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Tárgy: Döntés a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadásáról, 
a temetőről és a temetkezésről szóló 6/2008. (I.24.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
I. Kistarcsa Város Önkormányzata és a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. között 2017. június 29. 
napján kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a Kistarcsai Temető üzemeltetését a 
SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. végzi. A szerződés 9.3 pontja alapján a Kft. köteles minden 
évben az előző évben végzett tevékenységéről írásbeli beszámolót készíteni.  
 
A SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. 2020. május 25-én megküldte a 2019. évi tevékenységére 
vonatkozó beszámolóját (1. számú melléklet). A beszámolóban a Kft. ismerteti, hogy a kegyeleti 
közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatait miként látja el. A beszámoló mellékleteként a 
Kft. csatolta a 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra a Kistarcsai Temető 
üzemeltetéséből származó bevételek és kiadások kimutatását. A kimutatás alapján a kizárólag 
üzemeltetési tevékenységből származó bevétel 6 007 580 Ft, a kiadás 7 128 572 Ft. A kimutatás 
nem tartalmazza a Kft., illetve a SZIGÜ cégcsoport által a kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
keretein kívül végzett temetkezési szolgáltatási tevékenységből származó bevételeket és 
kiadásokat. 
 
A kegyeleti közszolgáltatási szerződés 9.2 pontjának megfelelően 2020. május 21. napján a 
felek képviselői jelenlétében temetőbejárásra került sor. A mellékelt jegyzőkönyvbe (2. számú 
melléklet) foglaltan megállapításra kerültek az alábbiak: 
- a bejárat utáni szakaszon a viacolor és a pad javításra szorul, 
- az egyházi területen a kerítés hiányos, a terület elgazosodott, 
- a ravatalozó körül a tuják és díszfák permetezése, karbantartása szükséges, 
- gyakoribb szemétszedés javasolt, 
- egy kandeláber meghibásodott, 
- mosdók megfelelő állapotúak,  
- a köztemetések esetében lehetővé kellene tenni a hamvasztásos temetést, mert a koporsós 

sírhelyek száma nem biztos, hogy elegendő lesz a veszélyhelyzet alatt, 
- egyházi területen az utcafronti kerítés cserére, felújításra szorul, 
- bejárat előtti útszakasz felújításra szorul, 
- temető megfelelő használata érdekében lakosság figyelmének felhívása, újságcikk írása 

indokolt. 
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II. A SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. 2020. február 17-én kelt levelében jelezte, hogy az általa 
biztosított szolgáltatások igénybevételéért az Önkormányzati rendeletben meghatározott díjakat 
veszteségei csökkentése érdekében emelni kívánja. Tekintettel arra, hogy a díjak emeléséről a 
beszámoló ismeretében indokolt döntést hozni, 2020. május 13-án kelt levelemben kértem a 
Kft-t, hogy, amennyiben a temetői díjak megemelésére vonatkozó igényét továbbra is 
fenntartja, a díjemelés megalapozottságának vizsgálatához a Kft. tevékenységét érintő 
költségek jelzett növekedésére vonatkozó részletes kimutatást szíveskedjen küldeni. A Kft. 
2020. május 20-án kelt levelében (3. számú melléklet) jelezte, hogy a korábbi díjemelésre 
vonatkozó javaslatát a koronavírus járványra tekintettel visszavonja. Kéri azonban, hogy az 
Önkormányzat a temetőről és a temetkezésről szóló 6/2008. (I.24.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Önkormányzati rendelet) 1. számú mellékletének II. pontjában meghatározott 
díjakat egységesen 6,2 százalékos mértékben emelje meg. Az emelés mértékét a 2018. és 2019. 
évre a KSH által megadott hivatalos infláció összegének mértékében határozta meg. 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 41. 
§ (3) bekezdés e) pontja alapján a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg az 
üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját. 
 
Figyelemmel arra, hogy  
- az elmúlt 3 évben a szolgáltatások díjai nem változtak,  
- Kft. által javasolt díjemelés az infláció mértékével megegyező,  
- a díjemelés mérsékeltnek tekinthető, a szolgáltatás igénybe vevői részére nem jelent túlzott 

terhet,  
- továbbá a díjak emelését a Kistarcsai Temető fentiekben hivatkozott beszámoló által 

alátámasztott üzemeltetési költségei indokolttá teszik, 
a díjak Rendeletben történő 6, 2 %-os mértékű emelése javasolt. 
 
A módosító Rendelet hatályba lépésének napja 2020. augusztus 1. napja, mely időpont 
meghatározása során figyelemmel voltunk a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 
évi CXCIV törvény 32. §-ában foglalt előírásra, miszerint fizetési kötelezettséget megállapító, 
fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, 
mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között 
legalább 30 napnak el kell telnie. 
 
A Törvény 40. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a díj 
megállapításakor kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek 
véleményét, melynek megfelelően a megemelt díjakról, azok elfogadását követően a 
Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségét tájékoztatni fogjuk. Figyelemmel a 
módosító Rendelet 2020. augusztus 1. napi hatályba lépésére, a Szövetségnek megfelelő idő áll 
rendelkezésére véleménye megadására. (A Szövetség véleménye kötelező erővel nem bír, a 
korábbi díj meghatározások alkalmával a Szövetség véleményt nem adott.) 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ugyanezen 
paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy a hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
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b. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket. 
 
A fentiek alapján a Rendelet felülvizsgálatához kapcsolódó hatásvizsgálat eredményei a 
következők: 
aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

A díjak emelése mérsékelt, az infláció mértékével megegyező, ekként az nem ró túlzott 
terhet a szolgáltatásokat igénybe vevő lakosságra. 

ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
 Nincsenek. 
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 Nincsenek. 
b) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A gazdaságos üzemeltetés feltétele a díjak inflációval megegyező mértékű emelése. 
c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
 Rendelkezésre állnak. 
 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított hatáskörében elfogadja a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. 2019. évi 
beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
 

Rendeletalkotás! 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított hatáskörében megalkotja a temetőről és a temetkezésről szóló 6/2008. (I.24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2020 (…) önkormányzati rendeletet. 
 
 
 
 
 
Kistarcsa, 2020. június 5. 

  Juhász István  
  polgármester 


