. Imre 
József utca 1., adószám: 11088640-2-06, képviseli: Varga György), mint Üzemeltető 
között.  
 

1./ Felek előzményként rögzítik, hogy az Önkormányzat és az Üzemeltető 
között 2016. február 1. napján, 131-1991-4/2016. iktatószámon kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés jött létre, amely szerződés alapján az 
Üzemeltető elvállalta Hódmezővásárhely, belterület 3565/1 hrsz. alatt 
fekvő 2.1935 m2 területű temető üzemeltetési feladatainak ellátását. A 
Felek, a jogszabályi változások és a köztemetők használata és 
üzemeltetése tárgyú korábban megkötött kegyeleti közszolgáltatási 
szerződések harmonizációjára figyelemmel 2021. június 22. napján 1. 
módosítással módosították.  

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal CS/B01/07250-3/2022. iktatószámú 
törvényességi felhívásában foglaltaknak a Felek jelen, 2. számú módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
megkötésével tesznek eleget. 
 

2./ A jelen szerződés a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
(továbbiakban: Törvény), a temetkezésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 
145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet), a 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
köztemetőkről és a köztemetők használatának rendjéről szóló 24/2021. (VI.22.) 
Kgy. sz. rendelet (továbbiakban: Önkormányzati Rendelet) által szabályozott 
temetkezési feladatok ellátása tárgyában az alább részletezett feltételekkel jött 
létre. 

 
3./ Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a Hódmezővásárhely, 

belterület 3565/1 hrsz. alatt fekvő 2.1935 m2 területű temető (továbbiakban 
Kincses temető), valamint a Szentháromság Plébánia kizárólagos tulajdonát 
képezi a Hódmezővásárhely, belterület 10343/1 hrsz. alatt fekvő 18.5634 m2 
területű temető L út XI. parcellája, (továbbiakban Katolikus temető), amely a 
jelen szerződésben meghatározott tevékenység gyakorlásának, a 
teljesítésnek a helye.” 

4./ Az Üzemeltető vállalja a 2. pontban meghatározott jogszabályok betartását és 
betartatását a 3. pontban meghatározott köztemető területén. 

 
5./ A felek között a szerződés határozott időre — 15 éves teljesítési időre — 2016. 

február 01. napjától 2031. január 31. napjáig jön létre. 
 

6./ A teljesítés során az élet-, balesetvédelmi, környezetvédelmi, 
egészségügyi stb. szabályok betartásáért ill. azok mellőzésének 



következményeiért az Üzemeltető felel. Az Üzemeltető a 3. pontban 
meghatározott temető üzemeltetését köteles folyamatosan, a legjobb tudása 
és szakmai felkészültsége alapján a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
és az elfogadott szakmai követelményeknek megfelelően, határidőben, az 
előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesíteni az alábbiak szerint:  

Az üzemeltető 
a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb 
vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét; 
b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való 
első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást; 
c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási 
időt; 
d) biztosítja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 20 m2 alapterületű 
ravatalozó, valamint az Üzemeltető tulajdonát képező hűtőberendezés, a 
ravatalozóban lévő kegyeleti eszközök, berendezések (infrastruktúra) karbantartását, 
továbbá vállalja ezek működtetését a temető egyéb közcélú létesítményeire is 
kiterjedően;  
e) vállalja a ravatalozó épületének és tartozékainak a karbantartását, javítását, a 
kegytárgyak és felszerelések szükség szerinti felújítását, cseréjét, illetve az áramdíjak 
fizetését; 
f) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető 
nyitását, zárását; 
g) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket; 
h) tájékoztatja a temetőlátogatókat a helyben szokásos módon; 
i) kijelöli a temetési helyeket; 
j) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását;  
k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; 
l) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával 
kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel 
elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását; 
m) gondoskodik az ügyfélfogadásról. 
 
