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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

a pilisszentlászlói Köztemető üzemeltetésére 

 

 

amely létrejött egyrészről  

Pilisszentlászló Község Önkormányzata (székhelye: 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.; adószáma: 15731034-1-

13; bankszámlaszáma: 11742087-15393733; képviseli: Tóth Attila polgármester), mint a pilisszentlászlói köztemető 

tulajdonosa, (a továbbiakban: Önkormányzat), 

 

másrészről 

Pilisszentlászlói Szent László Plébánia (székhelye: 2009 Pilisszentlászló, Kápolna köz 2.; képviseli: Fajcsák Tibor 

plébános), mint az egyházi temető tulajdonosának belső egyházi jogi személye, (a továbbiakban: Plébánia)  

között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

 

 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat tulajdonában áll a Pilisszentlászló, külterület 04/86 hrsz. alatt 

felvett, természetben Petőfi Sándor utcában található, temető megjelölésű, 4.558 m
2
 területű ingatlan (a 

továbbiakban: Köztemető), mely közvetlenül szomszédos a Római Katolikus Egyház tulajdonában álló, 

Pilisszentlászló belterület 667 hrsz. alatt felvett temető megjelölésű, 4.692 m
2
 területű ingatlannal, valamint a 668 

hrsz. alatti templommal. Felek megállapítják, hogy a két temető természetben nem válik külön egymástól. 

 

2. Felek rögzítik, hogy a Köztemető üzemeltetése a megállapodás aláírását megelőzően is a megállapodásban 

foglaltak szerint történt, felek jelen együttműködési megállapodásban már kialakult gyakorlatukat rögzítik. Felek 

jelen együttműködési megállapodást a Köztemető közös üzemeltetésére kötik. 

 

3. Szerződő felek rögzítik, hogy a Köztemető üzemeltetését a Köztemetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény (a továbbiakban: Törvény), a Köztemetőkről és a temetkezésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), a temetőkről és a temetkezésről szóló 

2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Önkormányzati rendelet), és jelen együttműködési 

megállapodásban meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni.  
 

4. Jelen megállapodást felek határozatlan időre kötik. 

 

5. Bármelyik fél jogosult a szerződést írásban, 3 hónapos felmondási idővel indokolás nélkül felmondani.    

 

6. A Plébánia vállalja, hogy Köztemető üzemeltetése során az alábbi feladatokat látja el: 

a)  meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek 

ellátásának temetői rendjét; 

b)  megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt; 

c)  gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását a 

temetkezési vállalattal közösen; 

d)  vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyvet és a sírbolt könyvet; 

e)  tájékoztatja a temetőlátogatókat; 

f)  kijelöli a temetési helyeket; 

g)  elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a 

hóeltakarítást az Önkormányzattal közösen; 

h)  összegyűjti és elszállítja a hulladékot az Önkormányzattal közösen; 

i)  gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; 

j  összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési 

szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés 

zökkenőmentes lefolytatását a temetkezési vállalattal közösen; 

k)  gondoskodik az ügyfélfogadásról. 

 

7. Tevékenységének gyakorlása során a Plébánia a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles 

biztosítani. 

 

8. Szerződő felek rögzítik, hogy a 6. pontban rögzített feladatok mennyiségi és minőségi követelményeit a Törvény, 

a Kormányrendelet és az Önkormányzati rendelet határozza meg. 

 

9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Köztemető üzemeltetésével összefüggő költségek az 

Önkormányzatot terhelik.  
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10. A Plébánia a Köztemető és a Köztemetővel kapcsolatos önkormányzati vagyontárgyakat a „jó gazda 

gondosságával”, rendeltetésüknek megfelelően köteles használni.  

 

11. A Köztemető fenntartási és üzemeltetési költségeit az Önkormányzat a költségvetésében, valamint a temetési 

helyek megváltási és újraváltási díjbevételeiből biztosítja. A díjakat az Önkormányzat szedi be. Az Önkormányzat 

az Önkormányzati rendelet alapján a létesítmények és az általa biztosított szolgáltatások igénybevételéért nem kér 

díjat, valamint nem szed temető fenntartási hozzájárulási díjat. 

 

12. A Plébánia a 6. pontban foglalt feladatok elvégzését térítésmentesen látja el. 

 

13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., valamint a 3. pontban megjelölt jogszabályok 

vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

14. Jelen szerződés mindkét Fél által történő aláírás napján további jogcselekmény nélkül lép hatályba. 

 

15. Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják. 

 

16. Felek megállapodnak, hogy esetleges jogvitájukat peren kívül próbálják meg rendezni, melynek sikertelensége 

esetén az Önkormányzat székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

17. Jelen megállapodás aláírására Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2017. (IX.26.) Kt. 

sz. határozata hatalmazta fel a Polgármestert. 

 

18.  A megállapodást szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag 

aláírták. 

 

Melléklet: 

- 1. sz. Esztergom-Budapesti Érsek igazolása 

 

Szentendre, 2017. szeptember … 

 

 

 

_________________________________  __________________________ 

                    Tóth Attila    Fajcsák Tibor 

                   polgármester                     plébános 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata                                  Pilisszentlászlói Szent László Plébánia    

 

 


