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Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. szeptember 29 – én  

tartandó ülésére 
 
Az előterjesztés tárgya:   Komlói Köztemető fejlesztése, valamint a 

köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló helyi 
rendelet módosítása 

 
Iktatószám:                3004/2011 Melléklet: 3 db  
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Horváth László műszaki referens 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 5. pont 
Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II/C 4. pont 

 
 

 

  
  
  
 
Meghívott:  
 
Komlói Temetkezési Kft. 7300 Komló, Sallai utca 11. 
Kaluzsa Tamás – ügyvezető  
Bogyai László – Városgondnokság vezető 
 
Határozatot kapja:  
 
Lásd meghívott 
 
 
 
 
 



Tisztelt képviselő-testület! 
 
A Komlói Köztemető üzemeltetését 2011. május 16. napjától a Komlói Temetkezési Kft. 
(7300 Komló, Sallai u. 11.) végzi a tulajdonos Komló Város Önkormányzatával megkötött 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján. 
A szerződéskötést követően a Városgondnokság és a Polgármesteri Hivatal illetékesei a 
szolgáltatóval több alkalommal tartottak bejárást a temető területén és egyeztetéseket 
folytattak a megoldandó feladatokról, a temető fejlesztésének lehetőségeiről. A szolgáltató 
ezen felül tárgyalásokat folytatott a helyi kórház vezetésével, a patológusokkal a temető 
bonchelyiségének és hűtőkapacitásának hasznosítása érdekében, valamint a tervezett 
fejlesztéseket egyeztette az ÁNTSZ munkatársaival. 
 
Fentieket követően szolgáltató összeállította az előzetesen egyeztetett – a temető megfelelő 
színvonalon történő működését szolgáló – fejlesztési tervet és azt benyújtotta 
önkormányzatunknak. (1. sz. melléklet) 
 
A fejlesztési terv tartalmazza új parcellák kialakítását koporsó és urna sírhelyek részére, 
sírboltok részére, tartalmazza továbbá a ravatalozó épület belső átalakítását, mely révén az 
ügyviteli tevékenység, az öltözés, tisztálkodás, a boncolással összefüggő tevékenység, hűtés, 
termékbemutatás jobb, korszerűbb körülmények között valósulhat meg. 
Eszközbeszerzés keretében a régi elavult hűtők helyett korszerűbb, kisebb fogyasztású 
berendezések beállítását tervezi szolgáltató.  
A komlói kórházzal kötött megállapodás értelmében a jövőben minden elhunytat a Köztemető 
épületében fognak hűteni és szükség szerint a patológiai vizsgálatokat is itt végzik el.  
A fejlesztések az I. fokú Építésügyi Hatósággal egyeztetésre kerültek, aki azokhoz 
hozzájárulását megadta. 
A szolgáltató jelezte, hogy a beruházás megvalósításához pályázatot kíván benyújtani, 
melynek önerejét biztosítja, azonban szükségesnek látja a megfelelő finanszírozáshoz a 
jelenlegi rendelet, hűtésre vonatkozó tételének módosítását. Kéri továbbá egy új, 18.000,-Ft + 
ÁFA összegű díjtétel beemelését a rendeletbe, melyet abban az esetben kellene megfizetni, ha 
az elhunyt kiadásra kerül más temetkezési szolgáltatónak és nem a Komlói Köztemetőben 
történik az elhelyezése. Fenti összeg fedezné az elhunyttal kapcsolatban a szolgáltatónak 
addig felmerült költségeit. 
Az előterjesztéshez csatoltuk a jelenleg hatályos temetkezésről szóló helyi rendeletünk régi 
(3. sz. melléklet) és a tervezett rendeletmódosítás (2. sz. melléklet) új 1. számú mellékletét. A 
tervezett változások kivastagítva szerepelnek.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az illetékes 
bizottságok állásfoglalása figyelembevételével fogadja el a módosított rendeletet, valamint a 
határozati javaslatot.  
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság és a gazdasági, településfejlesztési bizottság javaslatai 
figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Köztemető fejlesztése, valamint a 
köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:   
 



1. A Képviselő-testület a Komlói Temetkezési Kft. által benyújtott – Komlói 
Köztemetőre vonatkozó – az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező fejlesztési tervet 
jóváhagyja és hozzájárul az abban foglalt fejlesztések szolgáltató által és szolgáltató 
költségén történő kialakításához, továbbá hozzájárul a temető épületében lévő 
leromlott állapotú hűtők szolgáltató költségén történő cseréjéhez.  

 
2. A beruházás és a pályázat részletes költségvetést is tartalmazó egyeztetését a 

Városgondnoksággal az üzemeltetőnek le kell folytatnia.  
 

