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Ügyiratszám:      DFV/319/2020. 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (8a) 

bekezdése szerint az önkormányzat köteles biztosítani a szociális szolgáltatásokat és 

ellátásokat. 

 

A Szoc. tv. 48. § (1) bekezdése alapján a haláleset helye szerint illetékes települési 

önkormányzat képviselő-testülete - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy 

napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs 

vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy 

az eltemettetésről nem gondoskodik. 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 190/2006.(XI.28.) KT határozat 

5./ pontjában foglaltak megvalósítása érdekében pályázatot írt ki a közköltségen történő 

temetési szolgáltatás végzésére egészen a 2018-as év végéig. 

 

A Képviselő-testület 2018-ban a pályázati felhívást az alábbival egészítette 

ki/145/2018.(IX.25.) KT határozat/: 

„6./ Amennyiben a pályázat nyertese vállalja, hogy a szolgáltatási díjakat évente csak a KSH 

hivatalos inflációs indexe alapján emeli meg, úgy a szolgáltatás ideje évente meghosszabbodik 

mindaddig, amíg a szolgáltató erre kötelezettséget vállal.” 

 

2018-ban a Pantar Kegyeleti Kft. és a Műdekor 2004 Kft. részéről érkezett be pályázati anyag, 

melyek közül a Képviselő-testület a Műdekor 2004 Kft.-t (továbbiakban: pályázat nyertese) 

bízta meg a szolgáltatás elvégzésével. 

 

2019-ben (a pályázati kiírásnak megfelelően) a pályázat nyertese nyilatkozott arról, hogy a 

2020-as évre a szolgáltatási díjakat csak a KSH hivatalos inflációs indexe alapján emeli meg. 

 

Felkerestük a pályázat nyertesét, hogy 2021-ben vállalja-e a korábbi kiírásnak megfelelően a 

szolgáltatási díj emelését.  

A megkeresés 2020. augusztus 18-án került feladásra, melyet 2020. augusztus 24-én 

kézbesítettek. A választ 2020. augusztus 28-ig kértük megküldeni. Mivel a válasz a megjelölt 

határidőre nem érkezett meg, telefonon felhívtuk az ügyvezetőt, aki ígéretet tett a nyilatkozat 

megküldésére, mely azóta sem érkezett meg. 

 



Javaslom, hogy Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

190/2006.(XI.28.) KT határozat 5./ pontjában foglaltak megvalósítása érdekében írjon ki 

pályázatot a közköltségen történő temetési szolgáltatás végzésére az alábbiak szerint: 

 

A pályázat benyújtásának határideje 2020. november 27. 

 

sA pályázatokról a Képviselő-testület a 2020 decemberi ülésén dönt. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

Dunaföldvár, 2020. október 02. 

 

Horváth Zsolt s.k. 

     polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. 2020. december 31-től hatályon kívül helyezi a 199/2018.(XII.18.) KT határozatát. 

2. 2020. december 31. napjával felmondja a Műdekor 2004 Kft-vel (1188 Budapest, Péteri 

út 41/b.) kötött szerződését. 

3. a 190/2006.(XI.28.) KT határozat 5./ pontjában foglaltak megvalósítása érdekében 

pályázatot ír ki az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. 

4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, intézkedések megtételére. 

 

1. számú melléklet a    /2020. (X. 27.) KT határozathoz 

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ÍR KI A KÖZKÖLTSÉGEN TÖRTÉNŐ TEMETÉSEK 

KEGYELETI ÉS ÖNKORMÁNYZATI SZEMPONTBÓL MINIMUM 

FELTÉTELEKNEK MEGFELELŐ ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY BIZTOSÍTÁSA 

ÉRDEKÉBEN 

1./ A pályázat nyertesének feladata az elhunyt közköltségen történő eltemettetésének 

szükségszerűségéről való értesítés (határozat) átvételétől kezdődően az összes szükséges 

egyeztetések – temető-üzemeltető-hivatal, ismert hozzátartozó – megtétele, a temetés 

megszervezése és a temetési szolgáltatási tevékenységek elvégzése 2021. január 01-től 

kezdődően határozatlan időtartamra. 

