
 

M E G Á L L A P O D Á S  

amely létrejött egyrészről 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

székhely: 8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5. 

képviseli: Tóth Erika polgármester 

törzsszáma: 727035 

adóigazgatási azonosító száma: 15727031-2-07 

bankszámlaszáma: 11736020-15727031 

statisztikai számjele: 15727031-8411-321-07 

 

(a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről 

Alcsúti Református Egyházközösség 

székhely: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 122. 

képviseli:  

adóigazgatási azonosító száma: 19822004-1-07 

bankszámlaszáma: K&H Bank 10402001-50526772-72551006 

statisztikai számjele: 19822004-9491-559-07 

 

(a továbbiakban: Református Egyház)  

 

mint megállapodó felek között a temetkezési eljárás tárgyában, az alábbi feltételek mellett: 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 2. pontjára, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. XLIII. törvény 20. 

§ (2) bekezdésére figyelemmel az Önkormányzat, valamint a Református Egyház az 

alábbiakban állapodik meg: 

Alcsútdoboz közigazgatási területén működő két egyházi temetőben a felek az alábbiak 

szerint állapodnak meg a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja, és az 

1999. évi XLIII. törvény 20. § (2) bekezdésben előírt önkormányzati kötelező feladat 

megvalósítása céljából. 

1. Alcsútdoboz Település Önkormányzata jogosult a temetőkben kötelező közszolgáltatási 

feladatokat ellátni. Ennek érdekében a tulajdonos egyház a 2.) pontban foglaltakat biz-

tosítja. 
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2. A Református Egyház tulajdonában és kezelésében levő alcsútdobozi 295. hrsz-ú 

1,0428 ha nagyságú és alcsútdobozi 0185. hrsz-ú 1,2068 ha nagyságú, valamint az 

alcsútdobozi 560/2. hrsz-ú 0,5564 ha nagyságú belterületi ingatlanon köztemetésre 60 

négyzetméter sírhely területet biztosít a temetkezés sorrendjében az igény 

jelentkezésekor a soron következő sírhely rendelkezésre bocsátásával. A ravatalozó 

használatát a Református Egyház térítésmentesen biztosítja, azonban az Önkormányzat az 

általa felhasznált sírhelyek megváltását, a felhasználást megelőzően a mindenkori díjtétel 

szerint megfizeti. 

 

3. A megállapodó felek rögzítik, hogy a temetők fenntartásával és üzemeltetésével 

kapcsolatban az Önkormányzatnak kötelezettsége nincs. 

4. A Református Egyház képviselője tudomásul veszi, hogy Alcsútdoboz Település 

Önkormányzata köteles a „köztemetők használatának rendjéről” szóló helyi rendeletét 

megalkotni. A Felek megállapodnak abban, hogy a rendeleti szabályozás vonatkozásában 

egymással egyeztetnek, és annak elfogadása előtt az Önkormányzat beszerzi a 

Református Egyház hozzájárulását. 

Ezen szabályozás a Református Egyház tulajdonában levő azon területrészre terjed ki, 

ahol a 2. pontban körülírt feladat teljesül. A megalkotásra kerülő rendeletnek összhangban 

kell lennie a temetői szabályzattal, melyet a Református Egyház az Önkormányzat 

rendelkezésére bocsát. 

 

5. A kötelező - e körbe tartozó - közszolgáltatás kapcsán esetlegesen felmerülő panaszok 

kivizsgálása Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete és a tulajdonos 

képviseletében eljáró egyházi vezető között történik. 

6. A megállapodás felülvizsgálatát bármely fél kezdeményezését követő 30 napon belül a 

felek áttekintik. 

7. A megállapodás határozatlan időre szól. 

A jogviszony kezdő időpontja: 2015. november 1. 

A felmondási idő 6 hónap. Felmondást gyakorolni csak a következő tárgyév január 1. 

napjával lehet. 

 

8. A felmerülő jogviták rendezésére a megállapodó felek a Bicske Járásbíróság 

illetékességét jelölik meg. 
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9. A szerződő felek a megállapodást elolvasták, tartalmát közösen értelmezték, és azt 

akaratunkkal mindenben megegyezőnek találták. A megállapodás négy eredeti példányban 

készült, melyből kettő az Önkormányzatot, kettő a Református Egyházat illeti. 

Alcsútdoboz, 2015. október … 

Református Egyház részéről: 

 

 

 

 

…………………………………. 

lelkész 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata 

részéről: 

 

 

 

.................................................... 

Tóth Erika polgármester 
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