
K I V O N A T 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29-én megtartott 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető üzemeltetésére vonatkozó 

közszolgáltatás biztosítása érdekében versenyeztetési felhívás közzétételéről 9 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

346/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozata 

a köztemető üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítása érdekében 

versenyeztetési felhívás közzétételéről 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető üzemeltetésére vonatkozó 

versenyeztetési felhívást e határozat melléklete szerint elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a versenyeztetési felhívás Ercsi 

város honlapján, az Ercsi Híradóban és a helyi hirdetőtáblán történő közzétételére.  

 

Felelős: Győri Máté polgármester 

Határidő: a pályázat megjelentetésére 2015. október 1. 

 

 

Kmf. 

 

 

Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 

 

 

  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 

         képviselő              képviselő 

   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Melléklet a 346/2015. (IX.29.) K t. sz. határozathoz” 

 

Versenyeztetési felhívás köztemető üzemeltetésére 
 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 16-18. §-a és az annak végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X. 01.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), 54-55. §-a továbbá a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 31/2003.(XI.26.) önkormányzati rendelet 4. § (2) 

bekezdése, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

16/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése és 13. §-a alapján – 

versenyeztetési felhívást tesz közzé az Ercsi, 1270 hrsz. alatt felvett „temető” megjelölésű,  4 

ha 8734  m
2
 alapterületű köztemető üzemeltetésére. 

  

A pályázat beérkezésének határideje: 2015. november 3. 11:00 óra 

 

A pályázat benyújtásának módja, helye: A pályázatot egy példányban, Ercsi Város 

Polgármesteréhez címezve, postai úton kell a 2451 Ercsi, Fő utca 20. címre benyújtani. A 

borítékon kérjük feltüntetni: „Köztemető üzemeltetési pályázat”. 

 

A pályázat bontása: 2015. november 3. 12:00 óra 

 

A hiánypótlás határideje: 2015. november 12. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 24. 

 

A pályázati határidő lejáratát követően a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 

véleményének birtokában a Képviselő-testület dönt a pályázatról. 

 

A pályázatnak az alábbi, kötelezően csatolandó mellékletei vannak: 

 

- vállalkozási formától függően: egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás 

esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság társasági szerződésének, alapító 

okiratának másolata; 

 

- a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra 

vonatkozóan, hogy köztartozása nincs; 

 

- a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra 

vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban; 

 

- igazolások becsatolása arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a törvényben és a 

Korm. rendeletben meghatározott jogszabályi engedélyekkel, az ott meghatározott 

képesítéssel, valamint a feladatok ellátásához szükséges szakmai, tárgyi és személyi 

feltételekkel; 

http://www.nagytarcsa.hu/uj/index.php/hu/hirdetotabla/hirdetotabla/265-koztemeto-uzemeltetesi-palyazat


- 30 napnál nem régebbi bankigazolás a bankszámla vezetéséről és arról, hogy nincs 30 napot 

meghaladó lejárt határidejű tartozása. 

 

A pályázatban be kell mutatni a közszolgáltatás biztosításával kapcsolatban: 

 

- a szolgáltatási tevékenység 2016. január 1-étől alkalmazandó díjjegyzékét, 

- a feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, 

- a temetőben tervezett fejlesztésekre vonatkozó elképzeléseket, 

- a temetésfelvétellel és a temetéshez szükséges kellékekkel való rendelkezést, 

- hogyan biztosítja a törvény 17. § (2) bekezdése szerinti, egyenlő bánásmód követelményét, 

- a lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről történő gondoskodás módját (a Korm. 

rendelet 19. §. (3) bekezdése szerinti hirdetmény kifüggesztését és közzétételét követően) 

- a közüzemi költségek (víz, villany) viselésének módját. 

 

A pályázat nyertese a temető üzemeltetése és a közszolgáltatás körében az alábbi 

feladatokat köteles ellátni: 

 

A törvény 16. §-a és  25. § (1) bekezdése szerinti üzemeltetési és szolgáltatási feladatokat 

teljes körűen.  

 

Az üzemeltetési feladatok különösen: 

- meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási 

tevékenység 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 időt; 

- biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai 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, síkosság 

mentesítését és a hóeltakarítást; 

- szelektíven összegyűjti és elszállítja a hulladékot; 

- gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; 

- összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos 

temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az 

urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását; 

- gondoskodik az ügyfélfogadásról. 

