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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:   Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

  2022. augusztus 30-i rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 10 fő képviselő. Dr. Pál Gabriella és Vízhányó András igazoltan 
hiányzik. A képviselő-testületi ülést 16 óra 48 perckor megnyitom. Tájékoztatom a testületet, 
hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és gyorsírásban történik. 
Az előterjesztések kiküldésre kerültek, pótlólagosan került kiküldésre a REKI támogatási 
igénnyel kapcsolatos előterjesztés. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyeket a Képviselő-testület 
kézfeltartással egyhangúlag elfogadott. 

 
1. sz. napirend 

 
A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló új önkormányzati rendelet elfogadása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Kaluzsa Tamás ügyvezetőt a Komlói Temetkezési Kft. 
részéről. A bizottsági üléseken már kiosztásra került a Baranya megyei Fogyasztóvédelmi 
Egyesület rendeletet érintő véleménye, továbbá egy határozati javaslat kiegészítés, illetve a 
rendelethez kapcsolódó módosítási pontosító javaslatok. A követhetőség érdekében 
előterjesztőként mondanám a módosításokat. A határozati javaslatra azért van szükség, mert 
egy teljesen új rendeletet terjesztünk a testület elé és a kegyeleti közszolgáltatási szerződés még 
a régihez kapcsolódó fogalmi és egyéb meghatározásokban is és egyéb szerkezetében is más, 
ezért a kiosztott határozati javaslatban rosszul szerepel a szerződés dátuma, a szerződés 2021. 
december 15-én került megkötésre.  
A másik, a rendeletben szereplő pontosítások a következők: az 5.§. (5) bekezdésben öt temetési  
forma szerepel, itt viszont összesen négy van, ami azt jelenti, hogy a c.) pont törlésre került. A 
6.§-ban csak egyetlen módosítás, pontosítás van, a (13) bekezdés a.) pontja, amely a betonjárda 
méreteit határozza meg, ott a szélessége nem 1,50 méter, hanem 1,60 méter. Ugyanilyen 
pontosítás a 7.§. (2) bekezdése, ahol az urna sírhely külméretei helyesen 0,95x0,95 szélesség 
és maximum 1 méter mélység. Szintén pontosítás a 8.§. (7) bekezdésében, ahol a sírboltnál ott 
van, hogy egyszemélyes sírbolt, az egyszemélyes sírbolt törlésre kerül, mert olyat nem kell itt 
rögzítenünk. A rendeletben más módosítás nincsen. A 3. sz. melléklet a kiosztott, pontosított 
alépítményi és felépítményi méretekkel javaslom elfogadásra, mert ezek a pontos méretek. 
Úgy gondolom, hogy az 1999. óta érvényben lévő központi jogszabályokhoz igazodóan most 
reményeim szerint egy jó és közérthető rendelet kerül elfogadásra. A rendelet összeállítása 
során arra törekedtünk, hogy a jogszabályi megfelelésnek tegyünk eleget, beleértve az ide 
vonatkozó pénzügyi szabályokat is. A díjtételek meghatározásánál pedig arra törekedtünk, hogy 
a temetőnek a működtetése ne kerüljön önkormányzati plusz forrásba. Átlagos, 20%-os 
temetési költség emelésre kerül sor úgy, hogy a temetési hely bérleti díjában minden benne van, 
ami eddig külön tételben volt. A szempont az üzemeltetési költségek fedezése és az 
újraváltásokból esetleges fejlesztési források megteremtése volt. A rendelet szeptember 01-jétől 



2 

lép életbe a javaslat szerint. Minden évben felül kell vizsgálni a díjakat. Az önkormányzat 
érdekében egy fenntartható döntést javaslok hozni.  
Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta. Átadom a szót a Humán bizottság elnökének, 
Jégl Zoltánnak. 
 
Jégl Zoltán: A Humán bizottság a módosításokkal együtt elfogadásra javasolja a 
rendelettervezetet. 
 
Polics József: Köszönöm szépen. Jurinovits Miklósé a szó. 
 
Jurinovits Miklós:  A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság a módosításokkal együtt 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. 
 
dr. Barbarics Ildikó:  A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a rendelettervezet-
elfogadását 1 igen, 1 nem szavazattal nem támogatta, a határozati javaslatot pedig azzal a 
kiegészítéssel fogadta el, hogy a közszolgáltatási szerződést és a rendeletet legkésőbb 2022. 
szeptember 30. napjáig felülvizsgálni kell. Beszéltünk arról, hogy egyik maga után hozza a 
másikat, hiszen a közszolgáltatási szerződés a rendelet mellékletét képezi, tehát szervesen 
összefügg, mindenképpen tárgya kell legyen. A bizottsági ülésen elhangzott az is, hogy 
tudomásul vesszük az idő sürgetését, ami miatt erre az intézkedésre szükség van, ami viszont 
kevéssé elfogadható, hogy egy ilyen fajsúlyos kérdést egy nyári viszonylatban, rendkívüli 
testületi ülésen tárgyalunk, azt gondolom, hogy ez többet érdemelne ennél, még akkor is, ha 
előtte egyeztettünk, azért a szabadságok, a távollét rányomja a bélyegét. Szeretnénk, ha a fontos 
napirendek rendes testületi ülés keretében kerülnének elénk.  
 
Kíván-e kérdezni valaki, véleményt nyilvánítani? 
 
Kispál László: Nagyon érezhettük ennek a napirendnek a fajsúlyosságát 2 évvel ezelőtt. Ott 
voltam a megbeszéléseken, hiszen ez a lakosságot igazán érintő kérdés, foglalkozni kell vele. 
Itt van egy anyag, amit szívem szerint már le tudtam volna, de a mai napon mindenképp 
szeretnék le tudni. A fél ház nem dolgozik annyit az összes többi közbeszerzésen, pályázatokkal, 
mint most a temetővel. A végére kellene járnunk. Néha nem is volt pozitív a hozzáállás, többet 
aggályoskodtunk, mint kellett volna. Én Kaluzsa Tamásban vállalkozóként azt csodálom, hogy 
nem csukta ránk az ajtót, még tárgyal velünk. Én vállalkozóként valószínűleg mást tettem volna. 
2 éve görgetjük ezt a kötelező feladatot magunk előtt, 2 évig nem voltunk képesek megoldani. 
Támogatom az előterjesztést és örülök, hogy két bizottság úgy döntött, hogy igen, támogatja, 
hogy dolgozhasson a vállalkozó. Attól is tartok, hogy a temetési szokás, a temetési trend 
változik és a köteles feladatunk jelentős terhet róhat ránk. Én meg fogom szavazni, és örülök 
annak, hogy 2 év után tudunk azzal foglalkozni, hogy a beruházásaink hogyan, milyen 
léptékben alakulnak. Köszönöm szépen.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Kaluzsa Tamásé a szó. 
 
