
 
 

Előterjesztés 
 Köztemető fenntartásával kapcsolatos megállapodásról 

 
1. előterjesztés száma: 141/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

 1. melléklet – határozati javaslat  

 2. melléklet – megállapodás 

 3. melléklet – Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IV.27.) 
önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

 Gazdálkodási Bizottság 

 Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 

 A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. törvény végrehajtásáról 

 Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IV.27.) önkormányzati 
rendelete a temetőkről és a temetkezésről 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 2. pontja alapján a köztemető fenntartása az önkormányzat kötelező 
feladata, melyet a temetőkről és a temetkezésről szóló Bicske Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 21/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete szabályoz. 
 
Bicskén a Bicskei Református Egyházközség tulajdonában áll a Bicske belterület 1011/1 
helyrajzi szám alatti 4 ha (7423 m²) alapterületű temető megnevezésű ingatlan, továbbá a 
Bicske Római Katolikus Plébánia tulajdonában áll a Bicske belterület 1397/3 helyrajzi szám 
alatti temető és virágbolt megnevezésű 2 ha (4987 m²) alapterületű ingatlan. 
 
Bicske Város Önkormányzata tulajdonában van a Bicske belterület 1397/1 helyrajzi szám alatti 
79 m² nagyságú temető megnevezésű ingatlan, melynek területén van a 38 m² nagyságú 
halottas kamra és boncterem, aminek az üzemeltetését az önkormányzat 2008. január 1-jétől 
pályázaton kiválasztott gazdasági társaság útján végzi. 
 
Bicske Város Önkormányzata jogosult és köteles a fent nevezett temetőkben a kötelező 
fenntartási feladatokat ellátni, viszont a köztemető fenntartásához szükséges eszközöket - a 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban - a tulajdonos egyházközségek biztosítják. 



 
A fentnevezett feladatellátás vonatkozásában 2012. április 27-én határozott időtartamra (5 év) 
megállapodás köttetett a köztemető fenntartására. 
Annak érdekében, hogy Bicske Város Önkormányzata az Mötv.-ben és Bicske Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2012. (IV.27.) 
önkormányzati rendeletében deklarált köztemetőfenntartására vonatkozó kötelező feladatát és a 
tulajdonos egyházak a köztemetők fenntartását elláthassák, 2017. május 1-jétől 2021. december 
31. terjedő (5 év) határozott időtartamra egymással megállapodnak a törvényben 
megfogalmazott alapelvek figyelembe vételével az alábbi feltételekkel: 
 

- a feladatellátás biztosítása érdekében a temető tulajdonos egyházaknak a köztemetők 
fenntartására az önkormányzat minden évben az éves költségvetésében meghatározott 
összeget átutal.  

- A meghatározott összeg az előző évi köztemető fenntartási költség összegénél kevesebb 
nem lehet és az utalás két részletben május 31. és szeptember 30. napjáig történjen meg.  

- Megállapodó felek rögzítik, hogy a köztemető fenntartási költség összegét minden 
évben, az előző évi általános inflációs ráta mértékével emelik. 

- Megállapodás megkötésének évében a köztemető fenntartási költség egyházanként 
2.700.000.-2.700.000.-Ft/év (azaz kettőmillió-hétszázezer forint). 

 
 
Fentiek alapján kérem a mellékelt határozati javaslat elfogadását! 

 

Bicske, 2017. május 3. 

Tisztelettel: 

 Pálffy Károly 
 polgármester 

 
 
 
1. melléklet a 141/2017. számú előterjesztéshez 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tárgy: Köztemető fenntartásával kapcsolatos megállapodásról 
 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontjában és Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletében 
foglaltak alapján a köztemető fenntartása érdekében a Bicskei Római Katolikus 
Plébánia és a Bicskei Református Egyházközség képviselőivel az önkormányzati 
kötelező feladat ellátása érdekében kötendő öt év határozott időtartamra 2017. május 1-
jétől 2021.december 31-ig, a határozat melléklete szerinti megállapodás tervezet 
aláírására. 

