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Bizottság Hatáskör 
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Bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II/C 4. pont 

 

 

 

  

  

  

 

Meghívott:  

 

Komlói Temetkezési Kft. 7300 Komló, Jó szerencsét utca 11. 

Kaluzsa Tamás – ügyvezető  
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Tisztelt képviselő-testület! 

 

A Komlói Temetkezési Kft. (7300 Komló, Jó szerencsét utca 32.) és Komló Város 

Önkormányzata között 2011. május 16-án létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerződés III. 

fejezet 2. pontjában foglaltaknak eleget téve szolgáltató benyújtotta a 2014. évben elvégzett 

üzemeltetési, fenntartási feladatokról szóló beszámolóját (1. sz. melléklet), valamint az annak 

mellékletét képező, bevételeket és kiadásokat tartalmazó számviteli kimutatást. Ez utóbbi 

anyagot terjedelme miatt nem csatoltuk az előterjesztéshez, az a városüzemeltetési- és 

intézmény-felügyeleti irodán munkaidőben megtekinthető. 

A beszámolóból megállapítható, hogy az önkormányzati rendeletben foglalt önkormányzati 

díjtételekből származó éves bevétel 6,3 M Ft volt, melyet üzemeltető a temető működtetésével 

összefüggésben rezsiköltségre, eszközbeszerzésre, parkosításra, az épületek és kerítés 

karbantartási, javítási munkáinak elvégzésére fordított. 

A temetőgondozást a Városgondnoksággal együttműködve végzik. A helyszíni szemlék 

alapján az elmúlt évben megállapítható volt, hogy a temető jól gondozott, rendezett, a parcella 

és sírhely kialakítással kapcsolatos fejlesztések ütemezetten és jól haladnak. A 

Városgondnokság, mint kapcsolattartó és a lakosság részéről sem kaptunk a temetőre, vagy az 

ott végzett tevékenységre vonatkozóan negatív észrevételt.  

 

A temető jelenleg még nem hasznosított területe évről évre csökken, ami szükségessé teszi a 

temető bővítésével kapcsolatos lépések megtételét. A temetőt északról egy nagyobb területű, 

önkormányzatunk tulajdonában álló, szántó művelési ágú terület határolja, melynek a 

különleges övezetbe való besorolását a soron következő rendezési terv-módosítási igények 

között szerepeltetni kell. Ezzel kapcsolatban egyeztettünk a városi főépítésszel. A terület 

átsorolását követi a telekalakítási vázrajzok elkészítése és a termelésből való kivonás, mely 

2017-ig megvalósulhat.  

 

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, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság és 

a gazdasági és 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 

2014. évi tevékenységéről és az erről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

Komló, 2015. május 28. 

 

         Polics József 

         polgármester 



1. sz. melléklet 

 



 





 