Kaluzsa Tamás: Köszönöm a szót tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület! Lassan 
12 éve csináljuk, dolgozunk, küzdünk a temetőért a kollegáimmal. 10 évig azokkal az alacsony 
díjtételekkel is ki tudtuk hozni nullára. Sajnos eljött az az idő, amikor ez már ezeken az árakon 
nem véghez vihető, ezért most kell emelni. A mellékletben szereplő mostani önkormányzati 
díjtételekből tisztán látszik, hogy egyszerűsítettünk, több díjtételt vontunk egybe, ami sokkal 
átláthatóbb, csak meg kell ismerni összeségében és folyamatában az egészet. Sokkal átláthatóbb 
és sokkal jobban kivitelezhető egy olyan ember számára, aki 20 évente bejön egy temetést 
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rendezni. Mint említettem 12 éve azon dolgozom, hogy ez ne kerüljön az önkormányzat 
pénzébe, ezután is ezen leszek; de úgy gondolom, hogy ezt az emelést muszáj volt megtenni, 
hogy ezt a szintet és a színvonalat tudjuk tartani. Sajnos egyre több az olyan temetés, ahol 
elviszik haza az urnákat, abból az önkormányzatnak egy forint bevétele sincs. Viszont a 
karbantartási munkálatokat ugyanígy el kell végezni kevesebb bevételből. Ezt meg kellett lépni, 
hogy ugyanilyen színvonalon tudjon folytatódni. Köszönöm szépen. 
 
Polics József: Zárásként annyit mondanék, hogy 2021. december 15-én amikor eredményt 
hirdettünk a beszerzési eljárásban és jóváhagytuk a kegyeleti közszolgáltatási szerződést, akkor 
meghatároztunk magunknak annak kapcsán felgyülemlett problémaözönre egy határidőt, ami 
június 30. volt. Toltuk-toltuk a határidőt, én úgy gondolom, hogy 1 hónap kiesése is nagyon 
sokat jelent és semmivel nem lettünk volna előrébb, ha ezt egy szeptemberi rendes testületi 
ülésen tárgyaljuk. Több fordulóban is egyeztetéseket folytattunk ebben a témában. Az 
információban eljutottunk arra a szintre, amikor rendeletalkotásra alkalmasak vagyunk és 
ilyenkor azt meg kell tenni, mert ez a mi felelősségünk.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság javaslatával együtt, miszerint nemcsak a közszolgáltatási szerződés, hanem a rendelet 
is bekerül ebbe a körbe.  
A Képviselő-testület minősített többséggel, 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a 
határozati javaslatot.  
 

105/2022. (VIII. 30.) sz. határozat 
 

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló új önkormányzati rendelet elfogadása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Humán Bizottság javaslatainak 
figyelembevételével – megtárgyalta a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló új önkormányzati 
rendelet elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Komlón, 2021. december 15. napján kelt Kegyeleti 

Közszolgáltatási Szerződést, valamint a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 
önkormányzati rendeletet a soron következő rendes képviselő-testületi ülésig, de legkésőbb 
2022. szeptember 30. napjáig felül kell vizsgálni, amely feladat végrehajtására felkéri a 
polgármestert. 

 
Határid ő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 
Ezután a polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet az elmondott és kiküldött 
módosításokkal együtt.  
 
A Képviselő-testület minősített többséggel, 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a 
rendeletet és az alábbi rendeletet alkotta: 
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Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 31.) önkormányzati 
rendelete 

a Köztemetőről és a temetkezés rendjéről 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében, a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján eljárva – figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény 6. § (4) bekezdésében, 40. § (1) és (3) bekezdésében, 42. §-ában, valamint a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 
4. § (1) bekezdésében foglaltakra – a következőket rendeli el: 

1. A rendelet célja 

1. § 

E rendelet célja, hogy Komló Város Önkormányzat közigazgatási területén a helyi viszonyok 
figyelembevételével szabályozza a köztemető működési rendjét, a köztemető használatának 
szabályait és biztosítsa a tisztességes és méltó temetéshez, a végtisztesség megadásához való jogot. 

2. A rendelet hatálya 

2. § 

(1) E rendelet hatálya kiterjed a Komló város területén lévő Köztemetőre (a komlói ingatlan-
nyilvántartásban 8303 hrsz. alatt felvett külterületi ingatlan, továbbiakban: Köztemető), valamint a 
Köztemető fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre. 

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a Köztemető fenntartását, üzemeltetését, továbbá a 
temetkezési szolgáltatást végző személyekre, a temetkezési szolgáltatások igénybevevőire, illetőleg 
mindazokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, 
akik a Köztemetőn belül bármilyen tevékenységet végeznek, vagy a Köztemetőben tartózkodnak. 

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a felekezeti temetőkre. A felekezeti temetők (Mecsekfalu, 
Mecsekjánosi, Kisbattyán) fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatások megszervezéséről az 
illetékes egyházügyi hatóságok gondoskodnak. 

3. § 

(1) Komló város közigazgatási területén köztemető létesítése, bővítése és fenntartása az 
önkormányzat feladata. A Köztemető vagy annak egyes temetőrészei lezárásáról, ismételt 
használatbavételéről, kegyeleti parkká történő átalakításáról, megszüntetéséről Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) dönt. A Köztemető egyes 
temetőrészeinek, vagyis a sírhelytábla típusának átminősítés és a temetőtérkép elfogadását érintő 
döntés szintén a Képviselő-testület jogkörébe tartozik. 
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(2) A Köztemető és létesítményei üzemeltetéséről és fenntartásáról, valamint az ott folyó temetkezési 
és e rendelet szerinti egyéb tevékenységek végzéséről Komló Város Önkormányzat (továbbiakban: 
Önkormányzat) a Komlói Temetkezési Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) útján a - 6. melléklet 
szerinti- kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretein belül gondoskodik. 

3. A Köztemető 

4. § 

(1) A Köztemetőt sírhelytáblákra (parcellákra) lehet felosztani. A sírhelytáblák típusai: 
a) lezárt gyermek parcella; 
b) földi urna (urnasírhely); 
c) urnafal; 
d) sírbolt (kripta); 
e) hagyományos sírhely (koporsós sírhely járdával); 
f) lezárt díszparcella. 

(2) A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket temetés céljából igénybe lehet venni és 
a temetési helyek használati idejének lejártát követően – szabályszerű eljárás mellett – ki lehet üríteni. 

(3) A sírhelytáblákat egyedi azonosítóval kell ellátni, az azonosítót jelzőoszlopon, jól látható helyen 
kell a sírhelytábla mellé helyezni. A sírhelytáblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig 
sorszámokkal, sírhelyekre kell felosztani. A hagyományos sírhelyeket, urnahelyeket, sírbolthelyeket 
külön kell megjelölni. Az urnafülkéket tartalmazó urnafalakat, a sírboltokat (kriptákat) szintén egyedi 
azonosítóval kell ellátni. 

(4) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblába csak 
rátemetéssel lehet temetni. A lezárt sírhelytábla gondozását mindaddig biztosítani kell, amíg a 
megszüntetéséről döntés nem születik. 

(5) A lezárt temetőben temetkezési tevékenységet nem lehet folytatni. 

(6) Sírhelytábla, vagy az egész Köztemető lezárásáról és megszüntetéséről a Képviselő-testület dönt. 
A megszüntetést érintő tevékenységek végrehajtása Üzemeltető feladata. A temetőrész kiürítését 
megelőzően azt hirdetményben, továbbá 3 alkalommal egy országos lapban és a helyi sajtóban, 
valamint a temetői hirdetőtáblán, az Önkormányzat és Üzemeltető honlapján közhírré kell tenni úgy, 
hogy az első közzététel a kiürítés előtt legalább 6 hónappal, a továbbiak pedig 2 havonként 
történjenek. 

(7) Lezárt temető, vagy temetőrész betemetett sírjai, sírboltjai felett létesített síremlékek a temetési 
helyre vonatkozó használati idő le nem jártáig – kegyeleti okokból – nem idegeníthetőek el és más 
sírra, sírboltra nem helyezhetők át. 