2./ A közköltségen történő temetés nyertese vállalja, hogy a temetési szolgáltatást az 

Önkormányzat által megnevezett – köztemetői feladatokat ellátó – temetőben végzi. Kivételt 

képezhet, amikor az elhunyt Ő maga még életében megvásárolta (megváltotta) a sírhelyet, 

urnahelyet vagy kriptát épített és a megváltás érvényes, részére bárki igazolhatóan bármely 

dunaföldvári temetőben sírhelyet, urnahelyet vagy kriptát vásárolt.  

 

3./ A nyertes szolgáltató vállalja, hogy a díjaiban az Önkormányzatnak a temetkezéssel 

kapcsolatos feladatok és a temetőkről és a temetkezésekről szóló 11/2013.(IV.30.) 

önkormányzati rendelete és annak mellékletei alapján alakítja ki a szolgáltatási díjakat a hűtési 

költségeket is tartalmazó ajánlatával.  



Ez alól kivételt képez a 2./ pontban foglalt eset, amikor az elhalt már rendelkezik sír (kripta), 

vagy urnahellyel és az eltemettetés nem a köztemetőben történik. Ez esetben a hivatkozott 

önkormányzati rendelet 1., 2., sz. mellékletei helyett a temető üzemeltető „temetőszabályzata” 

szerinti díjak alkalmazandók. 

 

4./ A pályázat nyertese vállalja, hogy csak a legszükségesebb és a legalacsonyabb árfekvésű 

kellékeket vásárolja meg, a hűtési költségek minimalizálására törekszik és a legegyszerűbb 

szolgáltatást nyújtja. 

A kellékeket, a hűtési költségek minimalizálásra vonatkozó javaslatait és a szolgáltatást a 

pályázatban tételesen fel kell sorolni, a 2020. október 31-ei áron be kell árazni, mind a 

koporsós, a hamvasztásos és az urnafülkés temetés esetében is. A temetőüzemeltető részére 

fizetendő díjakat is részletesen be kell mutatni a köztemetőre (református) és az egyéb 

(katolikus, evangélikus) temetőkre vonatkozóan is. 

 

5./ A pályázat nyertese vállalja, hogy év közben a díjait csak abban az esetben módosítja, ha 

igazolni tudja, hogy a pályázatban megadott árkategóriában a megjelölt termék már nem 

szerezhető be, a temetőüzemeltető a temető szabályzatát, az Önkormányzat a már hivatkozott 

rendeletét módosította és ezért a pályázati díjak nem tarthatóak. A díjak a hivatkozott 

dokumentumokban foglalt mértékig emelhetők. 

 

6./ Amennyiben a pályázat nyertese vállalja, hogy a szolgáltatási díjakat évente csak a KSH 

hivatalos inflációs indexe alapján emeli meg, úgy a szolgáltatás ideje határozatlan időre szól. 

 

7./ Amennyiben a pályázat nyertese nem vállalja a 6./ pontban foglaltak biztosítását, úgy a 

szolgáltatást tárgyév december 31-ig kell biztosítania egy egyúttal a szerződés megszűnik. 

 

8./ A pályázat nyertese tudomással bír arról, hogy a sírba történő vagy hamvasztásos temetés 

közül azt a szolgáltatást végzi, amelyre az önkormányzat egyedi határozata szól (Elsődleges a 

hamvasztásos temetés).  

 

9./ A pályázatokat 2020. november 27-ig postai úton vagy személyesen kell benyújtani zárt, 

jeligés borítékban. 

A borítékot „Pályázat közköltségen történő temetési szolgáltatás végzésére” felirattal kell 

ellátni.  

 

Cím:   Dunaföldvár Város Önkormányzata 

  Horváth Zsolt polgármester 

          7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. 

 

A pályázat személyesen is leadható a Polgármesteri és Jegyzői Irodában (7020 Dunaföldvár, 

Kossuth Lajos utca 2.). 

 

Részletes információ kérhető:  

 dr. Boldoczki Krisztina jegyzőtől 06-75/541-550/162 vagy  

 06-75/541-551 telefonon, 

 vagy személyesen szerda délelőtt 8.00-12.00 óráig. 

 

 

 



10./ A pályázatok bontására a 2020. december 01-én kerül sor. A pályázatokról a Képviselő-

testület a 2020. december havi ülésén dönt. 

 

11./ A Testület fenntartja magának azt a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 

 

 

Dunaföldvár, 2020. október 27. 

 

 

  Horváth Zsolt s.k. 

        polgármester 

 

 

 

Határidő: meghirdetésre 2020. október 30. 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 












