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Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. június 20–án  

tartandó ülésére 
 
Az előterjesztés tárgya:    Komlói Temetkezési Kft. 2018. évi tevékenységéről 

szóló beszámolója 
 
Iktatószám: 7375/2019. Melléklet: 3 db  
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Horváth László irodavezető 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 4. pont 
Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II/C 4. pont 

 
 

 

  
  
  
 
Meghívott:  
 
Komlói Temetkezési Kft. 7300 Komló, Jó szerencsét utca 11. 
Kaluzsa Tamás – ügyvezető  
 
 
Határozatot kapja:  
 
Lásd meghívott 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. június 20-i ülésén tárgyalta a 
Komlói Temetkezési Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót és ezzel kapcsolatban 
továbbá a Komlói Köztemető üzemeltetésére kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak 
ellenőrzése során tett észrevételekre vonatkozóan meghozta a szükséges döntéseket.  
Ennek keretében a 102/2018. (VI.20.) sz. határozattal elfogadásra került a beszámoló, 
módosult a közszolgáltatási szerződés több pontja, valamint a képviselő-testület jóváhagyta a 
Komlói Temetkezési Kft. számviteli szabályzatát (1.sz. melléklet) 
A vállalkozó ez év május 31-ig megküldte a 2018. évi tevékenységre vonatkozó beszámolóját 
(2. sz. melléklet) egyszerűsített éves beszámolóját, a kapcsolódó főkönyvi kivonatot és annak 
mellékleteit. 
Ez utóbbi anyagot terjedelme miatt nem csatoltuk az előterjesztéshez, az a városüzemeltetési 
és -fejlesztési irodán munkaidőben megtekinthető. 
A 2018. évi beszámolóval egyidejűleg a vállalkozó a közszolgáltatási szerződés III.2. 
pontjában foglaltaknak megfelelően benyújtotta a 2020. május végéig tervezett – egyenként 
bruttó 200 ezer forintot meghaladó – munkákat tartalmazó anyagot. (3. sz. melléklet) 
Az előző évekhez hasonlóan a temető üzemeltetése és a benne végzett szolgáltatás megfelelő 
színvonalon zajlott, ütemezetten haladt az új sírhelyek kialakítása. A lakosság részéről a 
Vállalkozó tevékenységére vonatkozó negatív észrevétel az önkormányzati hivatalhoz nem 
érkezett. 
 
A beszámolóban felsorolt költségek 1.578.266 Ft összeggel meghaladják az önkormányzati 
díjtételekből befolyó bevételeket. 
Ennek oka a lakossági kezdeményezésre a Komló Város Önkormányzatával és az 
Egyházmegyével összefogásban megvalósuló kereszt állításával és a járulékos tereprendezési, 
burkolási munkákkal kapcsolatban felmerülő kiadási tétel. A kereszt állításával egy régi 
lakossági igénynek tettünk eleget, az emlékezők részére méltó környezet került kialakításra. 
Vállalkozó a felmerülő különbözetnek nem közvetlen megtérítését, hanem a 2019. évi 
önkormányzati díj bevételből történő levonását kéri.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az érintett 
bizottságok állásfoglalása figyelembevételével a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el.  
 
Határozati javaslat: 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság és 
a gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatai figyelembevételével – megtárgyalta a 
„Komlói Temetkezési Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolója” című előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozza:   
 

1. A Képviselő-testület a Komlói Temetkezési Kft. Komlói Köztemetőben végzett 2018. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a 2020. május 31-ig terjedő időszakra 
vonatkozó – egyenként bruttó 200 e Ft összeget meghaladó – tervezett munkákról 
szóló tájékoztatót elfogadja. 
A Képviselő-testület a Vállalkozó 2018. évi elszámolható kiadásai és a 2018. évi 
elszámolható díj bevételei között felmerülő 1.578.266,-Ft összegű többletköltséget 
elfogadja, és jóváhagyja, hogy ezen összeget a Vállalkozó a 2019. évi bevételei terhére 
érvényesítse.  

 
 
Komló, 2019. június 7. 
         Polics József 
         polgármester 



1. sz. melléklet 

K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2018. június 20-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
102/2018. (VI.20.) sz. határozata 

 
Komlói Temetkezési Kft. 2017. évi beszámolója és belső ellenőri vizsgálat 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság és 
a gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatai figyelembevételével – megtárgyalta a 
„Komlói Temetkezési Kft. 2017. évi beszámolója és belső ellenőri vizsgálat” című 
előterjesztést. 
 

2. A Képviselő-testület tájékozódott a Komlói Temetkezési Kft. Komlói Köztemetőben 
végzett 2017. évi tevékenységéről és az erről szóló beszámolót, valamint a 2019. 
május 31-ig terjedő időszakra vonatkozó – egyenként bruttó 200 e Ft összeget 
meghaladó – tervezett munkákról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 
3. A Képviselő-testület a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítását az alábbiak 

szerint hagyja jóvá: 
- a szerződés I. Általános rendelkezések 1. pontjában szereplő 26/2005. (XI.2.) 

önkormányzati rendelet helyett a 34/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 
szerepeljen 

- a szerződés I. Általános rendelkezések 2. pontja hatályát veszti 
- a szerződés III. fejezetének 6. pontja hatályát veszti 
- a szerződés III. fejezetének 2. pontja kiegészül azzal, hogy vállalkozó a beszámoló 

benyújtásával egyidejűleg benyújtja a következő beszámolóig terjedő időszakban 
tervezett, bruttó 200 ezer forintot meghaladó munkákról szóló ütemtervet.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek szerint módosított közszolgáltatási 
szerződést a Vállalkozóval aláírja.  
 
Határidő:  2018. július 15. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

4. A képviselő-testület a Komlói Temetkezési Kft. által benyújtott számviteli 
szabályzatot jóváhagyja. 

K.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 
 
A kiadmány hiteléül: 

 



 
2. sz. melléklet 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 



 



 
 

3. sz. melléklet 

 


