
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
temető üzemeltetésére 

 
Tárnok 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 alapján pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Tárnok, 3217. hrsz-ú köztemető és a 
kezelésében lévő Tárnok, 262. hrsz-ú egyházi temető 2022. január 1-jétől kezdődően  
 

10 éves, határozott időtartamú üzemeltetésére irányuló  
kegyeleti közszolgálati szerződés megkötése céljából 

nyílt pályázatot hirdet. 
 

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról 
szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb 
feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja. 
 
1.) Pályázhatnak mindazok a - kegyeleti közszolgáltatás ellátására a kormányrendeletben 
meghatározott feltételekkel rendelkező - vállalkozók és vállalkozások, akik/amelyek Tárnok 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2011. 
(IX.16.) számú önkormányzati rendeletében foglalt előírásainak megfelelően vállalják: 
 

a) az éves átlagban 100 helyi temetkezéssel számolt bevételeikből a közszolgáltatás teljes 
körű ellátását és az azzal kapcsolatos kiadásokat – ideértve a karbantartást, állagmegóvást, 
a temető folyamatos tisztántartását, rendjét biztosító temetőgondnok foglalkoztatását, 
valamint évi kétszeri teljes temető-takarítást és a ravatalozó jó gazda gondosságával 
történő karbantartása feladatainak ellátása mellett; 

b) a temetkezési szolgáltatásokkal kapcsolatos díjbeszedés ügyintézését és a temetői 
nyilvántartások (nyilvántartó könyv, sírboltkönyv, sírhelytérkép) jogszabályi előírásoknak 
megfelelő vezetését, a ravatalozó üzemeltetése kapcsán az hatóság előírásainak betartását. 

 
2.) Pályázni a fentiek figyelembevételével készített „Kegyeleti közszolgáltatási szerződés” 
tervezetével lehet, melyet pályázó – zárt borítékban – 2021. november 19-én 14 óráig nyújthat 
be a Polgármesteri Hivatal Titkárságán (2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. I. emelet) 
 
A közszolgálati szerződésben a pályázónak vállalnia kell, hogy 
 

a) mint Üzemeltető minden év végén beszámol a Képviselő-testületnek az elvégzett éves 
munkájáról, melyet a testület minősít – döntve arról, hogy az Üzemeltető teljesíti-e a 
szerződésben foglaltakat. (nem-teljesítés esetén a Képviselő-testület jogosult a szerződés 
azonnali hatállyal történő felmondására.) 

b) üzemeltetőként évente október 15. napja és 30. napja között, továbbá a húsvét ünnepét 
megelőző két hétben köteles általános temető-takarítást szervezni, előzetesen tájékoztatást 
küldve arról a civil szervezetek részére – önkéntes részvételükhöz szervezett kereteket 
biztosítva. 

 



A pályázathoz az alábbi mellékleteket csatolni kell: 
 igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) 
Korm. rendeletben meghatározott az üzemeltetőre és a temetkezési szolgáltatókra is 
vonatkozó - szakmai, pénzügyi és egyéb feltételekkel 

 nemleges adóigazolás csatolása az NAV-tól és a helyi adóhatóságtól 
 a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 

folyamatban 
 a pályázó sorolja fel az üzemeltetési időszakban milyen változtatásokat hajtana végre 

köztemető és annak létesítményeivel kapcsolatban, és a változások ütemezését, mely 
vállalások részét fogják képezni a pályázat nyertesével megkötendő közszolgáltatási 
szerződésnek, azok nem teljesítése esetén pedig az önkormányzat felmondási lehetőséggel 
él. 

 üzemeltetési és kegyeleti szolgáltatási bevételek elkülönítésére szolgáló számviteli 
szabályzat 

 a pályázó tevékenységének megismerésére alkalmas referenciák megjelölését, 
 üzleti tervet 
 szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. §-ában 

szabályozott köztemetés vállalási díjának mértékéről szóló nyilatkozat 
 
A pályázatok bontására a pályázatban résztvevők részvételével, 2021. november 22-én 14 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában kerül sor – jelen felhívás egyúttal meghívó is a 
pályázók számára. 
 
