
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt kétfordulós pályázatot 

hirdet 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) és annak végrehajtására kiadott 145/1999. 

(X. 1.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet ) alapján – pályázatot ír ki a 

Budakeszi 2402 hrsz. alatt felvett, „temető” megjelölésű, 49.161 m2 alapterületű köztemető – 

kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő - fenntartására és üzemeltetésére. 

 

A kiíró neve, címe, telefonszáma, e-mail elérhetősége, honlapja 

 

 Név: Budakeszi Város Önkormányzata 

 Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 

 Telefon: 06-23/535-710/148 

 E-mail: aljegyzo@budakeszi.hu 

 Honlap: varoshaza.budakeszi.hu 

 

Az önkormányzat a nyertes pályázóval a Budakeszi köztemető fenntartására és üzemeltetésére 

kegyeleti közszolgáltatási szerződést köt a Törvény IV. fejezetében foglaltak szerint. 

 

Kegyeleti közszolgálati szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a 

Törvényben és a Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek 

megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja. 

 

Az üzemeltetés átengedéséért a szerződés megkötését követően havonta nettó + ÁFA bérleti 

díjat kell, hogy fizessen a nyertes ajánlattevő az önkormányzatnak. A bérleti díj a helyi 

rendelet szerint az üzemeltetőt megillető díjakkal összhangban az infláció mértékével 

emelkedik évente. A szerződéskötés további feltétele a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó 

fejlesztés vállalása összhangban a Budakeszi Köztemető Belső Szabályozási Tervével.  

 

A szerződés időtartama: A temető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó szerződés 

határozott, 10 éves időtartamra, 2017. szeptember 10. napjától 2027. szeptember 09. napjáig 

jön létre. 

 

A pályázati kiírás átvételének helye, időpontja és költsége 
 

A pályázati kiírás a közzététel napjától (varoshaza.budakeszi.hu honlapon való megjelenés) a 

pályázati határidő lejártáig áll rendelkezésre. A pályázati kiírás személyesen átvehető 

munkanapokon 9 órától 15 óráig, pénteki napon 9 órától 11 óráig a Polgármesteri Hivatalban, 

vagy letölthető a varoshaza.budakeszi.hu weboldalról. 

 

Felvilágosítás a pályázati eljárásról 

 

A kiíró a résztvevők számára lehetőséget biztosít a pályázati eljárásra vonatkozó kérdések 

feltevésére és esetleges további információszerzésre. A kérdéseket a fenti címre kérjük 

mailto:aljegyzo@budakeszi.hu
http://www.varoshaza.budakeszi.hu/


megküldeni, vagy keressék telefonon dr. Szauter Anikót a 23-535-711/114 melléken, vagy dr. 

Makai Katalin aljegyzőt a Polgármesteri Hivatal 6. számú irodában ügyfélszolgálati időben. 

 

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 

 

A pályázatok benyújthatók  

 személyesen a Budakeszi Polgármesteri Hivatal (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) 

ügyfélszolgálatán, 

 vagy postai úton (2092 Budakeszi, Fő u. 179. címre) 

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. augusztus 8. kedd 14,00 óra  
 

A pályázati felhívás visszavonása 

 

A kiíró a pályázati felhívást a pályázatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja.  

 

A pályázó ajánlati kötöttségének időtartama 

 

A pályázó ajánlati kötöttsége a benyújtási határidőtől számított 2 hónapig tart. 

 

A pályázó az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatát akkor módosíthatja, ha a kiíró az ajánlatok 

összehasonlíthatósága érdekében – határidő kitűzésével – a pályázótól felvilágosítást kér vagy 

a pályázót hiánypótlásra, pontosításra hívja fel. Akkor is módosíthatja, ha a 2. fordulóban 

további többletfejlesztést vállal. A pályázat egyéb módosítása érvénytelen. 

 

Szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül. 

 

A teljes kiírás és 2 melléklete a fenti honlapon és megadott elérhetőségeken megtalálható! 