(8) Lezárt temetőből és sírhelytáblából a holttest-maradványokat exhumálás útján lehet áthelyezni a 
használatban lévő temetőbe (sírhelytáblába). 

(9) Az exhumálást csak az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal engedélye 
és előírásai szerint lehet elvégezni, lezárt temetőből történő elszállításhoz Üzemeltető külön 
engedélye is szükséges. 
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(10) Az újra betemetés során a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.)19. § (5) bekezdés a)-b) 
pontjai szerint kell eljárni 

4. Temetési hely feletti rendelkezési jog (használati idő) 

5. § 

(1) A Képviselő-testület a Köztemetőre vonatkozó díjak mértékét évente felülvizsgálja. A díjak 
felülvizsgálatát Üzemeltető által benyújtott önköltségszámítás alapján kell elvégezni. 

(2) Az egyes temetési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek 
díjat kell fizetni. A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) a temetési helyre 
vonatkozóan fizetendő díj megfizetésének napjával (megváltás napjával) kezdődik. A Képviselő-
testület által megállapított, mindenkor hatályos megváltási, újraváltás díjakat az 1. melléklet 
tartalmazza. 

(3) Az e rendeletben rögzített díjak (1. és 2. melléklet) az Általános Forgalmi Adót (ÁFA) 
tartalmazzák. E bruttó díjakat az Önkormányzat a helyben szokásos módon, valamint Üzemeltető a 
saját honlapján is köteles közzétenni. 

(4) Az egyszeri használati idő eltelte után a temetési helyek – külön tiltó rendelkezés hiányában – 
újabb ciklusra megválthatók. 

(5) Az egyszeri megváltás, újraváltás (egyszeri használati idő) időtartama: 
a) sírbolt (kripta) esetén 60 év; 
b) koporsós (járdás) sírhely esetén 25 év; 
c) földi urnahely (urnasírhely) 10 év; 
d) fali urnahely (urnafülke) 10 év. 

(6) A temetési helyek feletti rendelkezési jogot magánszemélyek között átruházni nem lehet, de a 
temetési helyet újra megváltó hozzátartozó rendelkezési jogot szerez. 

(7) Amennyiben a temetési hely használati ideje meghosszabbítás hiányában lejár, úgy a használati 
idő leteltét követő 1 év elteltével a temetési hely újrahasznosítható. Az újrahasznosítás előtt 
Üzemeltető legalább 1 hónappal erről honlapján, valamint a Köztemetőben tájékoztatást tesz közzé. 

(8) A (7) bekezdésben foglalt ok miatt az urnaférőhelyekből kiexhumált hamvakat – a kegyeleti 
normáknak megfelelően – kifejezetten erre a célra kijelölt gyűjtőhelyen kell tárolni. Amennyiben a 
későbbiekben mégis jelentkezik hozzátartozó az elhunyt hamvaiért és az urnát exhumáltatni szeretné 
– a gyűjtőhelyen történő tárolási idő függvényében – az 1. mellékletben meghatározott exhumálási 
díjat, valamint tárolási díjat kell fizetnie. Gyűjtőhelyen való tárolásnak minősül az is, ha az urnát az 
eredeti helyén tárolják. 

(9) Ha a használat a (7) bekezdésben foglalt ok, vagy a sírhelytábla, temető kiürítése miatt szűnik 
meg, a temetkezési hely feltárásakor a kiürített sírokból származó holttest-maradványokat közös 
sírhelyben kell elhelyezni, amelyről az elhunyt hozzátartozói, az ő rendelkezésük hiányában a 
kegyeleti szokások, valamint a közegészségügyi előírások betartása mellett Üzemeltető köteles 
gondoskodni. 
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(10) A temettető kívánságára történő halott- illetőleg urna áthelyezés, vagy urna kiadás folytán 
megürült temetési helyek számlával igazolt megváltási díjának időarányos részét, a jogosult részére 
vissza kell téríteni. 

(11) A temettetőknek a temetési hely megváltásakor, újraváltásakor egyszeri hulladékszállítási díjat 
kell fizetnie az 1. mellékletben meghatározottak szerint. 

5. Hagyományos sírhelyre vonatkozó szabályok 

6. § 

(1) Hagyományos sírhely a földi koporsós sírhely. A hagyományos sírhelyek sírhelytábláiban a 
sírhelyhez vezető járda építése – a sírhelyek egységes összképe, valamint könnyebb 
megközelíthetőség és gondozás érdekében - kötelező, így ezen sírhelytáblákban földi koporsós 
sírhely csak járdával alakítható ki. 

(2) Hagyományos sírhelybe elhelyezett 2 koporsón kívül még 2 urna is temethető. Koporsóban 
történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el. 

(3) Koporsós rátemetés esetén - a használati idő meghosszabbodására tekintettel - az újraváltási díj 
időarányos része fizetendő.  

(4) A lezárt gyermekparcellában további temetési hely nem alakítható ki. A gyermek és felnőtt 
temetési helyek vonatkozásában az újonnan építésre kerülő temetési helyek műszaki paraméterei 
megegyeznek. A Köztemetőben kialakításra kerülő temetési helyek méreteit a vonatkozó jogszabályi 
helyek és e rendelet előírásai rögzítik. 

(5) Mélyített felnőtt sírhelybe az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal 
engedélye alapján a (3) bekezdés szerinti díj fizetése ellenében még 1 koporsó temethető. Urnás 
rátemetés esetén e díj az eredeti lejárati időt nem módosítja. 

(6) A Köztemetőben lévő sírhelyek belső méretei: 
a) Felnőtt sírhely: 2,10 m hosszú és 0,90 m széles; 
b) Gyermek sírhely: 1,70 m hosszú és 0,90 m széles. 

(7) A sírmélységet minden esetben a temetőszabályzatban foglaltak szerint kell meghatározni. 

(8) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, azokat sírbolttá átalakítani nem lehet. 

(9) A felnőtt sírok egymástól való oldaltávolsága a már meglévő, korábban kialakított parcellákban a 
kialakult rend szerinti, az újonnan kialakított parcellákban 80 cm . 

(10) A gyermek síroknál a sírhelyek egymástól való oldaltávolsága 40 cm (a síremlékek között 60 
cm). 

(11) A sírhelyeken a sírdomb (sírhant) magassága – kialakítása nem kötelező – legfeljebb 50 cm lehet. 

(12) A hagyományos sírhelyekre építhető felépítmény méretezése a már meglévő parcellákban a 
korábban kialakult rend szerinti (keret 100 cm széles és 220 cm hosszú). 

(13) A hagyományos sírhelyekre építhető felépítmény engedélyezett méretei az újonnan kialakított 
parcellákban: 
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a) betonjárda maximum: 3,00 m hosszú és 1,60 m széles; 
b) keret maximum: 2,30 m hosszú, 1,10 m széles és 0,35 m magas (járdaszinttől); 
c) síremlék magassága maximum (keretmagassággal együtt): 1,50 m. 

(14) A gyermeksírhelyekre építhető felépítmény méretei: 
a) betonjárda maximum: 2,10 m hosszú és 1,30 m széles; 
b) keret maximum: 1,50 m hosszú, 0,80 m széles és 0,25 m magas (járdaszinttől); 
c) síremlék magassága maximum (keretmagassággal együtt): 1,10 m. 

(15) A fent felsorolt méreteket, illetve a sírhelyekre építhető felépítmények egyéb műszaki 
paramétereit a 3. melléklet tartalmazza. 