 
7./ Az Önkormányzat vállalja:  
a) a Kincses temető bevezető útjának karbantartását, takarítását, 
síkosságmentesítését és a hóeltakarítását szükség szerint, legfeljebb évi 10 
alkalommal, 
b) a temetőben található védett Gesztenye fa sor ápolási munkáinak szükségszerű 
végzését,  
c) a Kincses temető bejárati kapujának karbantartását,  
d) a Kincses temetőben fekvő hősi halottak síremlékeinek ápolását, 
e) a veszélyes fák kivágását, tuskók földből való eltávolítását, 
f) a Kincses temetőből a Katolikus temetőbe történő hulladék ászállítását 
szükségszerűen, legfeljebb évi 6 alkalommal, és a Katolikus temetőből a hulladéknak 
a hulladék kezelő lerakóhelyre történő elszállítását legfeljebb évi 2 alkalommal az 
alábbi részletszabályok szerint. 

8./ A feladatok mennyiségi és minőségi követelményeit az Üzemeltető a vonatkozó 
jogszabályi előírások betartása mellett, szükség szerint, az adott évszaknak, 
ünnepkörnek megfelelően, erőforrásainak leghatékonyabb felhasználásával és 
legjobb képességei szerint, „jó gazda módjára” látja el. A szolgáltatáshoz 



szükséges eszközök mennyiségi előírásait a Szerződés 1. melléklete 
tartalmazza. A Felek a szolgáltatáshoz szükséges eszközöket a 
szerződéskötéskor kölcsönösen rendelkezésre bocsátották, birtokba 
adták. Az Üzemeltető az eszközöket a feladatának maradéktalan 
ellátásához szükséges mennyiségben, I. osztályú minőségben, hiány és 
hibamentesen köteles biztosítani; gondoskodik az eszközök 
rendelkezésre állásáról, szükség szerinti pótlásáról, karbantartásáról.  

a.)  Az Üzemeltető kijelenti, hogy a vállalt feladat ellátása tevékenységi körébe 
tartozik, annak megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal, 
jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Kijelenti, hogy a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése szerinti 
engedéllyel rendelkezik.  
b.) Az Üzemeltető a feladatait a jelen Szerződés, továbbá a szakmai szabályok, 
vonatkozó jogszabályok, hatósági engedélyek stb. szerint köteles teljesíteni. 
Köteles továbbá a szerződésszerű teljesítés érdekében az adott helyzetben tőle, 
mint kellő gyakorlattal, szakismerettel rendelkező társaságtól elvárható 
szakértelemmel, a temetőkre és temetkezésre vonatkozó szabályok fokozott 
betartásával, a Megrendelő érdekeire figyelemmel utasításai alapján eljárni, 
figyelembe véve a Ptk. 6:240.§ (1) – (2) bekezdésben foglalt szabályokat. 
c.) Üzemeltető jogosult a temető rendeltetésszerű használatához szükséges 
építmények, mint önkormányzati vagyontárgyak (ravatalozó, mosdók), 
közművek, utak és infrastrukturális létesítmények használatára, valamint 
köteles azokat karbantartani, szükség szerint felújítani, pótolni a 7./ pontban 
foglalt kivételekkel. Az egyéb tárgyi (ravatalozó berendezése, mosók 
berendezése) elektronikus műszaki berendezések (pl. zeneszolgáltatáshoz) 
biztosítása az Üzemeltető feladata. 
 

9./ Felek rögzítik, hogy a sírhelymegváltási és újra megváltási díjak, valamint a 
létesítmény használati díj (Kincses temető ravatalozójának bérleti díja) az 
Önkormányzat bevételei, amelynek beszedésére az Üzemeltető köteles. Ezen 
bevételről az Üzemeltető tárgyhót követő hónap 15-ig tájékoztatja az 
Önkormányzatot és negyedévente befizeti az ebből keletkezett bevételt az 
Önkormányzat 10400559-00032645-00000000 számú számlájára. 

 
10./ Az Üzemeltető bevételeit képezi az Önkormányzati Rendelet 3. és 4. 

számú mellékletében meghatározott díjak. 
 