 
Határidő:  2017. május 31. 
Felelős: polgármester 
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MEGÁLLAPODÁS 
 

Köztemetők fenntartására 
 
 
 
amely létrejött egyrészről 
 
 
Bicske Város Önkormányzata, 2060 Bicske, Hősök tere 4. (képviseli: Pálffy Károly 
polgármester) a továbbiakban: önkormányzat másrészről 
 
Bicske Római Katolikus Plébánia, 2060 Bicske, Hősök tere 1. (képviseli: Varga Imre plébános) 
és 
 
Bicskei Református Egyházközség, 2060 Bicske, Kossuth tér 2. (képviseli: Máté János 
lelkipásztor) a továbbiakban: tulajdonos egyházközségek 
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 
 
Előzmények: 
 
 
I. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 13.§ (1) 2. pontja önkormányzati kötelező feladatként jelöli meg a köztemető fenntartását, 
melyet a temetőkről és a temetkezésről szóló Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete szabályoz. 
 

a) Bicskén a Református Egyházközség tulajdonában áll a Bicske belterület 1011/1 
helyrajzi szám alatti 4 ha 7423 m² alapterületű temető megnevezésű ingatlan. 

 
b) Bicskén a Bicske Római Katolikus Plébánia tulajdonában áll a Bicske belterület 1397/3 
helyrajzi szám alatti temető és virágbolt megnevezésű 2 ha 4987 m² alapterületű ingatlan. 

 
c) Bicske Város Önkormányzat tulajdonában van a Bicske belterület 1397/1 helyrajzi szám 
alatti 79 m² nagyságú temető megnevezésű ingatlan, melynek területén van a 38 m² 
nagyságú halottas kamra és boncterem, aminek az üzemeltetését az önkormányzat 2008, 
január 1-jétől pályázaton kiválasztott gazdasági társaság útján végzi. 

 
 
II. A temetőktől és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.), továbbá 

az annak végrehajtására kiadott 145/1999.(X.1.) Kormányrendelet-a temető tulajdonosok 
számára kötelezettségeket ír elő. 

 
Annak érdekében, hogy Bicske Város Önkormányzata az Mötv.-ben deklarált köztemető 
fenntartására vonatkozó kötelező feladatát elláthassa, a felek az alábbi megállapodást kötik: 

 
Felek deklarálják, hogy a temetőkkel, a temetkezési emlékhelyekkel és a temetkezési 
tevékenység ellátásával összefüggő kötelezettségeket és feladatokat a Ttv. keretei között látják 
el. 
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A megállapodásban foglaltak teljesítése során a Ttv.-ben meghatározott értelmező 
rendelkezéseket veszik figyelembe. Jelen szerződés I. pontjában írt tulajdonviszonyok 
megerősítése mellett a felek rögzítik, hogy a nem önkormányzati tulajdonban lévő temetők - a 
tulajdonosokkal kötött jelen megállapodás alapján-köztemetőként funkcionálnak. 

 
     A felek az alábbi lényeges pontokban állapodnak meg: 
 
1. Bicske Város Önkormányzata jogosult és köteles a I. pontban részletezett temetőkben a kötelező 

fenntartási feladatokat ellátni. Ezen önkormányzati kötelezettség teljesítése érdekében biztosítják 
a tulajdonos egyházközségek a temetőkről és a temetkezésről szóló Bicske Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 21/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletében meghatározattakat. 

 
2. A köztemetők fenntartásához szükséges eszközöket-a rendeltetésszerű használatra   alkalmas 

állapotban a tulajdonos egyházközségek biztosítják.  Az önkormányzat tudomással bír arról, 
hogy a Ttv. 25.§ (1) bekezdésében írt temetkezési szolgáltatási tevékenységet Bicske városában 
a megfelelő engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozások végzik. Felek együttműködnek 
e temetkezési szolgáltatókkal, a ravatalozó helyiséget, a kápolnát, a temetkezési területet, a 
ravatalozási területet és a temetkezéshez szükséges eszközöket a kegyeleti előírásoknak 
megfelelő állapotban és az egyes temetkezések által igényelt pontos időben bocsátják a 
temetkezési vállalkozó rendelkezésére. 

 
3. A tulajdonos egyházközségek vállalják, hogy - tekintettel arra is, hogy Bicske városában csak 

az általuk fenntartott köztemető működik - valamennyi kérelmező részére biztosítják a jelen 
szerződésben vállalt szolgáltatást. Vállalják azt is, hogy a szolgáltatást a jogszabályok által 
megkívánt hibátlan minőségben teljesítik és ezt a követelményt állítják a velük szerződő 
gazdálkodó szervezetekkel szemben is. 

 
4. Jelen megállapodás 2017. május 1-jétől 2021. december 30-ig terjedő 5 év határozott 

időtartamra szól. 
 
5. Megállapodó felek rögzítik, hogy az 1. pontban körülírtak biztosítása érdekében a temető 

tulajdonos egyházaknak a köztemetők fenntartására az önkormányzat minden évben fenntartási 
költséget biztosít, melyet minden évben felülvizsgál és az előző évi általános inflációs ráta 
mértékével emeli. Az utalás két részletben május 31. és szeptember 30. napjáig történik meg. 
Jelen megállapodás megkötésének évében ez a fenntartási költség egyházanként 2.700.000.- 
2.700.000.-Ft/év (azaz kettőmillió-hétszázezer forint).  

