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Kegyeleti közszolgáltatási szerződés 

 

amely létrejött Jánossomorja Város Önkormányzata (képviseli: Lőrincz György 

polgármester, 9241 Jánossomorja, Szabadság i. 39.), mint megbízó, valamint az 

……………………(képviseli: ……………..ügyvezető, ………………….) mint megbízott 

között az alulírt helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

Megbízó Jánossomorja közigazgatási területén lévő, az Önkormányzat tulajdonában álló 

Mosonszentjánosi 1415 hrsz-ú, Mosonszentpéteri 4302 hrsz.-ú és a Pusztasomorjai 4609 hrsz-

ú Köztemető üzemeltetési és fenntartási feladatainak elvégzésével a 

………………………….-t bízza meg.  

 

 

Megbízott köteles a temetőkről és a temetkezésről szóló többször módosított 1999. évi XLIII. 

törvény, a végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet valamint Jánossomorja 

Város Önkormányzatának 11/2013. (IX. 26.) sz. rendeletének előírásait maradéktalanul 

betartani. 

 

Megbízott az alábbi feladatok ellátására vállalt kötelezettséget: 

 

1. A temetők nappali őrzése, a temetők nyilvántartása, a temetői látogatók részére 

szükséges tájékoztatások megadása, temetőgondnoki feladatok elvégzése, a köztemető 

nyitása, zárása. 

2. Sírhelynyilvántartás naprakész elkészítése, sírhelykartonok, temetői nagykönyv, 

sírhely-térkép naprakész vezetése, a térkép kifüggesztése, új sírhelyek kijelölése, azok 

nyilvántartásba vétele. Sírhelyek, lejárt sírkövek értékesítése, ezzel kapcsolatos 

adminisztrációk elvégzése. A felállításra kerülő sírkövek – sírkeretek engedélyek 

kiadása, a kiadott engedélyek nyilvántartása. A sírkövek helyének kijelölése. A 

temetőben jól látható helyen a lejárt sírhelyekkel kapcsolatos hirdetmények 

közzététele minden évben 6 hónap időtartamra /július 1-jétől december 31-ig./. Az 

önkormányzat tájékoztatása a kifüggesztett hirdetményekről. 

3. A ravatalozók felszereléseinek, kellékeinek karbantartása, takarítása.  

4. Összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával 

kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységet, szervezési intézkedésekkel 

elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását 

 

5. Fenntartási tevékenységek: 

- a kihelyezett szemétgyűjtők rendszeres ürítése. hulladékgyűjtők tisztítása, 

fertőtlenítése 

- az utak szükség szerinti gyomtalanítása, seprése, gereblyézése. A keletkezett 

hulladéknak a temetői szemétgyűjtő helyre való szállítása, összehordása 

- a fák, bokrok stb. gallyazása. A vállalkozó köteles bejelenteni azon fákat, 

bokrokat, melyek síremlékek állagát és a temetőben közlekedők élet-és 

vagyonbiztonságát veszélyeztetik  

- a füves területek szükség szerinti kaszálása. A keletkezett szemét gereblyézése, 

elszállítása  
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- évente két alkalommal, tavasszal, illetve Halottak napjára a temetők általános 

takarítása, gereblyézés a keletkezett szemét hulladékgyűjtőbe való szállítása. 

- a temető területén a téli hó eltakarítás, az utak járhatóvá tétele, a temetések 

környékén a síkosság megszüntetése, az Önkormányzat által rendelkezésre 

bocsátott síktalantási anyaggal (sózott homok) 

- a temetői kutak, kihelyezett csapok folyamatos karbantartása, javíttatása 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata gondoskodik: 

 

1. új temetőrészek kialakításáról, parcellázásáról, urnaparcella, columbárium 

kialakításáról 

2. a temetők területén lévő építmények, ravatalozók, kerítés karbantartásáról 

3. vízvételi lehetőség biztosításáról, világítás létesítéséről, karbantartásáról 

4. konténeres szemétszállítás biztosításáról 

5. a lejárt sírhelyen lévő tartozékok sírkő-keret eltávolításáról 

 

 

A temetők üzemeltetésre történő átadásakor Megbízó átadja-Megbízott átveszi az 

üzemeltetéshez szükséges eszközöket, melyről átvételkor jegyzőkönyv készül. Az üzemeltető 

köteles az átadott eszközöket jó gazda módjára kezelni. Átadott eszközök pótlása Megbízó 

kötelezettsége. 

 

A szerződésben Megbízott részéről vállalt kötelezettségeket a Polgármester által kijelölt 

személy ellenőrzi. 

 

A szolgáltatást végző személyek a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során 

kötelesek figyelembe venni azt, hogy a temetési szertartás alatt alapvető követelmény a 

kegyelet, a végső tisztelet megadása a hozzátartozók legteljesebb igénye szerint. 

 

A köztemető üzemeltetője kötelezettséget vállal, 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. 

Amennyiben a fenti kötelezettségeinek a köztemető üzemeltetője nem tesz eleget a szerződés 

azonnal hatállyal felmondható. 

 

A közszolgáltatási szerződést Szerződő Felek határozott-5 év időtartamra- 2018. november 1-

jétől 2023. október 31-ig-kötik meg. 

 

A tevékenységért járó díj ………………….Ft+áfa/év. 

A megállapított díjat Megbízó a Megbízott részére két egyenlő részletben június 30-ig és 

december 31-ig köteles utalással teljesíteni. 

 

A szerződés érvényességének lejártával a szerződéses jogviszony a Felek között minden 

további értesítés nélkül megszűnik.  

Jelen szerződést bármelyik Fél hat havi felmondási idővel írásban felmondhatja. 

A szerződést azonnali hatállyal, írásban indoklással felmondható, ha bármelyik Fél a 

tevékenységére vonatkozó jogszabályokat ill. szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi. 

Felek megállapodnak abban, hogy jogszabály-, vagy szerződésszegő magatartás esetén az 
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azonnali felmondást megelőzően a másik Felet- írásban, határidő megjelölésével- felszólítja a 

jogszabály-, vagy szerződésszegő magatartás megszüntetésére.  

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és az egyéb 

kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

A jelen szerződést a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Jánossomorja, 2018. október ……. 

 

 

……………………………………………..            ……………………………………… 

   Jánossomorja Város Önkormányzata          

képviseli: Lőrincz György polgármester               képviseli: ………………… ügyvezető 

  

 

 