 

 



A szolgáltatási tevékenység különösen: 

- a temetésfelvétel, 

- az elhunytaknak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való – az egészségügyi 

szolgáltató halott-kezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén 

kívül végzett – előkészítése, 

- a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, ideértve az eltemettető felé történő 

értékesítést is, 

- a ravatalozás, 

- sírhelynyitás és visszahantolás, 

- a sírba helyezés, 

- a halott-szállítás, 

- a hamvasztás és az urnakiadás, 

- az urnaelhelyezés, 

- a hamvak szórása, 

- az exhumálás, 

- az újratemetés. 

 

Egyéb kikötések: 

 

- Az üzemeltető a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött megállapodás alapján 

gondoskodik azoknak a temetési helyeknek az áthelyezéséről, amelyeknek a használati ideje 

még nem járt le. 

 

- Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési 

szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén, illetve a honlapján 

hirdetményt kifüggeszteni. 

 

- Az üzemeltető – figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra és Ercsi Város Önkormányzat 

mindenkor hatályos temetkezési rendeletében foglaltakra és azok betartásával – teljeskörű 

temetkezési szolgáltatás végzésére jogosult.  

 

- A temetkezési szolgáltatási tevékenység Korm. rendeletben meghatározott műszaki, 

közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. 

 

-    A pályázat nyertesének Ercsiben ügyfélszolgálati irodát kell működtetnie, illetve a 

közszolgáltatási szerződés megkötésétől számított 30 napon belül Ercsi Város területén a 

szolgáltatási tevékenységre jogerős telephelyengedéllyel kell rendelkeznie. 

 

-   A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet 

a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni. 

 

-  Tevékenységének gyakorlása során az üzemeltető a jogszabályokban meghatározott 

alapelvek, illetve előírások érvényesülését köteles biztosítani. 

 



-  Az üzemeltető a közszolgáltatási szerződésben és a jogszabályokban meghatározott 

tevékenységéért a tulajdonostól díjazásra nem jogosult. 

 

- Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági 

tevékenységétől számvitelileg elkülöníti. 

 

 A közszolgáltatási szerződésben a pályázónak vállalnia kell, hogy: 

 

1. Mint Üzemeltető minden év novemberében beszámol a Képviselő-testületnek az 

elvégzett éves munkájáról, melyet a Képviselő-testület értékel, döntve arról, hogy az 

Üzemeltető teljesíti-e a szerződésben foglaltakat. Nem-teljesítés esetén a Képviselő-

testület jogosult a szerződés 90 napos határidővel történő felmondására. 

 

2. A megbízás ellenértéke Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

temetőkről és a temetkezésről szóló rendelete mellékletében megállapított díjakból 

származó bevétel, melyet az üzemeltető jogosult beszedni. Ezen felül üzemeltető 

évente a beszedett díjbevétel és az általa az adott év januárjában kimutatott 

üzemeltetési kiadások közötti különbözeti összegre is igényt tarthat. Az önkormányzat 

a különbözet összegét minden év május hónapjában, a számla átvételét követő 30 

napon belül átutalással fizeti meg szolgáltató számlájára. 

 

3. Az üzemeltető az üzemeltetéssel kapcsolatos bevételekről és kiadásokról tételes 

elszámolást (egyszerűsített beszámolót) készít előző év november 01. napjától adott év 

október 31. napjáig terjedő időszakra. Az adott gazdálkodási évről pedig december 31. 

napjáig szólóan az üzemeltető az éves beszámolót a gazdálkodási évet követő április 

30. napjáig köteles elkészíteni. 

 

     4.   Üzemeltetőként évente október 15-31. között, továbbá a húsvét ünnepét megelőző két 

hétben köteles általános temető-takarítást szervezni, előzetesen tájékoztatást küldve 

arról a város civil szervezetei részére, önkéntes részvételükhöz szervezett kereteket 

biztosítva. 

 

Az önkormányzat és az üzemeltető a köztemető üzemeltetésére és a temetkezési 

közszolgáltatásra vonatkozóan kötelezettségeiről kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötnek 

egymással. 

 

A temető üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés határozott, három éves 

időtartamra, 2016. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig jön létre. 

 

 

Ercsi, 2015. szeptember 30. 

 

        Ercsi Város Önkormányzata 


