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Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban:
Sztv.) 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 eltemetésre köteles személy, vagy az eltemetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik, az önkormányzat gondoskodik az
elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.
2013. évben 28 köztemetés került elrendelésre, melyre az önkormányzat összesen
3.309.074,- Ft-ot fizetett ki.
2014. évben 19 köztemetés volt, 1.908.779,- Ft került a szolgáltatók felé kiutalásra.
A fenti 47 esetből 4 esetben más önkormányzat rendelte el a temetést, melyet az önkormányzatunknak az Sztv. alapján meg kell fizetnie.
2015. évben eddig 15 köztemetés volt, melyre az idei évben 1.744.475,- Ft kifizetés
volt. Ebből 4 esetben csak megtérítési kötelezettségünk volt.
Köztemetés kérelem benyújtásakor a kérelmezők jelenleg szabadon választják ki a
szolgáltatást elvégző temetkezési vállalkozót és kérelmüknek megfelelően koporsós,
illetve hamvasztásos temetés kerül elrendelésre. Az idei évben 5 koporsós temetés
volt, a többi 6 hamvasztásos volt.
A köztemetés költsége több részből tevődik össze:
1. A koporsós, illetve a hamvasztásos temetéssel kapcsolatos költségekből (halott szállítási költségek, koporsó, urna, hamvasztás költsége, egyéb temetési szolgáltatások).
Ezt az összeget a temetkezési vállalkozónak fizeti meg az önkormányzat az általuk
kiállított számla alapján.
2. Olyan költségekből, melyek az egészségügyi intézményben merülnek fel (hűtés,
öltöztetés), valamint sírhelyvásárlás, halottasházi hűtés. Ezt az adott intézménynek,
cégnek fizetjük, melyek a szolgáltatást végzik (pl. kórház, Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft., temető gondnokság).
Dombóváron a köztemetést kérők több temetkezési szolgáltató közül választhatnak, a
temetkezési vállalkozók között azonban a szolgáltatásért kért árak között nagy különbségek vannak. Van olyan vállalkozó, aki 95.000,- Ft-ért, van, aki 120.000,- Ft-ért
nyújtja a szolgáltatást.
A temetkezési vállalkozók árai közötti különbségek miatt javaslom, hogy az önkormányzat versenyeztesse meg a köztemetések végzését a szolgáltatók között, így lehetőségünk lesz a legolcsóbb szolgáltatótól megrendelni a köztemetéseket. A hozzátartozó ettől függetlenül ugyanúgy megválaszthatja, hogy hamvasztásos, vagy koporsós
temetést szeretne kérni. Ennek érdekében javaslom versenyeztetéssel kiválasztani a
szolgáltatást végző vállalkozást 12 hónap időtartamra. Tekintettel arra, hogy az ismer-

tetett adatok alapján a szolgáltatás becsült értéke a nettó 750.000,- Ft-ot meghaladja 12
hónappal számolva, a szolgáltató kiválasztására közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárást kel lefolytatni a vagyonrendelet és a Beszerzési Szabályzat előírásai szerint.
Kérem a tisztelt Képviselőtestülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
köztemetést végző vállalkozás kiválasztására beszerzési eljárás megindításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a köztemetési
szolgáltatást ellátó vállalkozás versenyeztetéssel történő kiválasztásáról.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy folytasson le közbeszerzésen kívüli
beszerzési eljárást a szolgáltatás ellátójának kiválasztására12 hónap időtartamú szerződés megkötése érdekében.
A képviselő-testület a szükséges fedezetet a város 2016. évi költségvetésének terhére
biztosítja.
Határidő: 2015. december 15. – a beszerzési eljárás megindítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda – a versenyeztetésre
Hatósági Iroda – a szolgáltatás bonyolítása tekintetében
Kiss Béla
alpolgármester

