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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 szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 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 *  

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fentiek biztosítására, valamint a 

190/2006.(XI.28.) KT határozat 5./ pontjában foglaltak megvalósítása érdekében pályázatot írt 

ki a közköltségen történő temetési szolgáltatás végzésére a 149/2020.(IX.27.) KT határozatával. 

 

A 149/2020.(IX.27.) KT határozatban foglaltak szerint: 

 A pályázat benyújtásának határideje 2020. november 27. 

 A pályázatok felbontására a 2020. december 1-jén kerül sor. 

 A pályázatokról a Képviselő-testület a 2020. december havi ülésén dönt. 

 
Az előzőekben megjelölt határidőig két darab pályázat érkezett: 

 

1. Pantar Kegyeleti Kft. (7030 Paks, Kálvária utca 2.) 

2. Anhur Kegyeleti Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22/A.) 

  



 

Az ajánlattételek tartalma a következő: 

 

 Pantar Kegyeleti Kft. 
Anhur Kegyeleti 

Szolgáltató Kft. 

Koporsós temetés sírba 

Katolikus temetőben 

102.362 Ft + ÁFA = bruttó: 

130.000 Ft 

103.157 Ft + ÁFA = bruttó: 

131.009 Ft 

Koporsós temetés sírba 

Református és az 

Evangélikus temetőben 

102.363 Ft + ÁFA = bruttó: 

130.001 Ft 

103.160 Ft + ÁFA = bruttó: 

131.013 Ft 

Urnás temetés kriptában 

Katolikus temetőben: 

94.489 Ft + ÁFA = bruttó: 

120.001 Ft 

95.277 Ft + ÁFA = bruttó: 

121.002 Ft 

Urnás temetés kriptában 

Református és az 

Evangélikus temetőben 

94.495 Ft + ÁFA = bruttó: 

120.009 Ft 

95.287 Ft + ÁFA = bruttó: 

121.014 Ft 

Urnás temetés urnafalba 

Katolikus temetőben 

94.492 Ft + ÁFA = bruttó: 

120.005 Ft 

95.283 Ft + ÁFA = bruttó: 

121.009 Ft 

Urnás temetés urnafalba 

Református és az 

Evangélikus temetőben 

94.494 Ft + ÁFA = bruttó: 

120.007 Ft 

95.284 Ft + ÁFA = bruttó: 

121.011 Ft 

Urnás temetés sírba 

Katolikus temetőben 

94.495 Ft + ÁFA = bruttó: 

120.009 Ft 

95.279 Ft + ÁFA = bruttó: 

121.004 Ft 

Urnás temetés sírba 

Református és az 

Evangélikus temetőben 

94.489 Ft + ÁFA = bruttó: 

120.001 Ft 

95.278 Ft + ÁFA = bruttó: 

121.003 Ft 

Koporsós temetés kriptába 

Katolikus temetőben 

102.362 Ft + ÁFA = bruttó: 

130.000 Ft 

103.151 Ft + ÁFA = bruttó: 

131.002 Ft 

Koporsós temetés kriptába 

Református és az 

Evangélikus temetőben 

102.369 Ft + ÁFA = bruttó: 

130.009 Ft 

103.160 Ft + ÁFA = bruttó: 

131.013 Ft 

 

Ha az elhunytat vidékről kell szállítani, pl. Dunaújváros vagy Szekszárd kórház, a vidéki 

szállítás költsége a napi áron hozzáadódik a számlához. 

A hűtési díj (2.500 Ft/nap) a hűtési napok számával növeli a számla végösszegét. 

Katolikus temető: 

 Temető használati díj: 70.000 Ft 

 Sírbolt/urnasírbolt nyitás: 27.900 Ft/ 16.100 Ft 

 Szakszemélyzet koporsós/urnás: 24.800 Ft/ 12.400 Ft 

 Ügyintézés: 15.500 Ft 

 Temetésre kiszállítás: 18.590 Ft 

 Fedlap leemelése: 10.070 Ft 

 Fedlap vissza: 7.750 Ft 

 Elhunyt/hamvak átvétele: 23.240 Ft/ 7.750 Ft 

  



Református temető: 

 Sírhely megváltás: 20.000 Ft 

 Temető használati díj: 20.000 Ft 

 

Evangélikus temető: 

 Ravatalozó külső-belső együtt: 16.000 Ft + ÁFA/temetés 

 Hűtőkamra használata: első két nap: 3.500 Ft + ÁFA, további napok: 1.500 Ft + ÁFA 

 Temető fenntartási hozzájárulás: 6.000 Ft + ÁFA/nap 

 Egyszeri szemétszállítási díj: 6.000 Ft + ÁFA/temetés 

 

2020-ban összesen 4 köztemetés volt, melyből helyileg kettő Dunaújvárosban, egy 

Székesfehérváron és egy Dunaföldváron történt. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a döntés 

meghozatalára. 

 

Dunaföldvár, 2020. december 03. 

 

 

Horváth Zsolt s.k. 

  polgármester 

  



H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  ( I . )  

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és 

hatáskörében eljárva a képviselők véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy 

 

1. 2021. január 01-től kezdődő időponttal határozatlan időre a Pantar Kegyeleti 

Kft.-t (7030 Paks, Kálvária utca 2.) bízza meg a közköltségen történő temetések 

szolgáltatási tevékenységének végzésével, a pályázatban részletezett díjak 

alkalmazásával. 

A minimum szolgáltatás tartalma és a temetés formája az egyes temetések 

megrendelésével egyidejűleg kerül meghatározásra. 

 

2. A temetés kizárólag az Önkormányzat által köztemetői feladatok végzésére 

kijelölt 864 hrsz.-ú fölvégi temetőben (evangélikus rész) történhet, kivéve, amennyiben 

az elhaltnak bármely más dunaföldvári temetőben megvásárolt sírhelye van. 

 

3. a Polgármester jogosult a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat megtételére. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: a szolgáltatást végző értesítésére 2020. december 21. 

 

 

 
H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  ( I I . )  

 

1./ A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és 

hatáskörében eljárva a képviselők véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy  

 

1. 2021. január 01-től kezdődő időponttal határozatlan időre az Anhur Kegyeleti 

Szolgáltató Kft.-t (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22/A.) bízza meg a közköltségen 

történő temetések szolgáltatási tevékenységének végzésével, a pályázatban részletezett 

díjak alkalmazásával. 

A minimum szolgáltatás tartalma és a temetés formája az egyes temetések 

megrendelésével egyidejűleg kerül meghatározásra. 

 

2. A temetés kizárólag az Önkormányzat által köztemetői feladatok végzésére kijelölt 864 

hrsz.-ú fölvégi temetőben (evangélikus rész) történhet, kivéve, amennyiben az elhaltnak 

bármely más dunaföldvári temetőben megvásárolt sírhelye van. 

3.  

4. a Polgármester jogosult a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat megtételére. 

 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: a szolgáltatást végző értesítésére 2020. december 21. 








