ELŐTERJESZTÉS
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. június 24–én
tartandó ülésére
Az előterjesztés tárgya: A köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódó kegyeleti
közszolgáltatási szerződés kapcsán kiírt pályázat
elbírálási határidejének és jelenleg érvényben lévő
szerződés érvényességének hosszabbítása.
Iktatószám:

F/9917/2021.

Melléklet: 0 db

A napirend előterjesztője:

Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette:

Breitenbach József műszaki ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:
Bizottság
Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági
Bizottság
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési
bizottság

Hatáskör
SZMSZ 1. sz. melléklet II/C 23. pont
SZMSZ 1.sz. melléklet III/C 6. pont

Meghívott:

Határozatot kapják:
Komlói Temetkezési Kft. (7300 Komló, Jó szerencsét utca 11.)

Tisztelt Képviselő-testület!
A köztemetők kialakítása és fenntartása (azaz üzemeltetése) a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 2. pontja szerint kötelező
települési önkormányzati feladat.
Ehhez kapcsolódva a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (Ttv.) 6. §
(3) bekezdése szerint a temető tulajdonosa - ha nemzetközi szerződés másként nem
rendelkezik - köteles a temető fenntartásáról, továbbá üzemeltetéséről gondoskodni. E
feladatait saját maga, illetve - szerződés alapján - gazdálkodó szervezet útján is elláthatja.
Komló Város Önkormányzat és a Komlói Temetkezési Kft, (mint üzemeltető) közötti
kegyeleti szolgáltatási szerződés a Képviselő-testület 68/2011. (V. 5.) számú és a 102/2018.
(VI. 20.) számú határozata alapján 2021. május 15. napjáig volt hatályos. A szolgáltatás
megszakítás nélküli folytonossága érdekében ezt megelőzően Komló Város Önkormányzat
képviselő-testülete a 91/2021 (IV.8.) sz. határozatával jóváhagyta a tárgyi meghívásos
pályázati eljárás megindítását az új üzemeltető kiválasztására.
Az ajánlattételi felhívás során az önkormányzat az alábbi vállalkozókat kérte fel ajánlattételre:
1. Komlói Temetkezési Kft. (Cg. 02-09-069620; 7300 Komló, Jó szerencsét utca 11.);
2. KLEM Kft. (Cg. 17-09-004449; Nagymányok, Zrínyi Miklós utca 4.A.).
3. Takács Árpád egyéni vállalkozó (7300 Komló, Alkotmány utca 7. I. em. 6.)
A felhívás kiküldését követően az ajánlattevők a pályázattal kapcsolatban kérdéseket tettek
fel, amelynek következtében a pályázat beadási határideje 2021. április 22. napjáról 2021.
április 27. napra módosult. Az ajánlattevők által feltett kérdéseket az önkormányzat, mint
ajánlatkérő 2021. április 23. napján megválaszolta.
A módosított ajánlattételi határidőig a felkért vállalkozások közül a Komlói Temetkezési Kft.
és a KLEM Kft. nyújtotta be ajánlatát. A harmadik meghívott vállalkozás (Takács Árpád
egyéni vállalkozó) nem adott ajánlatot, így az eljárás további szakaszában már nem vett részt.
A pályázatok értékelése a szükséges hiánypótlások miatt a tervezetnél hosszabb időt vett
igénybe, ezért Komló Város Önkormányzat kezdeményezte a Kegyeleti közszolgáltatási
szerződés lejárati határidejének módosítását 2021. június 30-ra.
Ezt követően a hiánypótlások kiküldése két ütemben történt:
-

I. forduló 2021. május 27-én került kiküldésre 2021. június 3-i beadási határidővel.
II. forduló 2021. június 3-án került kiküldésre 2021. június 15-i beadási határidővel.

Az I. forduló hiánypótlását csak a Komlói Temetkezési Kft. teljesítette. A KLEM Kft. nem
nyújtott be hiánypótlási anyagot, így a pályázata érvénytelenné vált.
A Komlói Temetkezési Kft. a II. forduló hiánypótlását határidőben, 2021. június 15-én
teljesítette, azonban a hiánypótlás során meghatározott előírásokat csak részben teljesítette.
A további hiánypótlás, illetve tisztázó kérdések kiküldése és azok beérkezését követő
értékelés időbelisége meghaladja a vállalkozó jelenleg érvényben lévő szerződésének
határidejét (2021. június 30.), Ezért javaslom a vállalkozó jelenleg érvényben lévő
szerződését 2021. szeptember 30. napjáig meghosszabbítani. Javaslom továbbá, hogy a
pályázatról való döntést a szeptemberi rendes testületi ülésre halasszuk, egyben kérem
felhatalmazásukat arra, hogy a Komlói vállalkozótól további hiánypótlás keretében a pályázat
kiegészítés, és pontosítását kérjem megfelelő határidő kitűzésével, annak érdekében, hogy a
szolgáltatás folyamatosságát, és a Komlói vállalkozás számára a további hiánypótlási
lehetőséget biztosítsuk. A hiánypótlás keretében pontosítani szükséges elsősorban az üzleti

tervet, a beruházásokkal kapcsolatos megállapodás részleteit, és szükséges megteremteni a
nyilatkozatokkal, a szerződéssel és a pénzügyi szabályzatokkal való összhangot

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a Pénzügyi,
Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság
állásfoglalásának figyelembevételével döntsön a pályázati határidő és jelenleg érvényben lévő
szerződés meghosszabbításáról.
Határozati javaslat:
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági
bizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatainak figyelembevételével –
megtárgyalta a köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódó kegyeleti közszolgáltatási szerződés
kapcsán kiírt pályázat elbírálási határidejének és jelenleg érvényben lévő szerződés
érvényességének hosszabbításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület jóváhagyja a kegyeleti közszolgáltatási szerződés kapcsán kiírt
pályázati eljárás szeptemberi rendes testületi ülésig történő meghosszabbítását. Felkéri
a polgármestert, hogy a Komlói Temetkezési Kft. pályázót megfelelő határidő
kitűzésével hiánypótlásra és a pályázat pontosítására hívja fel.
Határidő:
Felelős:

2021. június 28.
dr. Müller József aljegyző

2. A Képviselő-testület a Komlói Temetkezési Kft-vel (Cg. 02-09-069620; 7300 Komló,
Jó szerencsét utca 11.) jelenleg érvényben lévő Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződést
2021. szeptember 30. napjáig meghosszabbítja, felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2021. június 30.
Polics József polgármester

Komló, 2021. június 24.

Polics József
polgármester