3. A Közszolgáltatási szerződés üzemeltetőnek felróható okból történő idő előtti 
megszűnése esetén a beruházások megtérítését üzemeltető nem kérheti. A szerződéses 
időszak leteltével a beruházással létrehozott javak térítésmentesen az önkormányzat 
tulajdonába kerülnek.  

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Bogyay László Városgondnokság vezetője 

 
 
Komló, 2011. szeptember 22. 
 
         Polics József 
         polgármester 



 
1.sz.melléklet 

 

 
 



 



 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



2. sz. melléklet 
TERVEZET 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

………/2011. ………… önkormányzati rendelete 
 
 
 

A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL  
szóló 26/2005. (XI.2.) sz. rendelet módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 
44/A. § (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 
 

1. § 
 

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2005. (XI.2.) számú rendelet 1. sz. 
melléklete helyére jelen rendelet melléklete lép. 
 
 

Záró rendelkezések 
 

2. § 
 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Komló, 2011. szeptember 22. 
 
 
 
 
Polics József         dr. Vaskó Ernő 
polgármester          címzetes főjegyző 



1. sz. melléklet a ………/2011. önkormányzati rendelethez 

  

KOMLÓI ÖNKORMÁNYZATI DÍJTÉTELEK 

 
Térítési díj 

(Ft) 
Egyszeri hulladékszállítási díj (temetésenként és temetési hely megváltásonként) 702 
Temető igénybevételi díja (a létesítmények és szakszemélyzet igénybevétele után 
a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj temetésenként ) 9900 

Temető fenntartási hozzájárulás (szakipari tevékenységet végzők által fizetendő 
díj temetési helyenként) 788 

Változtatási pótdíj 5500 

Urnaférőhelyek tárolási díja 10 évre (temetés, újraváltás) 
Urnafülke, urnaföld  8424 
2003. évben és az azt megelőző években lejárt, korábban meg nem váltott 
urnaférőhelyek visszamenőleges tárolási díja - ha az urna az eredeti helyén marad 
- az aktuális alapdíjon felül a tárolási idő függvényében (évenként) 

800 

Kiexhumált urnák gyűjtőhelyen történő tárolási díja visszamenőleg a tárolási idő 
függvényében (évenként) 800 

Hagyományos típusú kolombárium fal 8424 
Újtípusú ikerurnafülke 10 évre  15000 
Urnasírbolt 25 évre 25000 
Urnasírbolt 25 évre 1. számú urnaparcellában 50000 
Kriptacella 20000 
Osszáriumban való elhelyezés 15000 
Sírbolthely árak 60 évre (temetés, újraváltás)  
3 személyes sírbolthely 30240 
6 személyes sírbolthely 36180 
9 személyes sírbolthely  43200 
Sírhely árak 25 évre (temetés, újraváltás)  
Felnőtt sírhelyárak  
Parcella első sorában  12383 
Parcella belsejében  6380 
Gyermekparcella   
Parcella szélén  3630 
Parcella belsejében 1870 
A megállapított sírhelydíjon felül 50 % pótdíjat köteles fizetni az, aki 
a.)   a nem komlói lakosú elhunytat a komlói köztemetőben kívánja eltemetni 
A megállapított sírhelydíj 50 %-át fizeti az, aki 
a.)   mélyített felnőtt sírhelybe tisztiorvosi engedély alapján még egy koporsót kíván eltemetni 
b.) mélyített felnőtt sírhelybe, valamint urnaférőhelybe (urnasírboltot kivéve) történő 
melléhelyezés esetén még egy urnát kíván elhelyezni 
 
 



TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI Ft 
Hűtőhasználat  
Egyszeri hűtőhasználat 3 napra  2700 
Hűtőhasználat a 3. nap után naponta 2000 
Hűtőhasználat maximális díja napoktól függetlenül 12000 

Temetkezési hely előkészítés  
Felnőtt sírásás, hantolással 25000 
Gyermek sírásás, hantolással 10000 
Urna sírásás  8000 
Urnaférőhelyek előkészítése 5000 
  

Ravatalozás 20000 
Ravatalozás nélküli elhelyezés közreműködői díja 10000 
  
Elhunyt átadás-átvétel  

Elhunyt átvétele (azonosítás) temetkezési kellékekkel 8000 
Elhunyt átadása  6000 
Hamvakat tartalmazó urna átvétele, illetve átadása kellékekkel  
(temetés nélküli ravatalozás esetén is) 5000 
Elhunyt átadása amennyiben az elhunyt nem a komlói temetőben kerül 
elhelyezésre 18000 
Exhumálás  
Exhumáláshoz felnőtt sírfeltárás földvisszatöltéssel 25000 
Exhumáláshoz gyermek sírfeltárás földvisszatöltéssel 12500 
Rátemetés esetén a csontok exhumazsákba történő összegyűjtése és a 
sírbahelyezés 5000 