6. Urnaférőhelyekre vonatkozó szabályok 

7. § 

(1) Urnaférőhelyben maximum 2 db urna helyezhető el. 

(2) Urnaföldbe temetésnél a temetési hely (urnasírhely) méretei: 0,95 m hosszú, 0,95 m széles, és 
legfeljebb 1,00 m mély. 

(3) Az urnafalban biztosítani kell az urnatáblák egyöntetűségét, méretazonosságát, a szöveg- és 
betűvésés szakszerűségét. A fülketáblán elhelyezhető 1 darab örökmécses, 1 darab virágtartó váza és 
1 koszorútartó kampó. 

(4) Új urnafülke mérete nem lehet kisebb, mint a mindenkor hatályos jogszabály által előírt belső 
méret. 

7. Kriptára vonatkozó szabályok 

8. § 

(1) Sírboltba (kriptába) koporsóban csak annyi elhunyt temethető, ahány férőhelyre azt építették. 
Ezen túl 3 férőhelyes sírboltba (kriptába) legfeljebb 3 darab koporsó és további 10 darab urna 
helyezhető el. 

(2) Arra nézve, hogy a sírboltba (kriptába) kik temetkezhetnek, a kripta építését megrendelőnek a 
sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók. 

(3) Amennyiben a sírbolt (kripta) tulajdonosa (birtokosa) a temetkezési jogosultságról a 
sírboltkönyvben, vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhalt hozzátartozói 
az elhalálozás sorrendjében temethetők el. 

(4) A sírbolt (kripta) tulajdonosának (birtokosának) kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban 
lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg 
gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak 1 
urnahelynek számítanak. 

(5) Sírbolt csak az erre kijelölt sírhelytáblában, a Köztemető területére elfogadott szabvány alapján, 
a Képviselő-testület vagy Üzemeltető hozzájárulásával, azon túlmenően a külön jogszabályban 
meghatározott esetekben építhető. 
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(6) A sírbolt (kripta) alépítményi kivitelezési munkáit minden esetben a Köztemető Üzemeltetője 
végezteti. 

(7) A sírboltok felszíni méretei járdával együtt: 3,50 m hosszú és 2,50 m széles. 

(8) A leeresztő nyílás méretei egységesen: 0,90 m széles és 2,10 m hosszú. 

(9) A sírbolt belső méretei: 2,30 m hosszú, 0,90 m széles és 2,60 m mély. 

(10) Sírboltoknál (kriptánál) a keret maximum: 2,60 m hosszú; 1,50 m széles és 0,35 m magas 
(járdaszinttől). 

(11) Síremlék maximum (keretmagassággal együtt) 1,50 m magas. 

(12) A fent felsorolt méreteket, illetve a sírboltra (kriptára) építhető felépítmények egyéb műszaki 
paramétereit e rendelet 4. és 5. melléklete tartalmazza.  

8. A temetési helyek gondozása 

9. § 

(1) A temetési hely felett rendelkezési jogot szerző személy köteles a temetési hely gondozását 
rendszeresen elvégezni. Ennek keretein belül gondoskodni köteles a temetési helyre elhelyezett 
síremlék, sírjel állagmegóvásáról, valamint a temetési hely gyomtalanításáról is. 

(2) Gondozatlannak minősül az a temetési hely, amelyen a gyomnövények számottevően túlnövik a 
valamikor elhelyezett kultúrnövényeket, vagy a kultúrnövények túlnövik a temetési helyet. 

(3) Gondozatlan, kegyeletet sértő, elhanyagolt temetési helyek rendbetételét, gyomirtását, 
amennyiben Üzemeltető azt indokoltnak tartja – különösen a nagyra nőtt fák, bokrok, és egyéb 
elgazosodott növényeket figyelembe véve -, minden előzetes értesítés nélkül elvégezheti. 

(4) A temetési helyeken kinőtt gyomnövények között lévő, és a rossz helyre ültetett növényekben, a 
kaszálási munkák során bekövetkezett károkért Üzemeltetőt felelősség nem terheli. 

(5) Növényt ültetni csak a nyitott síremlék belsejébe, illetve zárt síremlék esetén a fedlapon 
elhelyezett virágtartóba szabad. 

(6) A temetési helyekre ültetett növények nem terjeszkedhetnek túl a temetési helyen, és nem 
akadályozhatják a temetés helyek közötti közlekedést, illetve a végzendő munkákat. 

(7) A temetési helyen a temetési hely birtokosa által végezhető munkák: 
a) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása; 
b) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése; 
c) kizárólag a sírhely területére ültetett és azon még kifejlett állapotban sem túl növő, „törpe” 

jelzővel ellátott örökzöld növények (törpefenyő, törpeboróka) ültetése és ápolása; 
d) egyéb ültethető növények: Jukka, Mahónia, Levendula, Szürke cipruska, sziklakerti évelők, 

Kereklevelű hortenzia, Bíbor gyöngyvessző. 

(8) Üzemeltető a Köztemető hirdetőtábláján teszi közzé a Köztemetőbe ültethető, engedélyezett 
növényfajták jegyzékét. 
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(9) A temetési helyekre tilos ültetni: 
a) a kúszó növények összes fajtáját (borostyán, iszalag félék, folyondár félék, vadszőlő félék, 

kúszó- és futórózsák); 
b) az összes lombhullató fa- és cserjefélét; 
c) a megváltott temetési helyre ültetett törpe méretű örökzöldek kivételével lomb- és tűlevelű 

örökzöldeket; 
d) mindenféle gyökér- és szártarackkal terjedő növényzetet. 

(10) A rossz helyre ültetett, valamint a nem engedélyezett növényeket Üzemeltető eltávolítja. 

(11) Ülőhely, pad csak Üzemeltető által engedélyezett helyen, illetve engedélyezett formában 
helyezhető el. 

(12) A temetési helyek gondozásával kapcsolatosan keletkező szemetet a temetési helyek között 
tárolni tilos. 

(13) A Köztemetőben Üzemeltető biztosítja a hulladék folyamatos összegyűjtését és elszállítását, a 
gyomirtást és a zöldterület fenntartását. 

(14) A temetési helyek kerítéssel nem határolhatók körül. 

(15) Ha a sírjel vagy a sírbolt összeomlásától lehet tartani, Üzemeltető felszólíthatja a fenntartásra 
kötelezett személyek bármelyikét, hogy gondoskodjanak a helyreállításról. 

(16) Közvetlen veszély fennállása esetén a felhívás kötelező. A felhívást – a temetési hely 
megjelölésével – a Köztemető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra kell kifüggeszteni, 
valamint a felszólítást a rendelkezési jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni. 

(17) Ha a felhívás eredménytelen marad, vagy ha Üzemeltető a közvetlen veszélyt úgy ítéli meg, 
hogy az azonnali intézkedést igényel, a közvetlen veszélyt a temetési helyek felett rendelkezni 
jogosult költségére, annak megkérdezése és beleegyezése nélkül jogosult megszüntetni. 

(18) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet. 

(19) Veszélyesnek minősíthető az a síremlék, amely olyan mértékben sérült, hogy személyi sérülést 
okozhat, vagy a fejrész rögzítése nem megfelelő, ezáltal instabillá vált, vagy már le is dőlt. 

9. Nyilvántartások vezetése 

10. § 

(1) A Köztemetőben – a kegyeleti jogok gyakorlása céljából – a temetési helyekről az Üzemeltetőnek 
a vonatkozó jogszabályi helyek előírásai szerinti nyilvántartásokat kell vezetnie. 

