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K i v o n a t  
 
Nyárlőrinc Község Képviselőtestülete 2021. december 2-ai ülése jegyzőkönyvéből. 
 
(Kihagyva a kihagyandókat!) 

 
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
216/2021. (XII.2.) határozata 

Pályázati felhívás temető üzemeltetésére 

 

H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete meghívásos 
pályázatot ír ki köztemetőjének – kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés útján történő – üzemeltetésére, a melléklet szerint. 

A pályázati felhívás az alábbi vállalkozások részére kerül 
megküldésre: 

1.) Himalája Blue Kft., 6065 Lakitelek, Petőfi S. u. 8/A., 

2.) Szabó Edina, 6067 Tiszaalpár, Ady E. u. 23., 

3.) Városgazdasági Nonprofit Kft., 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester, 

Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 
 

Kmft. 
 
 

Pénzváltó István sk.   Szakácsné Marsa Edina sk. 
polgármester  jegyző 

 
A kivonat hiteles: 
 
Nyárlőrinc 2021. 12. 27. 
 
 
 
_______________________ 



Melléklelt a 216/2021. (XII.2.) Kt. számú határozathoz 
 
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEMETŐ ÜZEMELTETÉSÉRE 
 
 
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 
évi XLIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján meghívásos pályázatot ír ki 
köztemetőjének – kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő – 
üzemeltetésre. 

A pályázattal érintett temető a nyárlőrinci 399/1 hrsz-ú (1 ha 7017 m2) és 399/5 hrsz-
ú (2 ha 601 m2) temetőként nyilvántartott ingatlanokon helyezkedik el, az itt felépített 
ravatalozóval együtt. 

A temető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés 5 éves, 
2022. február 1. – 2027. január 31. közötti határozott időtartamra jön létre. 

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, 
amely a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak 
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, 
pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával 
egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.  

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 annak végrehajtásáról 
szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben meghatározott – az üzemeltetőre és 
a temetkezési szolgáltatókra is vonatkozó – szakmai, pénzügyi és egyéb 
feltételekkel; 

- a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási 
címpéldánya, vagy vállalkozó igazolványának saját hitelesítésű másolata; 

- nemleges adóigazolás csatolása a NAV-tól (köztartozásmentes adózói 
adatbázis is megfelelő) és a helyi adóhatóságtól; 

- a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt 
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd-, vagy felszámolási eljárás 
nincs folyamatban; 

- üzemeltetési, kegyeleti szolgáltatási bevételek, illetve a sírhely-értékesítésből 
származó bevételek elkülönítésére szolgáló számviteli szabályzat. 

A pályázathoz csatolni kell továbbá a törvényben meghatározott tartalmú kegyeleti 
közszolgálati szerződés tervezetét is. 

A pályázat nyertese (üzemeltető) jogosult és köteles: 

a) a temetkezési szolgáltatás ellátására az egyéb szakmai szabályok mellett 
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának a köztemetőkről és a temetkezés 
rendjéről szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletének betartani 
/jelenleg: 19/2013. (XII. 30.) önkorm. rendelet/ és betartatni; 



b) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építményeket, 
közműveket, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítményeket, valamint a 
közcélú zöldfelületeket karbantartani, gondozni, szükség szerint felújítani és 
pótolni; 

c) a hulladékot a temető területéről havi rendszerességgel összegyűjteni és 
elszállíttatni; 

d) önkormányzati rendelet alapján adományozható díszsírhelyeket gondozni, 
valamint a katona sírokat gondozni és ápolni; 

e) a nyilvántartókönyveket vezetni; 

f) biztosítani az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre 
való temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást; 

g) biztosítani a ravatalozó és technikai berendezései, valamint a temető egyéb 
közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működtetni azokat; 

h) gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítani a 
temető nyitását, zárását; 

i) tájékoztatni a temetőlátogatókat; 

j) elvégezni a temető és létesítményeinek tisztán tartását, fűnyírását, az utak 
karbantartását, síkosság mentesítését és a hó eltakarítást, úgy hogy a terület 
egész évben állandó jelleggel rendezettséget mutasson; 

k) szervezési intézkedésekkel elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés 
zökkenőmentes lefolytatását; 

l) gondoskodni az ügyfélfogadásról. 