11./ A Felek rögzítik, hogy amennyiben az Üzemeltető saját költségén 
urnafalat épített a temető területén, úgy köteles az Önkormányzat részére az 
urnafal építéséhez felhasznált sírhelyek megváltási díjait megfizetni. Ebben az 
esetben az Üzemeltető saját költségén épített urnafalban értékesített 
urnasírhelyek megváltási, újra-megváltási díjai az Üzemeltető bevételét képzik. 

 
12./ A Felek rögzítik, hogy a 10. és 11. pontokban meghatározott bevételeket 

a temető üzemeltetése, fenntartása körében felmerült szükséges és indokolt 
kiadásokra fordítják.  

 
13./ Az Önkormányzat jogosult jelen szerződésben foglalt, Üzemeltetőt 

terhelő kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére, különösen a temető és 



létesítményei állapotának vizsgálatára. Az ellenőrzési jogosultság gyakorlása 
az üzemeltetési tevékenység szükségtelen zavarása nélkül foganatosítható. 

 
14./ Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti 

közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől, így a temetkezési 
szolgáltatástól számvitelileg elkülöníti. 

 
15./ Az Üzemeltető az üzemeltetéssel összefüggő kiadásairól és bevételeiről 

minden tárgyévet követő év május 15-ig írásban, éves beszámoló keretében 
tájékoztatja az Önkormányzatot. Az Üzemeltető éves beszámolóját az 
Önkormányzat megismerteti -elfogadás céljából- a képviselő-testülettel.  

 
16./ Tekintettel arra, hogy a felek között érvényben lévő szerződés alapján 

jelenleg az Üzemeltető jogosult használni a ravatalozót, így külön birtokbaadási 
eljárás lefolytatására nem kerül sor. 

 
17./ Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Rendeletben foglaltakat tudomásul vette. 

 
18./ A Felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető a jelen 

szerződésben meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban használatba 
kapott vagyontárgyakat rendeltetésüknek megfelelően a „jó gazda 
gondosságával” köteles használni és karbantartani. 

 
19./ Az Üzemeltetőnek közüzemi szerződés kötési kötelezettsége keletkezik 

a 6. pontban meghatározott üzemeltetési feladatai ellátása tekintetében.  
 

20./ Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy a szerződő fél nevében a 
szerződés megkötésére teljes jogkörrel rendelkeznek. 

 
21./ A szerződés felmondását mindkét fél kezdeményezheti. A felek a 

felmondási időt 3 hónapban határozzák meg. A felmondási idő alatt a jelen 
szerződésben rögzített feladatokat az Üzemeltető köteles ellátni, amennyiben 
erre vonatkozóan a felmondás során közös megegyezéssel a felek másban 
nem állapodtak meg. 

 
22./ Szerződő felek az esetleges vitás kérdéseket igyekeznek elsődlegesen 

békés úton rendezni. Arra az esetre, amennyiben ez nem vezet eredményre, 
kikötik értékhatártól függően a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság, illetőleg a  

  



23./ Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 

24./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó egyéb 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 

 
 
Hódmezővásárhely, 2022………………..  
Hódmezővásárhely, 2022………………. 
 
 
 
…………………………………………  ……………………………………………. 

Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. 
képviseletében 
Varga György 

Ügyvezető 
 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata képviseletében 

Dr. Márki-Zay Péter 
Polgármester 

 
 
 
 
 
 
 

1. melléklet 
 
A szolgáltatáshoz szükséges eszközök mennyiségi előírásai: 

a) Ravatalozó épület (20 m2) 1 db 
b) Halott hűtő 1 db 
c) Beton szeméttároló 1 db 
d) 2 személyes halott hűtő 1 db 
e) Örökláng 2 db 
f) Lambériás ravatalasztal 1 db 
g) Tárgyaló szék 16 db 
h) Kandeláber 4 db 
i) Koporsószállító kocsi 1 db 
j) Járókeret 4 részes 1 db 
k) lengőcsatlakozó 1 db 
l) Papi asztalterítő fekete bársony 1 db 
m) Falhuzat – nagy 3 db 
n) Függönytartó 3 db 

 
 

  



 


