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Tisztelt képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 29-i ülésén tárgyalta a 
komlói köztemető üzemeltetőjének fejlesztési terveiről és a temetkezés rendjéről szóló helyi 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést. A fejlesztési, korszerűsítési munkák szolgáltató 
által és szolgáltató költségén történő elvégzéséhez a testület hozzájárult. 
 
A Komlói Temetkezési Kft. a kegyeleti, közszolgáltatási szerződés I/2. pontjában foglalt 
beszámolási kötelezettségének, ha megkésve is, de eleget tett azzal, hogy a 2011. évi 
feladatellátására vonatkozó beszámolóját 2012. szeptemberében hivatalunknak megküldte (1. 
sz. melléklet). A 2012. évre vonatkozó beszámolót a 2013. januári rendes ülésre terjesztjük a 
tisztelt képviselő-testület elé.  
Az 1. sz. mellékletben foglalt beszámolóban foglaltak szerint szolgáltató feladatait 
megfelelően elvégezte, melyről a Városgondnokság és a Városüzemeltetési- és intézmény-
felügyeleti iroda illetékesei a múlt év során a helyszínen többször is meggyőződhettek és a 
lakosság részéről is több pozitív szóbeli jelzést kaptunk a temető állapotára vonatkozóan. Az 
önkormányzat és a szolgáltató között az elmúlt időszakban jó munkakapcsolat alakult ki. 
 
Fentieken túl tájékoztatást kell adnom arról is, hogy a Pécsi Rekviem Temetkezési Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (7621 Pécs, Várady A. u. 7/1.) meghatalmazott jogi 
képviselője útján kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz (2.sz. melléklet). Ebben jelzik, 
hogy a jelenleg hatályos, többször módosított 26/2005. (XI.2.) számú önkormányzati rendelet 
18. § (1) bekezdésében a ravatalozási tevékenység is kizárólagos üzemeltetői jogként van 
megjelölve, holott a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény  40. § (1) 
bekezdésében - ami rendelkezik arról, hogy mely tevékenység végezhető az önkormányzati 
rendelet alapján kizárólagos joggal - a jelzett ravatalozói tevékenység nincs nevesítve. 
A helyi rendelet tehát úgy szabályozza a ravatalozást kizárólagos üzemeltető által biztosított 
szolgáltatásként, hogy egy magasabb szintű jogszabály erre nem ad lehetőséget. Bár a 
Rekviem Kft. kérelmét korábban megkaptuk, a rendelet 18. § (1) bekezdésének eddigi 
módosítását azért nem terjesztettük a képviselő-testület elé, mert ez évre volt várható annak a 
törvénynek a hatályba lépése, mely információnk szerint több ponton is érintheti a 26/2005. 
(XI.2.) sz. önkormányzati rendeletünket, így egy átfogó rendeletmódosítást terveztünk 
benyújtani elfogadásra. Erről többször tájékoztattuk a Rekviem Kft. jogi képviselőjét.  
A fenti törvény elfogadására eddig nem került sor és tekintettel arra, hogy a rendelet már 
említett pontja jogilag kifogásolható, a rendelet módosítása tovább nem halasztható. A 
módosítást az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett  
bizottságok állásfoglalásának figyelembevételével fogadja el.  
 
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 Temetkezési Kft. beszámolójáról,  valamint a 
köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:   
 



1. A Képviselő-testület tájékozódott a Komlói Temetkezési Kft. Komlói Köztemetőre 
vonatkozó 2011. évi tevékenységéről és az erről szóló beszámolót elfogadja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a komlói köztemető üzemeltetési tevékenységéről szóló 
2012. évi beszámolót a képviselő-testület 2013. januári rendes ülésére terjessze be. 

 
Határidő:  januári rendes ülés időpontja 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
Komló, 2012. november 21. 
 
         Polics József 
         polgármester 



 
1.sz.melléklet









 
 
 



2.sz.melléklet



 



3. sz. melléklet 
TERVEZET 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

………/2012. (…………) önkormányzati rendelete 
 
 

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

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2005. (XI.2.) számú rendelet 18. § 
(1) bekezdése helyére az alábbi bekezdés lép: 
 
„(1) Köztemetőn belül, az elhunyt hűtése, a sírásás, a sírnyitás, a hantolás, a 
sírhely és sírbolt zárása, a hamvak szórása, a temetőn belüli halott szállítás és a 
sírhely ügyintézés üzemeltető kizárólagos joga és kötelessége.” 
 
 

 
2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Komló, 2012. november 21. 
 
 
 
 
Polics József         dr. Vaskó Ernő 
polgármester          címzetes főjegyző 
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