Urnaexhumálás  

Urna exhumálás földből, sírboltból 8000 
Urnaáthelyezés (urnaférőhelyből más temetkezési helybe) 5000 
Urnakivétel urnahelyről urna elvitele esetén 3000 
  
Temetőn belüli halottszállítás  
Díszkocsi 10000 
Exhumáláshoz gépjármű 6000 
 
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.  
 
 



3. sz. melléklet 

 

KOMLÓI ÖNKORMÁNYZATI DÍJTÉTELEK 

 
Térítési díj  

(Ft) 
Egyszeri hulladékszállítási díj (temetésenként és temetési hely megváltásonként) 702 
Egyszeri hűtőhasználat elhunytanként 8 napra 2700 
Hűtőhasználat a 8. nap után minden megkezdett napra 800 
Temető igénybevételi díja (a létesítmények és szakszemélyzet igénybevétele után 
a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj temetésenként ) 9900 

Temető fenntartási hozzájárulás (szakipari tevékenységet végzők által fizetendő 
díj temetési helyenként) 788 

Változtatási pótdíj 5500 

Urnaférőhelyek tárolási díja 10 évre (temetés, újraváltás) 
Urnafülke, urnaföld  8424 
2003. évben és az azt megelőző években lejárt, korábban meg nem váltott 
urnaférőhelyek visszamenőleges tárolási díja - ha az urna az eredeti helyén marad 
- az aktuális alapdíjon felül a tárolási idő függvényében (évenként) 

800 

Kiexhumált urnák gyűjtőhelyen történő tárolási díja visszamenőleg a tárolási idő 
függvényében (évenként) 800 

Hagyományos típusú kolombárium fal 8424 
Újtípusú ikerurnafülke 10 évre  15000 
Urnasírbolt 25 évre 25000 
Urnasírbolt 25 évre 1. számú urnaparcellában 50000 
Kriptacella 20000 
Osszáriumban való elhelyezés 15000 
Sírbolthely árak 60 évre (temetés, újraváltás)  
3 személyes sírbolthely 30240 
6 személyes sírbolthely 36180 
9 személyes sírbolthely  43200 
Sírhely árak 25 évre (temetés, újraváltás)  
Felnőtt sírhelyárak  
Parcella első sorában  12383 
Parcella belsejében  6380 
Gyermekparcella   
Parcella szélén  3630 
Parcella belsejében 1870 
A megállapított sírhelydíjon felül 50 % pótdíjat köteles fizetni az, aki 
a.)   a nem komlói lakosú elhunytat a komlói köztemetőben kívánja eltemetni 
A megállapított sírhelydíj 50 %-át fizeti az, aki 
a.)   mélyített felnőtt sírhelybe tisztiorvosi engedély alapján még egy koporsót kíván eltemetni 
b.) mélyített felnőtt sírhelybe, valamint urnaférőhelybe (urnasírboltot kivéve) történő 
melléhelyezés esetén még egy urnát kíván elhelyezni 



TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI  
  

Temetkezési hely előkészítés Ft 
Felnőtt sírásás, hantolással 25000 
Gyermek sírásás, hantolással 10000 
Urna sírásás  8000 
Urnaférőhelyek előkészítése 5000 
  

Ravatalozás 20000 
Ravatalozás nélküli elhelyezés közreműködői díja 10000 
  
Elhunyt átadás-átvétel  

Elhunyt átvétele (azonosítás) temetkezési kellékekkel 8000 
Elhunyt átadása  6000 
Hamvakat tartalmazó urna átvétele, illetve átadása kellékekkel  
(temetés nélküli ravatalozás esetén is) 5000 
  
Exhumálás  
Exhumáláshoz felnőtt sírfeltárás földvisszatöltéssel 25000 
Exhumáláshoz gyermek sírfeltárás földvisszatöltéssel 12500 
Rátemetés esetén a csontok exhumazsákba történő összegyűjtése és a 
sírbahelyezés 5000 

Urnaexhumálás  

Urna exhumálás földből, sírboltból 8000 
Urnaáthelyezés (urnaférőhelyből más temetkezési helybe) 5000 
Urnakivétel urnahelyről urna elvitele esetén 3000 
  
Temetőn belüli halottszállítás  
Díszkocsi 10000 
Exhumáláshoz gépjármű 6000 
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