(2) Az egyes kötelezően vezetendő nyilvántartások folyamatos és naprakész rendelkezésre állását az 
Üzemeltetőnek a vonatkozó jogszabályi helyek előírásai szerinti tartalommal kell biztosítania. 

(3) Az Üzemeltető a nyilvántartó könyv és sírbolt könyv adatait elektronikus nyilvántartásban is 
vezetni köteles, melyről hiteles biztonsági másolatot is készít. 

(4) Az Önkormányzat – a Köztemető fenntartójakét – az Üzemeltető révén gondoskodik a 
temetőtérkép elkészítéséről, a temetőtérkép jóváhagyására a Képviselő-testület jogosult. Új 
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sírhelytábla megnyitása előtt, illetve a használatba lévő sírhelytáblák átminősítése esetén a 
temetőtérkép módosításának elkészíttetése és az Önkormányzat felé jóváhagyásra történő 
megküldése Üzemeltető feladata. 

(5) Üzemeltető köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, illetve a sírbolt könyvbe bejegyzett 
személyes adatok biztonságáról. 

(6) A nyilvántartott adatokról tájékoztatást –az elhunyt temetési helye és a hamvai elhelyezkedésének 
helye kivételével – csak a temetési hely felett rendelkezni jogosultnak, valamint bírósági és hatósági 
eljárásokhoz lehet adni. Az Üzemeltető az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi helyek előírásai 
szerint köteles eljárni, az érintettek számára biztosítva az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást, 
illetve az adatbetekintés és adatmódosítás lehetőségét. 

11. § 

(1) A Köztemető területe korlátozott használatú közterület. 

(2) Üzemeltető a Köztemető bejáratánál kifüggeszti a temetői nyitva tartás idejét és a Köztemető 
rendjét, valamint elhelyezi a temetői térképet. 

(3) A Köztemető nyitva tartása: 
a) március 01–től május 31-ig: 700 - 2000 óráig; 
b) június 1-jétől október 31-ig: 700-2200 óráig; 
c) november 1-jétől – február 28-ig: 700-1900 óráig. 

(4) A Köztemetőt a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell hagyni. 

(5) A Köztemetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles 
tanúsítani. 

(6) A Köztemetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok 
díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos. 

(7) A Köztemetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. Ügyelni kell 
arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon. 

(8) A Köztemető területére állatot bevinni – a vakvezető kutyák, valamint a szolgálati és munkakutyák 
kivételével – tilos. 

(9) A ravatalozás helyszínére gépkocsival behajtani kizárólag a mozgáskorlátozottak, az elhunyt, 
illetve az elhunyt hamvait tartalmazó urna, valamint a koszorúk, csokrok szállítása céljából, a 
szükséges időtartam erejéig lehet. 

(10) A Köztemetőbe való behajtás - a szakipari munkát végzők behajtásának kivételével - a 
temetőszabályzatban rögzített, indokolt esetben díjmentes. 

(11) Ravatalozás, illetve temetési szertartás ideje alatt – kegyeleti okokból – tilos a gépkocsival 
történő be- és kihajtás. 

(12) A Köztemetőben gépjárművel történő közlekedés esetén a megengedett legnagyobb sebesség 5 
km/óra. 
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(13) A Köztemetőben gépjárművel fűre parkolni tilos. 

(14) A Köztemető üzemeltetője által kijelölt helyen, illetve a padkákon elhelyezett szeméttárolókban 
kell a szemetet gyűjteni. A Köztemető egyéb területén bármilyen hulladék lerakása tilos. 

(15) Tilos a Köztemető területén elhelyezkedő építményeket, tárgyakat, növényzetet, a temetési 
helyet, temetkezési emlékhelyet, valamint a Köztemetőben az elhunyt emlékére elhelyezett kegyeleti 
tárgyakat megrongálni, megsemmisíteni. 

(16) A panaszügyintézés az Üzemeltető feladata, melyet központi irodáján lát el. A központi iroda 
elérhetőségét a Köztemető bejáratánál az Üzemeltető jól látható helyen kifüggeszti. 

10. Temetkezési szolgáltatás 

12. § 

A Köztemetőben az Önkormányzat a temetkezési szolgáltatásokról az Üzemeltető, illetve az 
üzemeltetetővel kötött megállapodás alapján az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók 
útján gondoskodik. 

13. § 

A temettetőknek a Köztemetőbe szállított elhunyt hűtéséért – az 1. mellékletben meghatározottak 
szerint – hűtési díjat kell fizetniük. 

14. § 

A Köztemetőben korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról és az ezzel kapcsolatos, a 
vonatkozó jogszabályi helyek által előírt nyilvántartási és adminisztrációs kötelezettség teljesítéséről 
az Üzemeltető gondoskodik. 

15. § 

Üzemeltetőnek a temetői munkák során (így különösen: rátemetés, exhumálás, áthelyezés) talált 
értékekről (ékszer, nemesfémből készült protézis) és a találás körülményeiről jegyzőkönyvet kell 
felvenni. Az Üzemeltető köteles gondoskodni a talált érték biztonságos megőrzéséről, valamint a 
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének értesítéséről. A talált értékek jogosultnak történő 
átadása céljából a jegyző a vonatkozó jogszabályi helyek előírásai szerinti hagyatéki eljárást folytat 
le. 

11. Temetkezési szolgáltatói tevékenység temetői rendje a Köztemetőben 

16. § 

(1) A Köztemetőn belül az elhunyt hűtése, a sírásás, a sírnyitás, a hantolás, a sírhely és sírbolt zárása, 
a Köztemetőn belüli halott szállítás és a temetési hely ügyintézés Üzemeltető kizárólagos joga és 
kötelessége. 

(2) A Köztemetőben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (1) bek.-
ben felsorolt egyes szolgáltatások –, mint Üzemeltető által biztosított szolgáltatás – végzése 
Üzemeltető kizárólagos joga. A Köztemetőben történő temettetés esetén a temetkezési szolgáltatások 
közül a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (1) bek.-ben felsorolt, 
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Üzemeltető által biztosított szolgáltatások – ezen feladatok ellátásához kapcsolódóan Üzemeltető 
szakszemélyzetének és berendezésének – igénybevétele a temettető számára kötelező. 

(3) Üzemeltető feladata összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó 
használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, valamint elősegíteni a temetés 
és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását. 

(4) Üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő bánásmód 
követelményét. 

17. § 

(1) Temetkezési szolgáltatóktól az elhunytak és a kellékek átvétele a temetést megelőző munkanapon 
8 órától 10 óráig történik. 

(2) Az elhunytak és kellékek átvételét, az elhaltak hűtőbe helyezését az Üzemeltető által megbízott 
dolgozók végzik. 

(3) Üzemeltetőn kívül más temetkezési szolgáltatók munkatársai az „Idegeneknek tilos a bemenet” 
felirattal ellátott helyiségekbe nem léphetnek be. 

(4) Az átvétel az „Elhunyt és kellék átadás/átvétel” nyomtatványon, annak a szolgáltató részéről 
történő értelemszerű, pontos kitöltésével, és Üzemeltető részéről megbízott dolgozó teljes körű 
ellenőrzésével (okmányok, elhunyton lévő lábcédula, kellékek azonosítása stb.) történik. 

(5) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti időpontban az elhunyt, vagy az elhunyt hamvait tartalmazó 
urna, vagy a kellékek, vagy a halottvizsgálati bizonyítvány anyakönyvi számmal ellátott példánya 
nem áll rendelkezésre, úgy Üzemeltető a temetést nem végezheti el. 

