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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Mindannyiuk elıtt ismert tényt, hogy önkormányzatunknak az ELOHIM Kegyeleti és 
Szolgáltató Kft-vel van érvényes Kegyeleti közszolgáltatási szerzıdése a helyi köztemetı 
üzemeltetésére vonatkozóan. 
A szerzıdés – a törvényi elıírások alapján – határozott idıre, 5 évre került megkötésre, 
pontosabban 2011. január l-tıl 2015. december 31-ig szól.  
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Az üzemeltetı részérıl kérelem érkezett a szerzıdés – lejárati idı elıtti -  érvényességének 
meghosszabbítása tárgyában. 
 
Kérésük alapvetı indoka az, hogy a temetı fenntartással, a tervezett fejlesztésekkel 
kapcsolatos kiadások finanszírozása érdekében hitelt kívánnak igénybe venni, melyhez 
szükséges lenne igazolniuk a közszolgáltatás ellátásának hosszabbtávú tényszerőségét. 
 
Megítélésem szerint az üzemeltetı szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek jó színvonalon 
tesz eleget, helyi vállalkozás lévén jól ismerik az itteni szokásokat, elvárásokat a temetkezési 
szolgáltatás területén, munkájukat lakossági megelégedettséggel látják el. 
 
A temetıkrıl és temetkezésrıl szóló 1999 évi XLIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján az 
önkormányzat a gazdálkodó szervezettel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés 
érvényességi idejét úgy állapíthatja meg, hogy az 5 évnél rövidebb és 15 évnél hosszabb nem 
lehet és újbóli megkötése nem zárható ki. 
 
Mindezek alapján javaslom a szerzıdés érvényességének törvényes idıkereten belüli 
meghosszabbítását, a konkrét idıpontra vonatkozóan kérem a bizottság állásfoglalását. 
 
 

Határozati javaslat: 
…2014. (IV.29.) szánmú határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
ELOHIM Kegyeleti és Szolgáltató Kft. (2350 Alsónémedi, Nap u 2. szám) kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés érvényességének meghosszabbítása iránti kérelmét. 
 
A képviselő-testület a temető üzemeltetőjével a közszolgáltatási szerződést  meg kívánja  
hosszabbítani, mely alapján az új szerződés érvényességi ideje: ………………..-ig szól. 
(5-15 év lehet) 
 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a közszolgáltatási szerződés érvényességének 
meghosszabbításáról és a szerződés törvényi változások miatti pontosításáról 
gondoskodjék. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a ……………….-ig szóló kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2014. május 31. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja:  ELOHIM KFT. 
 
Alsónémedi, 2014. április 16. 
       Vincze József 
        polgármester  
Az előterjesztés törvényes: 
 
   Dr. Percze Tünde 
         jegyző  


