Előterjesztés
Készült: Taszár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-i ülésére
6 . napirend: Taszári köztemető üzemeltetésére pályázat kiírása
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdése
szerint a települési önkormányzat közfeladata a köztemető kialakítása és fenntartása.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: törvény) alapján a
köztemető fenntartója a települési önkormányzat. A temető tulajdonosának feladata a tárgyi és
infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítése, illetőleg
kialakítása, a temető kegyeleti méltóságának őrzése. Fenntartóként gondoskodni kell a temető
rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális
létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújításáról és
gondozásáról.
A temető tulajdonosa köteles a fentieken túl a temető üzemeltetéséről is gondoskodni. E feladatait
saját maga, illetve- szerződés alapján – gazdálkodó szervezet útján is elláthatja.
A köztemető esetében a temető használatának rendjéről önkormányzati rendeletben kell rendelkezni.
Taszár Községi Önkormányzat a temetőről és a temetkezésről szóló 16/2011.(XI.28.) önkormányzati
rendeletével szabályozta a temető használatának rendjét.
A törvény 16. §-a alapján a temető üzemeltetését a törvényben, kormányrendeletben,
temetőszabályzatban, továbbá köztemető esetén önkormányzati rendeletben és a kegyeleti
közszolgáltatási szerződésben meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni. Ennek megfelelően az
üzemeltető:
 meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb
vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét,
 biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első
temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást,
 megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási idő,
 biztosítja a ravatalozó és berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb
közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat,
 gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető
nyitását, zárását,
 megőrzi a nyilvántartó könyveket,
 tájékoztatja a temetőlátogatókat,
 kijelöli a temetési helyeket,
 elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hó eltakarítását,
 összegyűjti és elszállítja a hulladékot,
 gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról,
 összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozóhasználatával
kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel
elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását,
 gondoskodik az ügyfélfogadásról.
A temető üzemeltetését az a gazdálkodó szervezet láthatja el, amely a törvény végrehajtására kiadott
145/1999.(X.1.) kormányrendeletben meghatározott szakmai követelményeknek megfelel. A Korm.
rendelet alapján:
„54. § (1) Temetőüzemeltetést az a gazdálkodó szervezet láthat el, amelynek vezetője vagy
határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló alkalmazottja
a) kertészeti, parkgondozó, illetőleg kertépítő szakképesítéssel, vagy

b) középfokú kertészeti, parkgondozó, illetőleg kertépítő végzettséggel, illetve felsőfokú
intézményben ilyen szaktárgyból vizsgával rendelkezik.
(2) Ha az önkormányzat rendelete a Tv. 40. §-ának (1) bekezdése szerint a köztemetőn belüli
tevékenységek ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének igénybevételét kötelezővé teszi, az
üzemeltetőnek a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó feltételeknek is meg kell felelnie.”
A taszári temető a Taszár Községi Önkormányzat tulajdonát képező Taszár 162. helyrajzi számú
ingatlanon helyezkedik, területe: 2 ha 1123 m2.
A rendelet rögzíti, hogy Taszár Községi önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó
kötelezettségéről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik. A szerződés megkötése
– pályázat útján - a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Önkormányzatunk tekintetében a fennálló kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2020. december 31.
napján lejár, így ennek megfelelően a képviselő-testületnek új szerződést kell kötnie. A törvény a
kegyeleti közszolgáltatási szerződés időtartamát korlátozza, a szerződés 5 évnél rövidebb és 15 évnél
hosszabb nem lehet, de újbóli megkötése nem zárható ki.
Határozati javaslat
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a taszári 162 hrsz-ú köztemető üzemeltetésére
pályázatot hirdet. Az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás közzétételét jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről az önkormányzat
honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláin. .
Felelős: Varjas András polgármester
Határidő: 2020. szeptember 30.
Taszár, 2020. szeptember 15.
Keszthelyi Tiborné
jegyző
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA
NYÍLT ELJÁRÁS KERETÉBEN

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.01.) Korm. rendelet
alapján pályázatot ír ki a taszári 162. hrsz. alatt felvett temető megjelölésű köztemető
kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő – üzemeltetésére
A temető üzemeletetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott időre
2021. január 1-től 2025. december 31. vagy 2030. december 31. napjáig jön létre.
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról
szóló 145/1999.(X.01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb
feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően
igazolja.
A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:
- igazolásokat arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló
2

-

145/1999.(X.01.) Korm. rendeletben meghatározott az üzemeltetőre és a temetkezési
szolgáltatókra vonatkozó – szakmai, pénzügyi és egyéb feltételekkel,
a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási címpéldánya,
nemleges adóigazolás csalása a NAV-tól és a helyi adóhatóságtól,
a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata
arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban,
temető üzemeltetési referenciákat,
üzemeltetésben vállalt kötelezettségeket,
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy minden évben beszámol a képviselő-testületnek
az elvégzett éves munkájáról
a 1999. évi XLIII. törvény 39. § (2) bekezdése alapján készített „Kegyeleti
közszolgáltatási szerződés” tervezetév kegyeleti közszolgáltatási szerződés tervezetét.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a jogszabályok által előírtaknál
bővebb üzemeltetési feladatot vállal.
A pályázatot írásban zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell
tüntetni: „ Köztemető üzemeltetése”.
A pályázat benyújtásának helye: Taszári Polgármesteri Hivatal (7261 Taszár, Lakótelep 8.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30. 11 óra.
A késedelmesen benyújtott pályázat érvénytelen, azt az önkormányzat felbontás nélkül az
ajánlattevőnek visszaküldi.
A pályázatok bontására 2020. október 30. napján 1110 órakor kerül sor a Taszári
Polgármesteri Hivatal tanácstermében. Jelen felhívás egyúttal meghívó a pályázók számára a
pályázatok bontási eljárására.
A benyújtott pályázatokat a Képviselő-testülete a 2020. november havi soros ülésén értékeli.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Varjas András polgármester ad személyesen a
polgármesteri hivatalban, vagy a 30-2169332-es telefonszámon.
Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.
Taszár Községi Önkormányzat
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