
Pályázati felhívás temető társüzemeltetési feladatainak ellátására 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 

01.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján  

pályázatot ír ki köztemető társüzemeltetési feladatainak ellátására. 

A Taksony 0119/2 hrsz-ú temető művelési ágban nyilvántartott, természetben Taksony, Fő út 

mentén elhelyezkedő 26.233 m2 nagyságú ingatlan Taksony Nagyközség Önkormányzatának 

kizárólagos tulajdonát képezi. 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. március 1-től a köztemető üzemeltetési 

tevékenységét – társüzemeltető bevonásával - saját hatáskörben látja el. 

 

A temető társ-üzemeltetésére vonatkozó szerződés határozott időre, öt éves időtartamra, 2017. 

március 1. napjától 2022. február 28. napjáig jön létre. 

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell: 

- igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvényben és a 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 csatolása az állami és a helyi adóhatóságtól; 

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

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

A pályázó a szolgáltatás biztosításával kapcsolatban mutassa be a pályázatban: 

1. A feladatellátáshoz rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételeket. 

2. A 2017. január 1-től érvényes temetkezési szolgáltatási díjjegyzéket. 

3. A temetésfelvétel és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás módját. 

A társüzemeltető feladatai: 

1. temetkezési szolgáltatás nyújtása, az eltemetés feltételeinek biztosítása, ideértve a 

sírhely kiadásáról való gondoskodást, sírásás, sírnyitás, sírbolt, urnasír kiásása, 

hantolás, exhumálás; 

2. hűtő takarítása, működtetése, fertőtlenítése, karbantartása; 

3. ravatalozó temetés előtti takarítása; 

4. temetőbe kiszállított halottak átvételének biztosítása; 

5. temető nyilvántartó könyveinek naprakész vezetése, őrzése,  

6. temetőlátogatók tájékoztatása elhunyt hozzátartozók temetkezési helyéről; 

7. a temetőben végzett temetkezési szolgáltatások összehangolása, figyelemmel a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 17.§ (2) bekezdésében 

előírt egyenlő bánásmód követelményére; 

8. a temetői rend betartása és betartatása; 



9. a ravatalozó és a berendezések használatának biztosítása az temetőkről és a 

temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. 

számú mellékletében meghatározott díjszabás alapján. 

 

Egyéb kikötések: 

A társüzemeltető a Korm. rendelet által szabályozott teljes körű temetkezési szolgáltatás 

végzésére jogosult. Temetkezési szolgáltatási tevékenység a Korm. rendeletben meghatározott 

műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint 

gyakorolható.  

A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a 

kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni, ennek érdekében 

ügyfélszolgálatot működtet a ravatalozó irodahelyiségében. 

 

A társüzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési 

szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén hirdetményt 

kifüggeszteni, valamint a temetkezési szolgáltatók tekintetében az egyenlő bánásmód elvét 

biztosítani. 

 

A társüzemeltető bevétele 

Az Ör. 3. számú melléklete által szabályozott sírásás, halott átadás-átvételi díj, hamvak 

átadásának díja, exhumálás teljes összege, valamint a hűtőhasználatért megállapított díj fele. 

 

A társüzemeltető kiadásai 

A ravatalozó irodahelyiségéért megajánlott bérleti díj, valamint az ravatalozóépület és a 

kiszolgáló helyiségek rezsiköltsége. 

A pályázat elbírálásánál elsődleges szempont a társüzemeltető által működtetett 

ügyfélszolgálati helyiségért ajánlott bérleti díj mértéke. 

A pályázat során előnyt jelent a temetőben tervezett infrastrukturális fejlesztés pl. 

temető nyilvántartás digitalizálása. 

A pályázat benyújtási határideje: 2017. január 10.  

A pályázat benyújtásának helye: Taksonyi Polgármesteri Hivatal, (2335 Taksony, Fő út 85.) 

További információ a 24-520-781-es telefonszámon Kreisz László polgármestertől kérhető. 

A pályázat elbírálása: A pályázatokat a Képviselő-testület a benyújtást követő Képviselő-

testületi ülésén bírálja el, és egyben fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

 