 
6. Megállapodó felek rögzítik, hogy az 5. pontban meghatározott fenntartási költségen túl a 

köztemetők fenntartásával kapcsolatban semmilyen kötelezettsége nincs az önkormányzatnak 
a tulajdonosok felé. 

 
7. A tulajdonosok tudomásul veszik, Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletben 
szabályozottakat:  

 a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges személyi, tárgyi és infrastrukturális 
     feltételeket 
 b) a temető használatának és igénybevételének szabályait 
 c) a köztemető rendjét 

d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, 
a sírgondozás szabályait, 
e) temetőkben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltási díját, a 
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temetőfenntartási hozzájárulás díját, ill. a létesítmények vállalkozók részéről történő 
igénybevételének díját. 

  
 
A mindenkori hatályos rendelet a megállapodás melléklete. E szabályozás az egyházak 
tulajdonában lévő, I. pontban részletezett temetőkre terjed ki, ahol az 1. pontban körülírt feladat 
teljesül. 
Felek tudomásul veszik, hogy a köztemető fenntartásával kapcsolatosan csak és kizárólag a Ttv. 
40.§ (2) bekezdésében szabályozott díjakat állapítják meg és számolják fel. 
 
 
8. Az önkormányzati ellenőrzés módja 
 

Az önkormányzat a köztemetők fenntartási költségeinek felhasználását saját maga, illetve 
képviselője útján ellenőrizheti.  

 
Az egyházak vállalják, hogy az ellenőrzés során az ellenőrzést végzővel együttműködnek, 
ellenőrzési munkáját a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, 
bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatát a helyszínen is 
segítik. A támogatás összegét csak és kizárólag a jelen szerződésben írt módon lehet 
felhasználni. Az ennek megfelelő felhasználást az egyházak kötelesek bizonyítani és igazolni.  
Az egyházak kötelesek a köztemető fenntartási költség felhasználásáról a tárgyi évet követő 
március 31. napjáig beszámolót és elszámolást (együttesen: beszámoló) készíteni és átadni az 
önkormányzat részére. (számadási kötelezettség). 

 
pénzügyi elszámolás:  

Az egyházak kötelesek az elszámolás mellékleteként a számviteli előírásoknak megfelelő, 
kiegyenlített számlákat (hiteles számlamásolatokat), illetve a kifizetés tényét igazoló egyéb – 
számviteli előírásoknak megfelelő – dokumentumokat, számlát helyettesítő bizonylatokat az 
önkormányzat részére elszámolás keretében átadni.  
Az adott évi köztemető fenntartási költség elszámolásának lezárására a beszámoló 
benyújtásával és elfogadásával kerül sor. A beszámoló benyújtását követő 30 (harminc) napon 
belül az önkormányzat írásban nyilatkozik a beszámoló elfogadásáról.  
A fentiekben foglalt kötelezettségek tulajdonosok által történő megsértése súlyos 
szerződésszegésnek minősül. 

 
9. Felek rögzítik, hogy a tulajdonos egyházközségek a temetkezési helyek birtokában vannak. Az 

önkormányzat a saját tulajdonában álló vagyontárgyakat (I./c.) pont) a vele szerződésben lévő 
szolgáltatón keresztül biztosítja a közszolgáltatáshoz minden szükséges alkalommal (Ttv. 39.§ 
(2) n) pont. 

 
10. A felmerülő jogviták rendezésére felek a Bicskei Járásbíróság illetékességét jelölik meg. 
 
11. Jelen megállapodással kapcsolatosan a felek közötti kapcsolattartásnak írásban kell       

megtörténnie. 
 
12. Jelen megállapodás teljesítésére a Ttv., valamint az annak végrehajtására kiadott 145/1999. 

(X.1.) Kormányrendelet, továbbá a Polgári Törvénykönyv, valamint a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 21/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni. 

 



 
 

4 
 

  Alulírott szerződő felek a megállapodást közösen értelmeztük, s mint akaratunkkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag 5 eredeti példányban aláírtuk. 

 
A felek között korábban hatályban volt szerződés 2017. április 30. napján megszűnt. 
 
 
 
Bicske, 2017……………………………. 
 
 

Bicske Város Önkormányzata 
Pálffy Károly polgármester 

 
 

Bicske Római Katolikus Plébánia 
Varga Imre plébános 

 
 
 

Bicskei Református Egyházközség 
Máté János lelkipásztor 

 
 
Fritz Gábor jegyző 
 
 
Molnár Enikő irodavezető 
Pénzügyi és Költségvetési Iroda 
 
 
Dr. Kelemen Péter ügyvéd 
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