Egyéb kikötések: 

- A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha pályázó vállalja saját költségén 
megépíteni a köztemető Nefelejcs utca felőli gyalogos bejáratához 
mozgáskorlátozottak részére kerekes-székes rámpa kialakítását. Az elvárt 
műszaki paraméterek alapján a temető kerítéssel párhuzamosan, attól 60 cm 
elhagyásával, 1,2 m széles térkőfedéssel és 10 %-os lejtéssel kerülne 
kialakításra. A Nefelejcs utca burkolata 106,40 m és a kiskapu előtti burkolt 
felület magassága 107,40 m közötti Balti tengerszint, melyet egy 1 m magas 
és 10,00 m karhosszúságú rámpával kell összekötni. Külső és belső oldalon 
támfal készül 25 cm vastagságban zsalukőből, 80 cm mélységű kavicsbeton 
sávalappal. Az útburkolatra merőleges vízszintes szakaszon a megfelelő 
szélességű térkő burkolat mindkét oldalon kertiszegély zárással. A támfal 
tetején a külső, utca felőli oldalon korróziógátlós festéssel kezelt acélcsőből 
készült korlát szolgálja a közlekedők biztonságát. 

- Az üzemeltető vállalja az önkormányzat által meghatározott ún.: szociális 
temetés költségén történő szolgáltatás nyújtását. Ugyanezen szolgáltatás 
biztosítását vállalja továbbá a helyi lakosként elhunytak részére. 

- Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében az egyenlő bánásmód 
elvét köteles tiszteletben tartani. 

- Az egyházi szertartási díjak mértékét az önkormányzat nem szabályozza, 
annak megállapítása az egyházak joga marad, mely díjat a temettető 
közvetlenül az egyházaknak fizet meg. 

 



 

- Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a 
temetkezési 

szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén 
hirdetményt kifüggeszteni. 

- Az üzemeltető lehetőleg nyisson irodát a településen, ahol ügyfélfogadást tart 
és bemutató helységként szolgál a kellékek árusításához. 

- Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást 
más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti. 

- Az üzemeltető köteles az önkormányzatot illető sírhely-megváltási díjat az 
önkormányzat részére beszedni és átutalni. 

- Az üzemeltető – figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra – teljes körű 
temetkezési 

szolgáltatás végzésére jogosult. Teljes körű temetkezési szolgáltatás a Korm. 
rendeletben meghatározott temetkezési szolgáltatási tevékenység. 

- Temetkezési szolgáltatási tevékenység kormányrendeletben 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. 

- Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban 
meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 7., 12.00 óra 
 
A pályázat benyújtásának helye: Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatala     

(6032 Nyárlőrinc, Dózsa György u. 34.) 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 21., 24.00 óra. 
 
A szerződéskötés határideje: 2022. január 31., 12.00 óra. 
 
A pályázat benyújtásával egyidejűleg fizetendő regisztrációs díj:                     
15.000,-Ft + ÁFA. 
 
A pályázat elbírálása: A pályázatokat a Képviselő-testület a benyújtást követő 
képviselő-testületi ülésén (ennek akadályoztatása esetén polgármesteri határozat 
alapján) bírálja el, és egyben fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa.  
 
A pályázati felhívással együtt megküldésre kerül Nyárlőrinc Község 
Önkormányzatának a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet 
szövege, valamint a szociális temetés díját megállapító rendelet kivonata. 
 
 
 



 
 
További információ a dr.csernus@freemail.hu elektronikus levélcímen, dr. Csernus 
Tibor ügyvédtől kérhető. 
 
 
Nyárlőrinc, 2021. december 2. 
 
 

A képviselő-testület nevében: 
 
 
 

Pénzváltó István 
polgármester 
 
 
 

A pályázati felhívás dr. Csernus Tibor ügyvéd (6000 Kecskemét Klapka u. 6.) által 
megküldésre kerül az alábbi vállalkozások részére: 
 
 
 
1.) Himalája Blue Kft., 6065 Lakitelek, Petőfi S. u. 8/A 

2.) Szabó Edina, 6067 Tiszaalpár, Ady E. u. 23. 

3.) Városgazdasági Nonprofit Kft., 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A 
 