A pályázatok súlyozási és értékelési szempontjait jelen felhívás melléklete tartalmazza. 
 
Bíráló bizottság: A Képviselő-testület Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 
A pályázat nyerteséről a Képviselő-testület 2021. november 25-i rendes ülésen dönt. 
 
 



Melléklet a kegyeleti közszolgálati szerződés megkötésére kiírt  
Pályázati felhíváshoz: 

 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kegyeleti szolgáltatás ellátására kiírt 
pályázat súlyozási és értékelési szempontjait az alábbiak szerint határozza meg: 
 

I. Díjszabásra vonatkozó szempontok (helyezési sorrend – mindkét alpontban külön-
külön – 1-es szorzóval szorzandó!): 

 
II.1.) a helyi önkormányzati rendelettel érvényesen megállapított sírhely-díjak 
esetleges módosítására vonatkozó javaslat, vagy hatályos díjtételek betartása 
II.2.) a temetőben kegyeleti szolgáltatást végző más vállalkozók felé az üzemeltetésre 
pályázó által érvényesíteni kívánt díj mértékének emelése vagy a hatályos díj 
elfogadása 
 

II. Üzemeltetésre vonatkozó gyakorlati elképzelések: (helyezési sorrend – 
mindhárom alpontban külön-külön – 2-as szorzóval szorzandó!) 
II.1.) a temetői hulladékgyűjtő helyek száma, és ürítésük gyakorisága 
II.2.) temető-karbantartás (fűnyírás, fizikai gyommentesítés, takarítás) gyakorisága 
II.3.) temetőgondnok foglalkoztatása (helyszíni jelenlét gyakorisága, időtartama, 
elérhetőség módja) 

 
A fenti értékelési szempontok segítségével a helyezési sorrendet (továbbiakban: „viszonyszám”) 
úgy kell meghatározni, hogy a pályázatok közül az adott szempontból legjobb ajánlat az első 
helyet, míg a leggyengébb ajánlat a legmagasabb helyezési számot érje el! Az így elért pontokat a 
súlyozási szorzóval meg kell szorozni – s az lesz a nyertes, akinek a legkevesebb pontja (helyezési 
száma) van. 
 
Érvényes pályázatot beadni csak az alábbi, értelemszerűen kitöltött táblázat csatolásával lehet! 

 
A pályázat értékelési 

szempontjai 
– és súlyozási értékük 

(szorzó) 

 
Az ajánlat tartalma 

(pályázó tölti ki) 

Viszonyszám 
(szorzandó): 

a többi pályázathoz 
mérten 

elért helyezési szám 
– csökkenő 
sorrendben 

 
Súlyszám 
(szorzat) 

I. Díjszabásra vonatkozó 
szempontok (súlyozási 
értékük szempontonként: 1) 

   

I.1.) a helyi önkormányzati 
rendelettel érvényesen 
megállapított sírhely-díjak 
módosítására vonatkozó 
javaslat; 

   

I.2.) a temetőben kegyeleti 
szolgáltatást végző más 
vállalkozók felé az 
üzemeltetésre pályázó által 
érvényesíteni kívánt díj 
mértéke 

   

II. Üzemeltetésre -  -  



vonatkozó gyakorlati 
elképzelések (súlyozási 
értékük szempontonként: 2) 

II.1.) a temetői hulladék-
gyűjtő helyek száma, és 
ürítésük gyakorisága 

   

II.2.) temető-karbantartás 
(fűnyírás, fizikai 
gyommentesítés, takarítás) 
gyakorisága 

   

II.3.) temetőgondnok 
foglalkoztatása (helyszíni 
jelenlét gyakorisága, 
időtartama, elérhetőség 
módja) 

   

 
 
 


