PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Nyírbogdány község közigazgatási területén lévő és az önkormányzat tulajdonát
képező köztemető üzemeltetésére és fenntartására, valamint az egyházi tulajdonú temetőben
lévő önkormányzati tulajdonú ravatalozó épületének üzemeltetése
1. A kegyeleti közszolgáltatásba bevont terület jellemzői:
1./ Nyírbogdány község közigazgatási területén lévő és az önkormányzat tulajdonát képező, a
nyírbogdányi ingatlan-nyilvántartásban 132. hrsz. alatt megjelölt ravatalozó épülete,
2./ nyírbogdányi ingatlan nyilvántartásban 0250/2 hrsz. alatti köztemető.
2. Az üzemeltető általános feladatai:
- a temetők rendszeres tisztántartása, különös tekintettel a halottak napjára,
- az urnás temetkezési helyek környékének gondozása, rendszeres tisztántartása,
- a temetői közcélú zöldfelületek fenntartása (kaszálás, gallyazás, fakivágás),
- a temetőkben lévő illemhely karbantartása, üzemeltetése,
- a temetőkapu nyitása, zárása,
- meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási
tevékenységek ellátásának temetői rendjét,
-biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első
temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást,
-megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt,
-biztosítja a ravatalozó és a technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb
közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, pótlását, alkatrészellátását és működteti
azokat; az elhasználódott berendezési tárgyak pótlása,
-gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását,
zárását,
-megőrzi a nyilvántartó könyveket; - a meghatározott temetői nyilvántartások vezetése,
megőrzése,
-tájékoztatja a temetőlátogatókat,
-kijelöli a temetési helyeket,
-elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság
mentesítését és a hó eltakarítást,
-összegyűjti és elszállítja a hulladékot,
-gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
-összehangolja a temetések és a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó
használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési
intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását,
-gondoskodik az ügyfélfogadásról.

3. A temetéssel és a nyilvántartással kapcsolatos üzemeltetői feladatok:
- a parcellák előkészítése
- temető, temetőrész lezárására, bővítésére igény szerint javaslat készítése
- a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.
4. A temető létesítményeivel kapcsolatos üzemeltetői feladatok:
- a ravatalozó rendszeres takarítása, tisztántartása
- a vízvezetékek és vízcsapok üzemeltetése, javítása, a csurgalékvíz elvezetése
- közüzemi díjak fizetése (víz, villany)
- urnasírok telepítése.
5. A tulajdonos kötelezettségei
- a törvényi előírásoknak megfelelő létesítmények és berendezések megépítése, beszerzése
- a ravatalozó külső tatarozása, a tetőszerkezet javítása, szükség szerint a ravatalozó festése, a
nyílászárók mázolása
- a temetői belső utak javítása
- közkifolyók bővítése, telepítése
- kerítések javítása
- a halotthűtő cseréje.
6. A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja és a közszolgáltatás ellátásának
időtartama
A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja:
A közszolgáltatás ellátásának időtartama:

2013. január 1.
2018. január 1.

7. Finanszírozási és fizetési feltételek
7.1. Az önkormányzat az üzemeltetőnek a közszolgáltatás ellátásáért pénzbeli díjat nem fizet,
illetve más ellenszolgáltatást nem nyújt. A temető üzemeltetés költségfedezetét a temető
üzemeltetésével kapcsolatos bevételek, valamint a temetőben iparszerűen munkát végzőktől
temető fenntartási hozzájárulás biztosítják.
7.2. A temető üzemeltetője, amennyiben a kegyeleti közszolgáltatás mellett temetkezési
szolgáltatást is kíván végezni, köteles azokat számvitelileg elkülöníteni, és a megosztásra az
önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni. A temető üzemeltetője
köteles az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól a tulajdonost minden év
december 31-ig írásban tájékoztatni.
8. Pályázati feltételek
8.1. A 60 napnál nem régebbi cégkivonatnak, illetve a vállalkozói igazolványnak tartalmaznia
kell a parkgondozói vagy kertészeti, illetve ehhez kapcsolódó tevékenységi kör(ök)
megjelölését.

