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Földeák község Polgármesterétől
6922 Földeák, Szent L. tér 1. Tel./Fax 62t524-Og2,621524-090

ak.hu

Ea.: Kurunczi-Bálint Nikolett
Előterjesztés

Tárgy: Elhunyt személy közköltségen
történő eltemetésének költsége 2O2A. évre
Mell.: 3 db árajánlat;

Földeák

1 s-1ocjá!i9 igazgatásról és szociális el|átásokról szóló 1993. évi l!t' tv.(továbbiakban: 9.tl48-.-S-a alapján ,,a haláteset hetye szerint itletékes telepÜtési
önkormányzat képviselő-testüIete - a haIátesetrőt úaIó tudomásszezést követő
h-uszonegy napo! le|til - gondoskodik az elhunyt szeméty közköltségen
történó eltemetéséről, ha nincs vagy nem telhető fel az etteme'ttetésre kötjtesszemély, Y3gy az eltemettetésre köteles személy az ettemettetésrőI nemgondoskodik. Az eIhunyt szeméty utolsó lakóhelye szerinti tetepülési
önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként á terütetiteg iltétéres
|91je9vz-onél bejelelti' Y"gy az eltémettetésre köteles személyt á köztemetés
költségeinek megtérítésére kötetezi.''

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának résztetes szabályaiiót ézóló 63/2006.
$l.27..-| Ko-rminyrendelet 9n. s (3) bekezdése szerint: ,, A liöztemetés köttségemagába foglalja az egészségügyi intézményben úégzett hatott kezetési
tevékenység és a halott szállítás díiát is.''

Földeák községben a köztemetés legkisebb költségének meghatározása és atemetkezési szolgáltatóva! történő megállapodás megkötésé érdekében az
Ön korm ányzat h á rom temetkezés i vá l la lkoz?stói ké rt á rajá niatot'

A temetési szolgáltatók áttal megkÜldött árajánlatok a következőket tartatm azzákz

_ hamvasztás utáni temetés:l a hamvasztáshoz szükséges ketlékeket,! a hamvasztást,. szállításokat a makói Kórházbót a hamvasztóba,
temetkezéstől a temetőbe iIletve a ravatatozőtől a sírig,. szociális urnát,r sírjelző keresztet,r a_szolgáItatást {feliratozás, ravatatozás, urna ethelyezését a
sírba, sírásását).



- testtemetés:
. koporsót,. szemfedelet,. lepedőt,. derékaljat,. párnát,. műanyagbetétet,. sírjelző keresztet,
' a szál!ítást a makói Kórházbót a temetőbe, ittetve a sírhoz,

ü gyeleti halott szállítást,
' a-szolgáltatást (koporsó etőkészítése, feliratozás, leeresztés,

sírásás, hantolás).
Az árajánlatok nem taÉalmazzák a híitést, a végtisztességre va!ó
felkészítést (öltöztetést), gyászbeszédet, sírhety-díjat, -hirdetést, 

koszorú
árát, valamint más temetkezés általi szállítási díiái.

H'ATÁnozATt JAVAsLAT
Földeák Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésérő] szóló 478t2o2o. (xl.
3.) Korm. rendelete, valamint a katasztrófavédelemről és a hozá kapcsoló'dó
egyes törvények módosításáró! szóló 2011. évi cxxvltl. törvény 46.s. (4)
bekezdésében foglalt veszétyhetyzetre tekintettel - a Képviselő-testütet
hatá9klfben eljárva, figyelemmet a szociális igazgatásról és szoiiális etlátásokról
szóló 1993. évi lll- ty. 48.$. foglaltak alapján- Foldeák telepÜlésen elhunyt szeméty
közköltségen történő eltemettetésére a ._vel köt megállapo áast zozi.
évre.

Erről éÉesítést kap:
1./ Földeák község polgármestere
2. l F öldeát_Óttin Jai xóiseJ jegyzője
3./ Kurunczi_Bálint Nikolett szociális Ügyintéző

Földeák' 2020. december í1.

nal Gábor

(

Szolgáltató Testtemetés
(bruttó)

Hamvasztásos temetés
(bruttó)

Rekviem 1990 Makó Kft. 99.000.- Fr. 95.000.- Ft.

Csongrád Megyei
Kegyeleti Kft.

í50.000._ Ft. í40.000._Ft

Bergavellum Kft.
lrisz Temetkezés

í60.000.-Ft 125.000.-Ft

polgármester



Rekviem 1990 Makó Kft

Kiss Sándor

Makó Jó:sef Attila u.5. srám

62/273-5r4

Földeák község Önkormányzata részére

ff'r:ffi'*:rjiuárajánlatunkat 
tessr{ik meg a ?021. évre kÜ*költíég€n történű temetés

Testternetésre, m*ty tartalmazza :

_ kopÓrsó

_ szemfedél

_ lepedő

_ derékalj

- párna

műanyagbetét

- sÍrjelző kereszt

A vállítást a makóí Kórházból a temetóbe ille*e a sírhoz,iigye|eti halott srállftást.
A srolgált*tást:

- koporsÓ előkészÍtését

- félíratozását

_ |eeresztést

- sírásást

- hantolást

Nettó 77,953,-

Ára 2!'a47,-

Bruttó 99.o0o,-

Fenti árajánlat nem ,'il&lma&a a raYataloró bérleti díJát' az elhunyt Ölt&tetését.
Makó,2020.12'05.