18. § 

(1) A számlák névre szóló kiállítása minden esetben a temetés megrendelőjének (temettető), mint 
kérelmezőnek a nevére történik. 

(2) A temettető személyes közreműködése az ügyintézésben csak az általa aláírt, teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazás Üzemeltető részére történő becsatolása esetén mellőzhető. 

(3) Rátemetés esetén a rátemetéshez szükséges „Rátemetési nyilatkozat” pontos kitöltésével, és a 
megfelelő okmányok csatolásával a család megkímélhető attól, hogy személyesen meg kelljen 
jelennie Üzemeltetőnél. 

19. § 

(1) A temetési szertartásban vállalkozó sem közvetlenül, sem pedig közvetve (pl.: fedlap visszaemelés, 
cementezés stb.) nem vehet részt. 

(2) A fedlap visszahelyezést urnás temetésnél a szertartást követően Üzemeltető végzi. 

(3) A cementezést, illetve koporsós temetésnél a fedlap, keret visszaállítást koszorúlehordás után 
hétköznaponként 800 –1600 óráig lehet végezni. 
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(4) Szakipari munkavégzés kizárólag az 1. mellékletben meghatározott temető-fenntartási 
hozzájárulás díjtétel befizetését követően végezhető. 

12. Egyéb vállalkozói tevékenység ellátásának temetői rendje 

20. § 

(1) A Köztemető területén engedély nélkül munka (építési munkák, építőanyagnak a Köztemetőbe 
való beszállítása, síremlék felállítás, bontás, áthelyezés, betűvésés, tűzveszélyes munkák) a 
sírgondozás, illetve a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével Üzemeltető 
hozzájárulása nélkül nem végezhető, építmény nem hozható létre. 

(2) A Köztemetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók kegyeleti érzéseit, az 
esetleges temetkezési szertartást és a temetőlátogatók kegyeletgyakorlását. 

(3) Bármely létesített építményt, tárgyat vagy ültetett növényt a Köztemetőben csak úgy lehet 
elhelyezni, hogy az ne akadályozza a terület fenntartását, és ne okozzon balesetveszélyt. 

(4) Síremlékkel, sírbolttal kapcsolatos kivitelezői munkák végzése hétköznap 800 –1600, szombaton 
8-14 óráig végezhető a Köztemetőben. Szombaton 14 órától hétfő 8 óráig szakipari munka nem 
végezhető. 

(5) A temetési szertartások rendjének biztosítása érdekében mind az utakon, mind a parcellákon belül 
zajos munka nem végezhető, a temetési szertartások ideje alatt mindennemű anyagtorlódást, hangos 
beszédet vagy ipari zajt kerülni kell. 

(6) A munkavégzés során a szomszédos temetési helyek nem sérülhetnek. 

(7) A Köztemető területén végzett munkák során a munkát végző köteles betartani az e rendeletben 
szabályozott, valamint a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat. 

21. § 

(1) A temetési hely megjelölésére sírjel létesíthető, melyet a rendelkezni jogosult hozzátartozók 
egyénenként készíttethetnek el. 

(2) A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet, oldalirányú kiterjedését a sírméretek 
adják meg. 

(3) A temetési helyen túlterjeszkedő, a közízlést vagy a kegyeleti normákat sértő virágtartók, 
díszítések vagy oda nem illő feliratok, illetve felirattal ellátott sírjelek nem helyezhetők el, a 
felépítmény meg kell, hogy feleljen a Köztemető esztétikájának. 

(4) A síremléket létesítőkről Üzemeltető pontos nyilvántartást vezet, a síremlékek állapotát 
folyamatosan ellenőrzi, azokról szükség esetén tájékoztatja Komló Város Önkormányzat 
Városgondnokságát. 

(5) A síremlék szabályos, biztonságos és jó állapotú, ha 
a) a síremlék szilárd alapú; 
b) minden elem oldható kötéssel (csavarozás) rögzített egy másik elemhez és a keret elemei 

egymáshoz, illetve az áthidaló kerethez sarokvassal rögzítettek; 
c)  az emlék beragasztott menetes szárral, csavarkötéssel a lábazaton átmenően rögzített; 
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d) a szegélyek hossz- és keresztirányban vízszintesek, illesztésük hézagmentes, tömörített; 
e) a lépcső és a ráhelyezett emlék mindkét irányban függőlegesen áll, állásszilárdsága megbízható; 
f) feliratozása jól olvasható és egyezik a nyilvántartásban szereplő adatokkal. 

(6) A síremlék körül létesített járda magassága az érintett földterület legmagasabb talajszintjéhez 
viszonyítva talajszinttől maximum 6 cm lehet. 

22. § 

(1) Üzemeltetőnek a munkát végző vállalkozó köteles a munka megkezdését megelőzően, a 
munkavégzés kezdési időpontját és várható időtartamát is bejelenteni. 

(2) Bontási, építési munkát csak az Üzemeltető helyszíni szemléje után lehet megkezdeni. 

(3) A Köztemető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak a 
Köztemető Üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni. 

(4) A síremlék és tartozékai tervét az Üzemeltetőnek az elhelyezés előtt be kell mutatni, azokat 
kizárólag engedélyeztetést követően lehet a Köztemetőben elhelyezni.  

(5) Rátemetés esetén – a balesetek elkerülése végett – a sírbolthelyek kivételével a temetési helyen 
lévő síremléket a temettetőnek a járda szintjéig le kell bontatnia és újból, biztonságosan fel kell 
állíttatnia. 

(6) Sírkőbontás kizárólag engedélyeztetés után végezhető. 

(7) A temetés miatt lebontott síremlékek 90 napon belül történő biztonságos visszaállításának 
megtörténtét Üzemeltető jogosult ellenőrizni. 

(8) Sírkőbontással járó építési munka esetén a bontásból származó hulladékot kivitelező köteles 
elszállítani vagy elszállíttatni a Köztemető területéről az önkormányzat köztisztasági rendeletében 
meghatározott helyre és módon. 

(9) Síremlék állításakor a temetési hely felett rendelkezni jogosult köteles az elvégzett munkát 
kivitelezőtől átvenni. A nem szakszerű munkavégzés következményeként, az esetleges ledőlésből 
adódó bármilyen - másnak, vagy másoknak okozott anyagi vagy nem anyagi jellegű - károkozásért a 
síremlék tulajdonosát terheli a felelősség. 

(10) Az előírt engedély hiánya vagy az attól való eltérés esetén az Üzemeltető a sírhely birtokosát 
felszólíthatja a sérelmezett állapot megszüntetésére, melynek eredménytelensége esetén a munkát 
elvégezteti, és a költségeket a kötelezett személyre hárítja át. 

23. § 

Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőről és a temetkezés 
rendjéről szóló 34/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete. 

24. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.  



