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A napirendi pont rövid tartalma:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (1) bekezdése értelmében a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről. A jelenlegi szolgáltató szerződése
2021. december 31. napjával lejár, ezért szükséges az új szolgáltató kiválasztása.
A vonatkozó önkormányzati rendelet szerint, ha az önkormányzat beszerzése a nettó 8 millió forintot meghaladja, de a közbeszerzési értékhatárt nem éri el, a beszerzéshez kapcsolódó minden
döntés, így különösen az ajánlattevők körének kiválasztása, illetve az ajánlatok értékelése a közgyűlés hatáskörébe tartozik.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Árokszállási Ibolya
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 37177-1/2021.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-173
Főosztályvezető aláírása:
Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések:

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs
egyszerű/minősített
Nyílt/Zárt ülés

JAVASLAT
köztemetési szolgáltatásra vonatkozó pályázathoz ajánlattévők kiválasztására
Tisztelt Közgyűlés!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (1) bekezdése értelmében – összhangban a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. § (2)
bekezdésével – 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 a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles
személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
Ezen szolgáltatást jelenleg a Borostyán Tóth Kft. végzi, azonban a vele kötött köztemetési szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés 2021. december 31. napjával lejár, ezért szükséges az új szolgáltató kiválasztása.
Az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V. 22.) számú önkormányzati rendelet 40. § (7) bekezdése alapján, ha az önkormányzat beszerzése a nettó 8 millió forintot meghaladja, de a közbeszerzési értékhatárt nem éri el, a beszerzéshez kapcsolódó minden döntés, így különösen az ajánlattevők körének kiválasztása, illetve az ajánlatok értékelése a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

A beszerzés nettó becsült értéke 11.000.000 Ft, melynek fedezete a 2022. évi
költségvetésben kerül betervezésre.
Dunaújvárosi székhellyel vagy fiókteleppel az alábbi három temetkezési vállalkozás
üzemel. Őket javasoljuk felkérni ajánlattételre.
ANNAMATIA-KEGYELET Temetkezési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2427 Baracs, Ifjúság utca 30.
Fióktelep: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 55.
BOROSTYÁN Tóth Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhely: Dunaújváros, Rákóczi Ferenc utca 45.
Dunaújvárosi „KEGYELET” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhely: 2400 Dunaújváros, Temető utca 60/b.
Az 1. melléklet az ajánlatkérő levél mintáját tartalmazza.
A határozati javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a 2021.
október 13-i ülésén 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a
Közgyűlésnek.
Az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság az előterjesztés a közgyűlési anyag postázását
követően tárgyalja, a bizottsági elnök a bizottsági véleményt szóban terjeszti a közgyűlés
elé.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…. /2021. (X. 21.) számú határozata
köztemetési szolgáltatásra vonatkozó pályázathoz ajánlattévők kiválasztásáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése köztemetési szolgáltatás nyújtása céljából ajánlattételre felkéri az alábbi temetkezési szolgáltatókat:
ANNAMATIA-KEGYELET Temetkezési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság.
Székhely: 2427 Baracs, Ifjúság utca 30.
Fióktelep: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 55.
BOROSTYÁN Tóth Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság
Dunaújváros, Rákóczi Ferenc utca 45.
Dunaújvárosi „KEGYELET” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Cím: 2400 Dunaújváros, Temető utca 60/b.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a polgármestert
az ajánlattételi felhívás elkészítésére és az ajánlattévők részére történő megküldésére.
Felelős: a határozat végrehajtásáért:
polgármester
Felelős: a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály vezetője
Határidő:

2021. november 15.

Dunaújváros, 2021. október 21.

Tóth Kálmán s. k.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi
Bizottság elnöke

Tóth Kálmán s. k.
a Pénzügyi, Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottság elnöke