Pénzügyi feltételek:
8.2. Pénzügyi alkalmassági feltétel, hogy a pályázó mérleg szerinti eredménye, az elmúlt 3
lezárt üzleti év (2008-2010.) két egymást követő lezárt üzleti évében nem lehet negatív.
8.3. A pályázónak csatolni kell a lakóhelye (székhelye) szerint illetékes önkormányzat azon
igazolását, miszerint az önkormányzat felé adó- és egyéb tartozása nem áll fenn.
Műszaki-szakmai feltételek:
8.4. A pályázaton az vehet részt, aki megfelel az 1999. évi XLIII. törvényben és a 145/1999.
(X.1.) Korm. rendeletben foglalt, a temetőüzemeltetésre vonatkozó előírásoknak.
8.5. A pályázónak csatolnia kell az elmúlt két évben (2009-2010.) a tárgyi szolgáltatás
területén szerzett referencia igazolást.
8.6. A pályázó csatolja a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettségének és
képzettségének ismertetését (legalább 1 fő kertészeti, parkgondozó, illetőleg kertépítő
szakképesítéssel, vagy középfokú kertészeti, parkgondozó, illetőleg kertépítő végzettséggel,
illetve felsőfokú intézményben ilyen szaktárgyból vizsgával rendelkező vezető, vagy
határozatlan idejű jogviszonyban álló alkalmazott).
8.7. A pályázónak rendelkeznie kell a közszolgáltatás ellátásához szükséges járművek, gépek
berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására alkalmas
helyiséggel.
9. Pályázat tartalmi elemei
9.1. a pályázó neve és címe,
9.2. a pályázat benyújtását megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat vagy vállalkozói
igazolvány másolata,
9.3. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
Pénzügyi feltételek igazolása:
9.4. a 2009-2010. évekre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámoló másolatban
(amennyiben az előírás az adott cég számára, könyvvizsgálói záradékkal).
9.5. a pályázó lakóhelye (székhelye) szerint illetékes önkormányzat azon igazolása, miszerint
az önkormányzat felé adó- és egyéb tartozása nem áll fenn.
Műszaki-szakmai feltételek igazolása:
9.6. a pályázó nyilatkozata arról, hogy megfelel az 1999. évi XLIII. törvényben és a
145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben foglalt, a temetőüzemeltetésre vonatkozó előírásoknak.
9.7. a teljesítésbe bevonandó szakemberek végzettségét, szakképesítését igazoló dokumentum
egyszerű másolata, valamint saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz eredeti, vagy hiteles
másolati példánya.

9.8. a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, járművek, gépek, berendezések és eszközök
tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására alkalmas helyiség bemutatása.
10. A pályázatok értékelése
Érvénytelen a pályázat, ha:
• a pályázati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
• a pályázó a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek nem felel
meg;
• egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- ha a szolgáltató a pályázatában a hosszú távú együttműködési szándéka igazolásául a temető
fejlesztésében, a szolgáltatás minőségének javításában a tulajdonossal aktívan kíván
együttműködni, konkrét, költségbecslést is tartalmazó javaslatokkal, vállalásokkal
alátámasztva ezen szándékát.
11. A pályázat benyújtásának ideje és módja
11.1. A pályázatot 2012. december 7. napján 13.00 óráig lehet benyújtani Nyírbogdány
Község Polgármesteréhez (4511. Nyírbogdány, Kéki u. 2.) zárt borítékban, amelyen kizárólag
az alábbi szövegrész (jelige) tüntethető fel: „Ajánlat a község közigazgatási területén lévő és
az önkormányzat tulajdonát képező köztemető és ravatalozó üzemeltetésére és fenntartására”.
11.2. A benyújtott pályázatok felbontására a pályázati határidő lejártát követően 2012.
december 10. napján 10.00 órakor kerül sor Nyírbogdány Község Polgármesterének
irodájában.
11.3. A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel Nyírbogdány Község Polgármesteréhez lehet
fordulni. Balogh Tibor 06/20-5492090. (4511. Nyírbogdány, Kéki u. 2. Tel.: 42/532-423).
12. Pályázati tárgyalás lefolytatásának menete
12.1. A tárgyalásra ajánlatkérő csak a benyújtott ajánlatok megvizsgálását követően a
szerződéskötésre alkalmasnak minősített pályázókat hívja meg.
12.2. A benyújtott pályázatokat azok felbontását követően Nyírbogdány Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő decemberi ülésén bírálja el, melyre
2012. december 30. napjáig sor kerül.
A testületi határozatról minden pályázó írásban értesítést kap. A nyertes pályázóval a
kegyeleti közszolgáltatási szerződést 2012. december 31. napjáig megkötjük.
Nyírbogdány, 2012. november 22.
Balogh Tibor
polgármester

