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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Temetőgondnoki teendők ellátása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. október 21‐i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület döntött a temetőgondnoki státusz betöltéséről. A hirdetmény megjelent, jelentkező, 
pályázó nem volt. A feladat ellátása fontos feladata az önkormányzatnak. Javaslom, kérjünk vállalko-
zásoktól árajánlatokat az alábbi feladatok megjelölésével: 
 

- a temetői zöldfelületek gondozása, 
- síkosságmentesítés, hóeltakarítás, 
- ravatalozó takarítása, 
- kapcsolattartás a hozzátartozókkal és a temetkezési vállalkozókkal, a Polgármesteri Hivatal 

ügyintézőivel, 
- temetéshez szükséges dokumentumok begyűjtése, átadása a Polgármesteri Hivatal ügyintéző-

jének, 
- sírhelyek kijelölése, 
- évente egy/két alkalommal lejárt sírhelyek feltárása, jelzése a Polgármesteri Hivatal munkatár-

sának. 
 
Feladatellátás helyszínei: 
 
     934 hrsz-ú kivett lezárt temető (Pusztaszántó)   - ahol csak a zöldfelületek gondozása a feladat 
     05/7  kivett temető (Zrínyi u. vége)                     
 
A temetőgondnok munkavégzése során az alábbi jogszabályokat köteles figyelembe venni: 
- Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testületének 18/2011.(IX.30.) rendelete A temetőkről és 
a temetkezés rendjéről 
- a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény előírásai, valamint      
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) 
Korm. rendelet 

 
A hirdetményt lehet nyilvánosságra hozni, vagy konkrét vállalkozásokat megszólítani. Bármely megol-
dás részemre elfogadható.  
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. október 12. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 
 
 

2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
- pályázati kiírás temetőgondnoki feladatok ellátására 

 
 

3.)  Jogszabályi háttér 
 

Mötv., mely meghatározza az önkormányzat kötelező feladatait.  
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( X.21.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a temetőgondnoki teendők 
ellátásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a temetőgondnoki feladatok ellátására az alábbi tartalommal nyilvá-
nos pályázatot kíván kiírni: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet temetőgondnoki felada-
tok ellátására.  
 
A temetőgondnok feladata kiterjed:  
 

- a temetői zöldfelületek gondozása, 
- síkosságmentesítés, hóeltakarítás, 
- ravatalozó takarítása, 
- kapcsolattartás a hozzátartozókkal és a temetkezési vállalkozókkal, a Polgármesteri Hivatal 

ügyintézőivel, 
- temetéshez szükséges dokumentumok begyűjtése, átadása a Polgármesteri Hivatal ügyintéző-

jének, 
- sírhelyek kijelölése, 
- évente egy - két alkalommal lejárt sírhelyek feltárása, jelzése a Polgármesteri Hivatal munkatár-

sának. 
 
Feladatellátás helyszínei: 
 
     934 hrsz-ú kivett lezárt temető (Pusztaszántó)   - ahol csak a zöldfelületek gondozása a feladat 
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     05/7  kivett temető (Zrínyi u. vége)                     
 
A temetőgondnok munkavégzése során az alábbi jogszabályokat köteles figyelembe venni: 
- Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011.(IX.30.) rendelete A temetőkről és 
a temetkezés rendjéről 
- a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény előírásai, valamint      
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) 
Korm. rendelet 
 
Pályázatot 2021. ………………….. napig lehet benyújtani a jegyzo@retsag.hu e-mail címre.  
 
A pályázat részeként benyújtandó: 

- a pályázó árajánlata 
- vállalkozási szerződés-tervezet 
 
Határidő: 2021………………………. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( X.21.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a temetőgondnoki teendők 
ellátásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a temetőgondnoki feladatok ellátására árajánlatot és szerződés-
tervezetet kér az alábbi vállalkozásoktól: 
 

1.) … 
2.) … 
3.) … 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete a temetőgondnoki feladatok ellátását az 
alábbi munkarészekre kiterjedően kéri:  
 

- a temetői zöldfelületek gondozása, 
- síkosságmentesítés, hóeltakarítás 
- ravatalozó takarítása, 
- kapcsolattartás a hozzátartozókkal és a temetkezési vállalkozókkal, a Polgármesteri Hivatal 

ügyintézőivel, 
- temetéshez szükséges dokumentumok begyűjtése, átadása a Polgármesteri Hivatal ügyintéző-

jének, 
- sírhelyek kijelölése, 
- évente egy - két alkalommal lejárt sírhelyek feltárása, jelzése a Polgármesteri Hivatal munkatár-

sának. 
 
Feladatellátás helyszínei: 
 
     934 hrsz-ú kivett lezárt temető (Pusztaszántó)   - ahol csak a zöldfelületek gondozása a feladat 
     05/7  kivett temető (Zrínyi u. vége)                     
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A temetőgondnok munkavégzése során az alábbi jogszabályokat köteles figyelembe venni: 
- Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011.(IX.30.) rendelete A temetőkről és 
a temetkezés rendjéről 
- a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény előírásai, valamint      
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) 
Korm. rendelet 
 
A pályázatokat 2021. ………………….. napig lehet benyújtani a jegyzo@retsag.hu e-mail cím-
re.  
 
A pályázat részeként benyújtandó: 

- a pályázó árajánlata 
- vállalkozási szerződés-tervezet 
 
Határidő: 2021………………………. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 