16 

1. melléklet 

Önkormányzati díjtételek 

Tétel Díj (bruttó) 
  
Temető igénybevételi díja (a létesítmények és szakszemélyzet igénybevétele után 
a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj temetésenként, amely tartalmazza 
a ravatalozó épületének és a ravatalozóban található, az önkormányzat 
tulajdonát képező eszközök bérleti díját) 

22.733,- Ft 

Temető fenntartási hozzájárulás (szakipari tevékenységet végzők által fizetendő 
díj): 

 

1 napra 2.000,- Ft 

1 hétre 7.000,- Ft 

1 hónapra 20.000,- Ft 

1 évre 100.000,- Ft 

Elhunyt hűtése (a hűtési napok számától függetlenül) 20.000,- Ft 

  

Urnaférőhelyek bérleti díja 10 évre (megváltás, újraváltás)  

Földi urnahely, megváltás esetén (1 és 2 személyre) 232.013,- Ft 

Földi urnahely, újraváltás esetén (1 és 2 személyre) 48.563,- Ft 

Fali urnahely 1 személyre, megváltás esetén 160.776,- Ft 

Fali urnahely 1 személyre, újraváltás esetén, 34.315,- Ft 

Fali urnahely 2 személyre, megváltás esetén 261.703,- Ft 

Fali urnahely 2 személyre, újraváltás esetén 54.501,- Ft 

A megelőző években lejárt, korábban meg nem váltott urnaférőhelyek 
visszamenőleges tárolási díja - ha az urna az eredeti helyén marad - az aktuális 
alapdíjon felül a tárolási idő függvényében (évenként) 

1.905,- Ft 

Kiexhumált urnák gyűjtőhelyen történő tárolási díja visszamenőleg a tárolási 
idő függvényében (évenként) 

1.905,- Ft 

  

Kriptahely (sírbolt) bérleti díja 60 évre (megváltás, újraváltás)  

3 személyes kriptahely + max. 10 urna megváltás esetén 1.442.880,- Ft 

3 személyes kriptahely + max. 10 urna újraváltás esetén 290.736,- Ft 

  

Sírhely árak bérleti díja 25 évre (megváltás, újraváltás)  

Koporsós (járdás) sírhely megváltás esetén 358.173,- Ft 

Koporsós (járdás) sírhely újraváltás esetén 73.795,- Ft 

Gyermekparcellában (kizárólag újraváltás) 28.100,- Ft 

A táblázatban feltüntetett díjak az Általános Forgalmi Adót (ÁFA) tartalmazzák.  
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2. melléklet 

Temetkezési szolgáltatások díjtételei 

Tétel Díj (bruttó)  
Temetkezési hely előkészítés  

Felnőtt sírásás, hantolással 50.000,- Ft 

Urna sírásás 17.780,- Ft 

Urnaférőhelyek előkészítése 9.525,- Ft 

Ravatalozás  

Létesítmény igénybevételének díja   
Ravatalozás eszközeinek használati díja   
Kegyeleti szakszolgáltatás ravatalozóban 

22.733,- Ft
   
12.700,- Ft
   
12.700,- Ft 

Elhunyt átadás-átvétel  

Halottkezelés 24.130,- Ft 

Elhunyt átadása amennyiben az elhunyt nem a komlói temetőben kerül elhelyezésre:
   
Halottkezelés   
Elszállítás  

   
24.130,- Ft
   
19.050,- Ft 

Elhunyt átadás-átvétele, amennyiben az nem az üzemeltető igénybevételével történő 
temetkezés céljából történik 

57.150,- Ft 

Temető igénybevételi díja (a létesítmények és szakszemélyzet igénybevétele után a 
temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj    
temetésenként) 

69.850,- Ft 

Exhumálás  

Exhumáláshoz felnőtt sírfeltárás földvisszatöltéssel 35.000,- Ft 

Exhumáláshoz gyermek sírfeltárás földvisszatöltéssel 35.000,- Ft 

Urnaexhumálás  

Urna exhumálás földből, sírboltból 20.960,- Ft 

Urnaáthelyezés (urnaférőhelyből más temetkezési helybe)   
Egyéb ügyintézés   
Létesítmény igénybevételének díja   
Kegyeleti szakszolgáltatás ravatalozón kívül   
Díszkocsi 

   
9.779,- Ft
   
12.573,- Ft
   
27.940,- Ft
   
20.000,- Ft 

Urnakivétel urnahelyről urna elvitele esetén   
Egyéb ügyintézés    
Speciális doboz urnakiadáshoz   
Urna kiemelése 

   
9.779,- Ft
   
2.540,- Ft
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7.620,- Ft 

Temetőn belüli halottszállítás  

Díszkocsi 20.000,- Ft 

Exhumáláshoz gépjármű 20.000,- Ft 

A táblázatban feltüntetett díjak az Általános Forgalmi Adót (ÁFA) tartalmazzák.  
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3. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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4. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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5. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)  
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6. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

 
Végső előterjesztői indokolás 

A jelenleg még hatályban lévő, a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 34/2013. (XI. 29.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) revíziója során megállapításra került, hogy a Rendelet 
legutóbbi, 2014-es módosítása óta számos rendelkezése okafogyottá, néhol meghaladottá vált, egyes 
helyeken pedig ellentétes a jogszabályi hierarchiában magasabb helyen elhelyezkedő jogforrásokkal, 
máshol azokkal indokolatlanul párhuzamosan (ismétlődően) szabályoz. 
  
Az alkalmazott díjak – úgy az önkormányzati, mind a temetkezési szolgáltatási díjak – a Rendelet 2013-as 
elfogadása óta nem változtak, viszont az azóta eltelt 9 évben a piaci árak, valamint az infláció folyamatosan, 
majd drasztikus mértékben emelkedtek, ezért a köztemető fenntartása/fejlesztése és az üzemeltetés 
színvonalának megőrzése (adott esetben emelése) érdekében elkerülhetetlen a díjtételek emelése.  Az eddig 
rendeleti szinten nem rögzített építési költségek beépítésre kerültek az új rendelet díjaiba, valamint az eddig 
nettó árak már bruttó árak formájában jelennek meg, amely további magyarázatul szolgál a díjak 
emelkedésére. 
  
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bek.-e szerint a jogszabály előkészítője - a 
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a 
szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet 
esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.  
A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: az Önkormányzat az új rendelet 
megalkotásával bevételnövekedést vár, amellyel a célzottan, a köztemető fejlesztését és hatékonyabb 
fenntartását kívánja megvalósítani. 
A tervezet környezeti és egészségi következményei: a rendelet megalkotásának környezeti és egészségi 
következményei nincsenek.           
A tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: az Önkormányzatot a temetőfenntartás terén 
elsődlegesen a szakfeladat ellátásával megbízott Komló Város Önkormányzat Városgondnokság, 
másodsorban a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal képviseli. Adminisztratív terhek ezért főleg a 
Városgondnokságnál jelennek meg, amelyek várható növekedése a jelenlegihez képest elhanyagolható. 
A tervezet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jelenlegi 
rendelet módosítandó/újraszabályozandó rendelkezéseinek nagy száma miatt új rendelet elfogadása 
indokolt, amellyel az Integrált Jogalkotási Rendszer (LocLex) követelményeinek is hatékonyabban felel 
meg az Önkormányzat. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: e feltételek 
Komló Város Önkormányzat Városgondnokságnál, illetve a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalnál 
rendelkezésre állnak. 
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2. sz. napirend 

