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Tisztelt képviselő-testület! 
 
A Komlói Temetkezési Kft. (7300 Komló, Sallai u. 11.) 2011. május 16. napjától üzemelteti a 
komlói köztemetőt a Komló Város Önkormányzatával megkötött kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés alapján. 
A képviselő-testület a 2012. november 29-i ülésén tárgyalta a szolgáltató 2011. évben végzett 
tevékenységével kapcsolatos beszámolót és azt a 167/2012. (XI.29.) sz. határozatával 
elfogadta. Egyidejűleg felkérte a polgármestert, hogy a 2012. évi üzemeltetési tevékenységről 
szóló beszámolót 2013. év első rendes testületi ülésére terjessze be.  
A szolgáltató január végén a múlt évre vonatkozó beszámolóját hivatalunkhoz eljuttatta (1. sz. 
melléklet), ezzel a szerződésben előírt kötelezettségének eleget tett. A pénzügyi 
nyilvántartással kapcsolatos anyagot terjedelme miatt nem csatoltuk az előterjesztéshez, az 
munkaidőben a városüzemeltetési- és intézmény-felügyeleti irodán megtekinthető. 
Szolgáltató a 2011. évi átalakítási, helyreállítási és korszerűsítési munkákat, illetve a 
temetőfejlesztést megalapozó előkészítési tevékenységeket követően 2012. évben további 
fejlesztési, karbantartási munkákat végzett el és eszközbeszerzést hajtott végre a temetkezési 
szolgáltatás színvonalának javítása érdekében. 
 
Ennek keretében új parcella kialakítását követően sírhelyeket létesített a kapcsolódó 
útvonalak kiépítésével és parkosítási munkákkal együtt. Az alapvető karbantartási munkák 
végzése mellett az épületben biztonságtechnikai rendszert épített ki, 600 fm hosszban 
felújította temető kerítését, továbbá elvégezte a temetői közkutak teljes rekonstrukcióját. 
Üzemeltető ez évben a tavasszal várható pályázati felhívások függvényében támogatást kíván 
elnyerni a ravatalozó és annak környezete felújítási munkáihoz. A temetőgondozást továbbra 
is a Városgondnoksággal együttműködve végzik. A temető állapotával és az ott végzett 
szakmai munkával kapcsolatban negatív észrevételt a hivatal nem kapott. 
 
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 szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:   
 
A Képviselő-testület tájékozódott a Komlói Temetkezési Kft. Komlói Köztemetőre vonatkozó 
2012. évi tevékenységéről és az erről szóló beszámolót elfogadja. 

 
 
Komló, 2013. február 14. 
 
         Polics József 
         polgármester 
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