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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 a Vállalkozó benyújtotta a 2019. 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 -
fejlesztési irodán munkaidőben megtekinthető. A 2019. évi beszámolóval egyidejűleg a 
Vállalkozó a közszolgáltatási szerződés III.2. pontjában foglaltaknak megfelelően benyújtotta 
a 2021. május közepéig tervezett – egyenként bruttó 200 ezer forintot meghaladó – munkákat 
tartalmazó anyagot (2. sz. melléklet). 

Az előző évekhez hasonlóan a temető üzemeltetése és az abban végzett szolgáltatás megfelelő 
színvonalon zajlott, ütemezetten haladt az új sírhelyek kialakítása is. A temetőgondozást 
szerződés alapján a Városgondnoksággal együttműködve végzik. A helyszíni szemlék során 
az elmúlt évben megállapítható volt, hogy a temető jól gondozott, rendezett, fejlesztése 
megfelelő ütemben, jól halad. A Vállalkozó tevékenységét igyekszik minél színvonalasabban 
végezni, figyelembe véve az önkormányzati és lakossági észrevételeket. A beszámolóból 
megállapítható, hogy az önkormányzati rendeletben foglalt önkormányzati díjtételekből 
(sírhely eladás, sírhely újraváltás, temető igénybevétel, bérleti díjak, egyszeri 
hulladékszállítás) származó éves bevétel 5.798.993,- Ft volt, melyet Vállalkozó a temető 
működtetésével összefüggésben rezsiköltségre, eszközbeszerzésre, parkosításra, az épületek 
és a  gépészeti rendszerek karbantartási, javítási munkáira, továbbá új sírhelyek előkészítési 
munkáira fordított. 

A Képviselő-testület a 74/2019. (VI.20.) számú határozatában a Vállalkozó 2018. évi 
elszámolható kiadásai és a 2018. évi elszámolható díj bevételei között felmerülő 1.578.266,- 
Ft összegű többletköltséget elfogadta, és jóváhagyta, hogy ezen összeget a Vállalkozó a 2019. 
évi bevételei terhére érvényesítse. Ez a Komló Város Önkormányzatával és az 
Egyházmegyével összefogásban megvalósuló kereszt állításával és a járulékos tereprendezési, 
burkolási munkákkal kapcsolatban felmerülő költségek egy része. A Vállalkozó kéri a 
Képviselő-testületet, hogy a fennmaradó 227.648,- Ft különbözetet a 2020-as év bevételéből 
jóváírhassa. 

A Komlói Temetkezési Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés 2021. május 15. napjáig 
hatályos. A Vállalkozó kiválasztására szükséges lesz egy nyílt közbeszerzési eljárás 
lefolytatása, amelynek a megindításával kapcsolatos döntést az erről szóló előterjesztés 
tárgyalásakor hozhatja meg a Képviselő-testület, várhatóan a novemberi rendes testületi 
ülésen. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az illetékes 
bizottság állásfoglalásának figyelembevételével a határozati javaslatban foglaltakat fogadja 
el! 

 
 
 



Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és 
gazdasági bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Temetkezési 
Kft. 2019. évi beszámolójáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:   
 

1. A Képviselő-testület a Komlói Temetkezési Kft. Komlói Köztemetőben végzett 2019. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a 2021. május 31-ig terjedő időszakra 
vonatkozó – egyenként bruttó 200 e Ft összeget meghaladó – tervezett munkákról 
szóló tájékoztatót elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy – az Egyházmegyével összefogásban 

megvalósuló - kereszt állításával és a járulékos tereprendezési, burkolási munkákkal 
kapcsolatban felmerülő költségek fennmaradó 227. 648,- Ft összegű különbözetét a 
Vállalkozó a 2020-as évi bevételéből jóváírhassa.  

 
 
Komló, 2020. szeptember 16.       
 
 
 
 

Polics József 
         polgármester 












