
KEGYELETI KERETMEGÁLLAPODÁS 
 
 
amely létrejött egyrészről Szajol Község Önkormányzata (5081 Szajol, Rózsák tere 1., 
adószám: 15732743-2-16, statisztikai törzsszám: 15732743-8411-321-16, továbbiakban: 
Önkormányzat) képviseli: Szöllősi József polgármester, 
 
másrészről a Szajoli Római Katolikus Egyházközség (5081 Szajol, Rózsák tere 6., 
továbbiakban: Egyház) képviseli: Lengyel István esperes, 
 
valamint a Kegyelet Sírkő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2740 Abony, 
Szilágyi Erzsébet utca 2/5., adószám: 14835829-2-13, cégjegyzékszám: Cg.13-09-14458) 
képviseli Papp János ügyvezető, mint Bérlő-üzemeltető (továbbiakban: Bérlő) között 
 
az Önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2) pontjában meghatározott köztemető fenntartási 
kötelezettségének ellátása tárgyában – figyelembe véve a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvényben foglaltakat – az alábbi feltételekkel: 
 
1. Az Önkormányzat a temető fenntartási kötelezettségének részben az Egyház 

tulajdonában lévő, szajoli 452 hrsz-ú, részben az Önkormányzat tulajdonában lévő, 
szajoli 453 hrsz-ú köztemető céljára kialakított temetőben tesz eleget. A temető 
fenntartása és üzemeltetése szempontjából a két ingatlant a felek egységes egészként 
kezelik. 

 
2. A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről az Egyház és az Önkormányzat gondoskodik. 
 
3. A temetkezési szolgáltatást az Egyház és a Bérlő között létrejött bérleti szerződés 

alapján a Bérlő látja el. A bérleti szerződés részletesen tartalmazza a tulajdonos és a 
Bérlő jogosultságait és kötelezettségeit. A bérleti szerződés jelen keretmegállapodás 
mellékletét képezi. 

 
4. Az Önkormányzat a temető fenntartásával kapcsolatban az alábbi feladatokat vállalja: 
 

a) Fűnyírás, zöldterületek karbantartása. 
b) A temetőhöz tartozó parkolóhelyek karbantartása, tisztítása. 
c) A temető lezárását szolgáló kerítés folyamatos karbantartása. 
d) A temető belterületén található járdák felújítása és karbantartása. 

 
5. A Bérlőt terhelő fenntartási kötelezettségek: 
 

a) A temetőben keletkezett hulladékok összegyűjtése és elszállítása. 
b) A temető területén található épületek, létesítmények karbantartása, fejlesztése. 

 
6. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a kegyeleti közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő 

díjak fajtáit, mértékét, valamint a temetési helyek díját, azok újraváltási díját az 
Önkormányzat rendeletben állapítja meg. 
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7. A temető rendjét, a temetést, sírgondozást az Önkormányzat rendeletben szabályozza. 
 
8. A megállapodásban szereplők jogosultak ellenőrizni, hogy a Bérlő a vállalt 

kötelezettségeinek megfelelő módon és ütemben eleget tesz-e. 
 
9. Az Egyház vállalja, hogy az elhunyt személyek eltemetésének lehetőségét a személyek 

emléke méltó megőrzését és ápolását, felekezeti hovatartozásra, illetve lelkiismereti 
meggyőződésre, vagy bármely más megkülönböztetésre való tekintet nélkül, köztemető 
jelleggel, mindenki számára biztosítja. 

 
10. Az Egyház és a Bérlő vállalja, hogy a nyitvatartási időn belül a temetőt bárki szabadon 

látogathatja, halottait a szükséges engedélyek birtokában koporsós, vagy urnás temetés 
formájában eltemettetheti, exhumáltathatja, rátemetést, kripta és sírnyitást végeztethet. 

 
11. A megállapodást a felek határozatlan időre szólóan kötik, melyet bármely fél hat hónap 

felmondási idővel mondhat fel. A megállapodás módosítása csak a felek közös 
megegyezése alapján lehetséges. 

 
12. A megállapodásban foglaltakat a felek minden év első negyedév végéig felülvizsgálják 

és szükség esetén döntenek a további együttműködésről. 
 
13. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
14. Jelen megállapodás az Önkormányzat Képviselő-testülete és az Egyház jóváhagyásával 

válik hatályossá. 
 
 
 
Szajol, 2016. …………………… 
 
 
 
 
 Szöllősi József    Lengyel István 
  polgármester                 esperes 
  Szajol Községi Önkormányzat    Szajoli Római Katolikus Egyházközség 
 
 
 
 

Papp János 
ügyvezető 

Kegyelet Sírkő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 


