PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Herceghalomi Köztemető üzemeltetésére és fenntartására
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) és annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X.
1.) Kormányrendelet a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján – pályázatot ír ki a Herceghalom
220/2 helyrajzi szám alatt felvett, „temető” megjelölésű, köztemető fenntartására és üzemeltetésére.
A temető műszaki adatai:
- Területe: 4.817 m²
- Építmények: ravatalozó, kolumbárium fal, drótkerítés, kapuk.
- Közművek: villany, vízvezeték.
A pályázat benyújtási határideje: 2022. június 15. 12,00 óra
A pályázatot „Pályázat a herceghalomi köztemető üzemeltetésére” jeligével Herceghalom Község
Polgármesteri Hivatalában személyesen vagy postai úton – 2053 Herceghalom, Gesztenyés u.13.
- lehet benyújtani.
A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:
-

-

a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy vállalkozói igazolványát,
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,
igazolást arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temető törvényben és a Kormányrendeletben meghatározott jogszabályi engedélyekkel, az ott meghatározott képesítéssel, valamint a feladatok ellátásához szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételekkel,
nyilatkozatot arról, hogy a Pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja és vállalja.

A pályázatban mutassa be a közszolgáltatás biztosításával kapcsolatban:
-

-

a szolgáltatási tevékenység 2022. július 03-tól Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről szóló 6/2007. (IV.10.) rendeletében foglalt díjtételek
feletti árjegyzéket, külön részletezve a legolcsóbb temetés, köztemetés költségét,
a feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket,
a temetőben tervezett fejlesztésekre vonatkozó elképzeléseket,
a temetésfelvétel és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás módját,
hogyan biztosítja a Törvény 17. § (2) bekezdése szerinti egyenlő bánásmód követelményét,
a közüzemi költségek viselésének módját,
az üzemeltetési szabályzatban foglaltakra vonatkozó elképzelésit,
a temető üzemeltetéséből beszedett díjból az Önkormányzat részére juttatott összeg mértékét %-ban.

Értékelési szempontok:
- a temető üzemeltetéséből beszedett díjból az Önkormányzat részére juttatott összeg mértéke %-onként 1 pont,
-

Havi térítési igény esetén tízezer forintonként (-1) pont.
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A pályázat nyertese a temető üzemeltetése és a közszolgáltatás körében az alábbi feladatokat
köteles ellátni:
A Törvény 16. §-ában az üzemeltetésre és a 25. § (1) bekezdésében a szolgáltatási tevékenységre
meghatározottakat teljes körű szolgáltatásként.
A pályázat nyertese a temető üzemeltetése és a közszolgáltatás körében az alábbi feladatokat
köteles ellátni
A pályázat nyertese jogosult és köteles a Törvény 16. §-ában az üzemeltetésre meghatározottakat
teljes körű szolgáltatásként ellátni. Ezek a következők:
- meghatároznia a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási
tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
- biztosítani az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első
temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
- megállapítani a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
- biztosítani a ravatalozó, és annak technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működtetni azokat;
- gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítani a temető nyitását,
zárását;
- megőrizni a nyilvántartó könyveket;
- tájékoztatni a temetőlátogatókat;
- kijelölni a temetési helyeket;
- elvégezni a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást;
- összegyűjteni és elszállítani a temető területén keletkező hulladékot;
- gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
- összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíteni a
temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
- gondoskodni az ügyfélfogadásról.
Egyéb kikötések:
- A temető üzemeltetésével összefüggő feladatok költségei az üzemeltetőt terhelik. Az Önkormányzatot terhelő költségek: köztemetés, beruházás.
- Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről (pl. díjak feltüntetése) a temetőben és a telephelyén
hirdetményt kifüggeszteni.
- Az üzemeltetési tevékenység Kormányrendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. Tevékenységének gyakorlása során az üzemeltető a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.
- A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia az alábbiakra:
a.) A tevékenységét más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti
b.) Az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot évente tájékoztatja a nyilvántartásokkal összekapcsolva. A temetési igényekről vezetett nyilvántartások ezen beszámoló részét képezik.
- Fűnyírás és a temető előtti közterület karbantartása.
- Kolumbárium fal létesítése, exhumált maradványok elhelyezése és a temetőben történő
egyéb fejlesztések az Önkormányzattal egyeztetett módon történhetnek.
- Az üzemeltetőnek a kegyeleti közszolgáltatás mellett temetkezési szolgáltatást is nyújtania
kell.
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-

Üzemeltető az önkormányzat temetővel kapcsolatos rendeletében meghatározott díjakon
kívül egyéb díjakat nem állapíthat meg.

A temető üzemeltetésére vonatkozó szerződés határozott, öt éves időtartamra, 2022. július 03.
napjától 2027. július 02. napjáig jöhet létre.
Az önkormányzat és a közszolgáltató a köztemető fenntartására és a temetkezési közszolgáltatásra
vonatkozó kötelezettségeiről kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötnek.
Herceghalom, 2022. április 11.

Csizmadia Zsuzsanna polgármester
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