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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 
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Komlói Temetkezési Kft. 7300 Komló, Jó szerencsét utca 11. 
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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 2016. évben elvégzett üzemeltetési, 
fenntartási feladatokról szóló beszámolóját, valamint az annak mellékletét képező bevételeket és 
kiadásokat tartalmazó számviteli kimutatást. (1. sz. melléklet.) 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 (sírhely eladás, temető igénybevétel, egyszeri hulladékszállítás, sírhely újraváltás) 
származó éves bevétel 9.999.080,-Ft volt, melyet üzemeltető a temető működtetésével 
összefüggésben rezsiköltségre, eszközbeszerzésre, parkosításra, az épületek karbantartási, javítási 
munkáira, weblap fejlesztésre, továbbá új sírhelyek előkészítési munkáira fordított. 
A temetőgondozást szerződés alapján a Városgondnoksággal együttműködve végzik. A helyszíni 
szemlék során az elmúlt évben megállapítható volt, hogy a temető jól gondozott, rendezett, 
fejlesztése ütemezetten és jól halad. A Szolgáltató tevékenységét igyekszik minél 
színvonalasabban végezni, figyelembe véve az önkormányzati és lakossági észrevételeket. 
A Komlói Temetkezési Kft. ügyvezetője beszámolójában jelzi, hogy terveik között szerepel 
szabadtéri dísz szóró-kút kialakítása, mely beruházás a búcsúztatás egy viszonylag új, de egyre 
inkább elfogadottabb módjára adna lehetőséget. Több nagyvárosban ilyen szóró-kút már üzemel. 
A fejlesztés bekerülési költsége az eddigi tapasztalatok szerint bruttó 15-18 millió forint között 
alakul. Felhívja a figyelmet arra, hogy a közszolgáltatási szerződés 2021. 05. 15-én hatályát 
veszti, azonban a beruházás csak hosszabb távon kb. 15 év alatt térülne meg. Ezzel kapcsolatban 
szükséges a képviselő-testület állásfoglalása a tervezett beruházásra vonatkozóan.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett bizottságok 
állásfoglalásának 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. beszámolójáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:   
 

1. A Képviselő-testület tájékozódott a Komlói Temetkezési Kft. Komlói Köztemetőre 
vonatkozó 2016. évi tevékenységéről és az erről szóló beszámolót elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület egyetért a szolgáltató által tervezett szabadtéri dísz szóró-kút 

megvalósításával. Amennyiben a jelenlegi közszolgáltatási szerződés hatálya lejártát 
követően a köztemető üzemeltetést más szolgáltató végzi, úgy a beruházást megvalósító 
jelenlegi szolgáltató jogosult a beruházás költsége és az abból számára befolyó – pénzügyi 
bizonylatokkal igazolt – tényleges bevétel különbözetére.  

 
Komló, 2017. június 21. 
 
 
         Polics József 
         polgármester 



1. sz. melléklet 

 



 



 



 



 


