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Tárgy:       Evangélikus Egyházközséggel  

köztemető fenntartási feladatok  

ellátására  kötött  

 Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 

meghosszabbítása 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     dr. Révész Judit  aljegyző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    a katasztrófavédelemről és a hozzá  

       kapcsolódó egyes törvények módosításáról  

       szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

       bekezdése alapján mellőzve 

Ügyiratszám:      DFV/319-33/2020 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata köztemető fenntartási kötelezettségének teljesítése 

érdekében 2005. november 14-i  keltezéssel Kegyeleti Közszolgáltatási  Szerződést kötött (ikt. 

száma: 359-13/2005.) a Dunaföldvári Evangélikus Egyházközséggel. 

A rendszeresen 5 év időtartamra kötött közszolgáltatási szerződés érvényességi ideje a 

195/2010.(IX.21.) KT határozattal (ikt. száma: 3749/2010.), és a 151/2015.(IX.29.) KT 

határozattal (ikt. száma: 2887/2015.) meghosszabbításra került és a jelenleg érvényes szerződés 

érvényességi ideje 2020. november 14-én lejárt. 

 

Az Evangélikus Egyházközség nevében Molnár Iván lelkész a mellékelt levelet küldte a 

Képviselő-testület részére (1. melléklet).  

 

Abban az esetben, ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy 5 évvel meghosszabbítja a Szerződést 

az Egyházközséggel a Temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2013.(IV.30.) önkormányzati 

rendeletet módosítani nem kell, mivel a Kérelmező díjemelésre nem tett javaslatot. 

 

Az előterjesztés mellékletét képezi a megállapodás tervezet. 

 

Kérem, az előterjesztés megtárgyalását, és a határozati javaslat elfogadását.  

 

 

Dunaföldvár, 2020. november 16. 

 

 

 

        Horváth Zsolt sk. 

           polgármester 

 

 

 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 3. 

napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete feladat - és hatáskörében eljárva a képviselők véleményének 

figyelembevételével úgy döntött, hogy 
1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának a köztemető fenntartási feladatainak ellátása érdekében 

a Dunaföldvári Evangélikus Egyházközséggel 2005. november 14-én kötött (Ikt.sz.: 359-

13./2005.) és a 195/2010.(IX.21.) KT határozattal, valamint a 151/2015.(IX.29.) KT határozattal 

meghosszabbított Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződést 2020. november 15-től 2025. 

november 14-ig meghosszabbítja.  

2. a közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására, a szükséges jognyilatkozatok, nyilatkozatok, 

valamint intézkedések megtételére a polgármester jogosult. 

Határidő: a határozat közlésére 2020. december 15. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

mely létrejött egyrészről Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (7020 

Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. képviseli Horváth Zsolt polgármester), mint köztemető 

fenntartására kötelezett,  
másrészről az Evangélikus Egyházközség (7020 Dunaföldvár, Templom u.  képviseli: ,), mint 

temető tulajdonos, üzemeltető és temető fenntartó között Dunaföldvár város köztemető 

fenntartási kötelezettségének teljesítése céljából 2005. november 14-én kötött (Ikt.sz.: 395-

13/2005.-ú, 113/2007.(V.29.)  a  195/2010.(IX.21.) KT, és a 151/2015.(IX.29.) KT határozattal 

módosított) Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés (továbbiakban: Szerződés) módosítása 

tárgyában a …/2020.(XI.24.) KT határozat alapján, az alulírott helyen és napon az alábbiak 

szerint:  

 
1./ Szerződő felek a Szerződés 5./ pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítják: 
„ A szerződés érvényességi ideje:  2020. november 15-től 2025. november 14-ig tart. 

 

2./ A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul érvényesek. 

 

 

A megállapodást elolvasás után, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag 

aláírtuk. 

 

Dunaföldvár, 2020. november 25. 
         

 

 

            Horváth Zsolt                      Molnár Iván  

             polgármester                                                 lelkész       