Tisztelettel:



]aa'1] ]'.;:a]é]*:;'!1-,,.aa:'..i;.J59*j*{'i'2aag,a,:aj8*.'):,.,:?:.*4...:{;Él4ry.i!i1$!11r1!:;.
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Rekviern 1990 Makó Kft

Kiss 5ándor

Makó József Attila u.5. szám

6217]L3-514

Földeák l(özség Önkorrnányzata részére

Tis:telettel, az alábbi árajánlatunkat tesszük m6g a 2021' évre közköltségen történő temetésköltségeire vonatko:óan:

H a rnvasrtá s utá n i te metés re, me ly ta rta lÍnalra :

A hamvasrtáshoz srÜkséges tellékeket.

A hamvasztást.

seállításokát a hamvasrtóba, temstk€téstől a temetőbe ílletve a ravataloÍótóla sírig.

Srociális urnát,

Skjelző keresztet.

A szolgáltatást:

- felir,atozást
. rarrata|ozást
. uÍna elhelyerését a s{rba
- s{rását

Nettó 74.803,_

Áfa za'7g7,-

Bruttó 95.000

Fentiárajánlat nem tartalrnarza a ravatalozó bérleti díját.

Makó, 2020'12.03.

Tisztelett€l:



A/t
{ Fson$sa 6800 Hódmezővásárhely, Dr. lmre József utca 1.
\ |Me8Dlel Tel.: 62/534-985; +3ó130-606-3802; Fax.z 62t534-986\K.gyeletlKft. e-mailcÍm: csmkegyeletikft6lcsmkegyeletiKt'hu

Földeárk község Polgármestere részére
6922Földeél< Szent L. tér l. Pf.l.

Iktató saám: 12020

Dáfum: 2020.ll.l3.

Tá rgy: közköltsé gen történő temetés áraj ánlat Földeríkra

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérésének megfelelően közköltségen történő temetésre az alábbi árajrínlatot teszem:

l. testtemetés: bruttó: 150.000._Ft/eset
2. hamvasáásos temetés: bruttó: l40.000._Ft/eset

A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. számlájában érvényesíti:
l ' a ténylegesen felhasznált kegytárgyak bruttó árait,

2. a katolikus temető ravatalozó bérleti díját szilmla szerinto hamvasztás esetén
ravatalozás nélkül,

3. hamvasztás esetén a hamvasáás díját,
4. a saját szolgáltatásokból az igénybevételtől ftiggetlenül csak az.okat a tételeket,

amelyek bruttó díja belefér a költségkeretbe.

A költségkeret továbbra sem tartalmazza:
_ sírhelydíjat,sírásást,
- választás szerinti búcsúzüatiást,

- koszorut, virálot,
- hangosítást, gyászzenét, öröklángot,
- hirdetést,

- a felsoroltnál igényesebb kegytfuryakat,
- más vállalkozó szÁllítési, hűtési, öltöztetési díjait.

A fenti igények csak akkor teljesíthetök,ltaaz igénylő (az Önkormányzatvagy Temettető) a
kö ltségkereten fe lül megfizeti'
Év közbeni kegytárgy-szá|lítői és külsö szolgáltatói áwáltozást a 2020 évben jóváharyott
költségkereten fe lül előzetes írásbe l i táj ékoáatással érvényesítj iik.
Kérem az ajánlatot bizalmasan kezelni.

Hódmezővásárhely, 20|20' l I.13.

Tisztelettel:

*cpltcxtp:*&?tl trgytltsn ffy,
6t'oo tloamóYrqinr+ r'. ,*. e - r.."

' Il'l ael' lÚz(Er./l.rgr a0ol!}oos6|dw* t':ffi.o-l 6 á+z r|{í'9{/r'lr{aqt%i7
Varga György
ügyvezető



Szociális lgazgatás Földeák

Feladó:
Küldve:
Gímzett:
Tárgy:

Fontosság:

Földeák PMHiv [foldeak@foldeak. hu]
2020. december 10. 7:56
polgarmesterG8@gmail.com; RákÓczi Edit; rerika@foldeak.hu; szocig@foldeak.hu
FW: Köztemetés

SürgŐs

From: Kovács l nci <rubina@citromail.hu>
Sent: Wednesday, December 9, 2020 2:18 PM
To: foldeak@foldeak.hu
Subject: Köztemetés
!mportance: High

Földeák es Órotoear Önkormányzata részére.
Telefonon tÖrtént megkeresésÜk alapján, kÜldöm a nálunk érvényben levő köztemetés árjegyzékét.
2021. január 1.-től érvényes.
Hamvasztásos temetés: 125000-ft
Koporsós temetés: 160000-ft
Ezen felüliköltségek:Kórházban fizetendő összeg, sÍrhely, ravatalozó bérletidíja, búcsÚztatás (polgári 15000 ft, a
földeáki egyház tarifáját nem ismerem)
A temetési költség egy 5000 ft értékű koszorút tartalmaz.

Üdvozlettel: Begravellum kft
lRISZ temetkezés
6775 Kiszombor
Nagyszentmiklósi utca 35.

lroda: Nagyszentmiklósi utca 7.
Kovács lrén

Citromail.hu levelezőrendszerből küldve
Lépi be vagy reeisztráli


