ELŐTERJESZTÉS
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. augusztus 26–án
tartandó rendkívüli 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.
A fent részletezett feladat ellátására Komló Város Önkormányzat a Komlói Temetkezési Kft.vel 2011. május 16 napján kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötött, amely 2021. május 15.
napjáig volt hatályos. Ennek okán Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2021. (IV.8.) számú határozata alapján pályázati felhívást hirdetett a feladat ellátására. A
beérkezett pályázati anyagok elbírálásának elhúzódása miatt a Képviselő-testület 189/2021.
(VI.24.) számú határozatában döntött a pályázati eljárás 2021. szeptember havi rendes
testületi ülésig történő meghosszabbításáról, valamint az érvényben lévő közszolgáltatási
szerződés 2021. szeptember 30. napjáig történő kiterjesztéséről. Az azóta eltelt időszakban
kiküldött, a pályázat elbírálására vonatkozó hiánypótlási eljárások lezárása és elbírálása több
időt vesz igénybe, ezért előre láthatólag a pályázati eljárás végleges értékelése csak október
hónapban tud lezárulni. Ezért javaslom a pályázati eljárás októberi rendes testületi ülésig
történő meghosszabbítását és ezzel egyidejűleg a Komlói Temetkezési Kft.-vel jelenleg
érvényben lévő szerződést 2021. december 31-ig meghosszabbítani.
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 októberi 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: 2021. szeptember 30.
Felelős: 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.
december 31. napjáig meghosszabbítja, felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.

Határidő: 2021. szeptember 30.
Felelős: Polics József polgármester
Komló, 2021. augusztus 24.

Polics József
polgármester