 
Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyonnak a Magyar Államra 
történő önkéntes átruházására irányuló Integrációban történő részvételre vonatkozó 
szándéknyilatozat 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm Mester Zoltán üzemigazgatót a Baranya-víz Zrt. részéről. Az 
egész folyamat 2013 májusában indult el, amikor a Mohács-víz-es integrációt elindítottuk az általam 
is jóváhagyott, aztán Szekó József barátommal közösen módosított víziközmű törvény kapcsán. 
Akkor is tudtuk, főleg a bejövő, különböző költségvetési terheket jelentő tételek miatt is, hogy nem 
lesz könnyű időszak, és valamikor el fog jönni az az idő, amikor ezen változtatni kell. A változtatás 
formáját nem lehetett megjósolni, de tavaly nyáron, amikor a víziközmű törvény módosult, már 
érezhető volt ez az irány, ami most bekövetkezett. Májusban a Baranya-Víz Zrt. közgyűlésén 
elfogadásra került a tavalyi mérleg és az idei évi üzleti terv, akkor látszott, hogy az akkori közüzemi 
számlák ismeretében a veszteség meghaladta a 400 millió forintot. Ez a prognosztizált veszteség csak 
tovább fog nőni a közüzemi díjak növekedése miatt.  
Ha az elkövetkezendő évet nézzük, akkor csak a közüzemi díjak el fogják érni az alaptevékenység 
árbevételét, tehát lépni kellett. A közgyűlés után rögtön megtettem a szükséges segélykiáltásaimat, 
ennek hatására mi korábban elkezdtünk egy egyeztetést a Nemzeti Vízművekkel már júniusban, de 
igazából most, augusztusban gyorsultak fel az események, amikor a november 1-jei dátummal eléggé 
mellé nyúltunk. Most kaptam valami másik ütemtervet is, de még nem tudtam átnézni. A jelenleg 195 
településnél futó ütemterv az augusztus 31. szándéknyilatkozat, szeptember 20. megállapodás 
aláírása - kb. 11 melléklettel - az önkormányzat részéről. Ebben a megállapodás tervezetben millió 
kérdőjelet látok. Itt naponta, hetente fognak változni az események, de az első lépést kockázat nélkül 
tehetjük meg, hiszen egy szándéknyilatkozat, mely semmilyen kötelezettségvállalást nem jelent. Meg 
fogjuk tudni, hogy mit jelent ez a szándék az állam részéről. Jelent-e ez számunkra terhet, továbbá, 
hogy milyen kockázatot jelent? A szerződés aláírása utáni üzemeltetés módjáról nem tudni, a 
szolgáltatóban nagy változás nem lesz, az biztos, akárki is lesz a tulajdonos, hiszen az állam tulajdont 
szerez ebben a gazdasági társaságban. A 195 önkormányzati tulajdon helyett, bejön az állami tulajdon, 
ahol a Nemzeti Vízművek fogja képviselni az államot.  
Hogy megmarad-e az üzemeltetésre ez a struktúra, ezekkel a vezetőkkel, arra nem lehet mérget venni. 
A dolgozókra biztos, hogy szükség lesz és a rendszert valakinek működtetni kell. Nem ezzel a 
megszokott struktúrával, nem ezekkel a működési rendekkel, lesznek olyan rendek, amik nem így 
fognak működni, mint most. Az átadás-átvétel nem is a mi szempontunkból nehéz, a velünk együtt 
lévő kistelepülések szempontjából, hiszen a 177 millió forintban mi morzsák vagyunk, mi csak 
Sikondával, annak is egy részével vagyunk benne, az összes többi a környező településeké. Ez a hitel 
2025-26-ban mikor százmilliós visszafizetési kötelezettsége van cégnek arra a vagyonra, amit 
úgymond. közösen gyarapítottunk egy hosszútávú konstrukció reményében, ami több lábból vérzik 
jelenleg. Én megtartottam a tájékoztatót, az általam képviselt volt Komló-Vízhez tartozó települések 
vezetőinél. A települések zöméből visszajöttek a határozatok, a szándéknyilatkozatok. Úgy gondolom, 
hogy a kérdőjelek a szándéknyilatkozatok megküldése után is fenn fognak maradni, ha olyan lesz a 
szituáció, akkor a Képviselő-testület elé fogom terjeszteni. 
Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta. Jurinovits Miklósé a szó. 
 
Jurinovits Miklós:  A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Kíván-e kérdezni valaki, véleményt nyilvánítani? 
 
Kispál László: Én megéltem a Baranya Megyei Vízmű Vállalat felszámolását, amikor Komló-Víz 
lett, 2013-ban, amikor ez a rendszer állt fel. Akkor nagyon tiltakoztunk ellene, mivel önkormányzati 
képviselők vagyunk, védenünk kell az önkormányzati vagyont. Amikor ebbe mégis bele mentünk, 
akkor az a gazdasági érv szólt az mellett, hogy kimutatták, hogy bizonyos lakossági fogyasztó szám 
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alatt a hatékonyság nem jó; és akkor elértük azt a hatékonysági számot - azt hiszem százötvenezer 
volt -, lépésenként mentünk felfelé, de teljesítettük. Kezdem észre venni, hogy kormányzati szinten 
az önkormányzati felszámolás megtörténhet úgy is, hogy nem csinálok durva dolgokat, csak kivetek 
kemény adót, beszabályozok árat és akkor már nem is tudsz dönteni arról, amit akarsz, úgy is az lesz, 
hogy odaadod nekem. Mindig büszkék voltunk arra, hogy milyen vagyonnal rendelkezünk, építjük, 
szépítjük, fejlesztjük a vagyontárgyainkat és rendelkezünk vele.  
A kemény adók kivetésével rettentően kiszúrunk a lakossággal, ez politika; és nem jók azok a 
döntések, amelyekkel szűkítjük a lehetőségeinket. Hogy mégis meg fogom szavazni, annak csak az 
az oka, hogy tudjon működni. Megteremtik azt a helyzetet, hogy te döntsd el, ez nem szerencsés.  
Javaslom Képviselőtársaimnak, szavazzuk meg.  
 
dr. Barbarics Ildikó: Gyakorlatilag az ember az 50’es években érzi magát ezzel az államosítással, 
lassan már ott tartunk, hogy kényszer államosítás, mert hogy nincs más választás. Úgy tűnik, hogy 
szabad döntésünk van, de igazából ez nem egy szabad döntés. Ahogy polgármester úr is mondta a 
300-400 milliós hiányból eljutunk a 700 milliós hiányhoz a jelen árak mellett, ami egy teljesen 
fenntarthatatlan Zrt-t eredményez. Az a szemtelenség, hogy ebben a helyzetben, amit gyakorlatilag 
az állam és számos kormányzati döntés idéz elő, jutunk el oda, hogy kapunk egy segítségnyújtó kezet, 
ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy előtte a tönk szélére juttattak bennünket és utána pedig nagy 
kegyesen mindent átvesznek, de ahol hitel vagy egyéb fizetni való van, az továbbra is súlytani fogja 
az önkormányzatokat és ott tartunk, hogy nincsen más választásunk. Akkoriban az ellenzék, amelyik 
a testületben kevesebben is voltunk, szétaprózodva, akkor is épp ez ellen volt, akkor azt hiszem a 
DRV volt a másik választás, ezt mindenki a város vezette koalícióból ellenezte. Csak ez a formáció 
jöhetett létre, és az volt az érdekes, hogy akkor ez fel sem merült, hogy ez valaha nem fog működni. 
Az, hogy a FIDESZ-es kormány nem támogatja ezeket a cégeket, hanem csak az állami cégeket, ha 
csak a DRV-t nézzük évről-évre micsoda támogatásokat kapnak, nem véletlen, hogy ezek működnek. 
Az így létrejött önkormányzati társulások pedig a tönk szélére jutottak, mert a tizenév alatt talán 
egyszer kaptak 150 milliós támogatást, nem tudom pontosan. A rezsicsökkentéssel gyakorlatilag 
szintén a szakadék szélére juttatták a cégeket, mert nem tudják kitermelni azt, ami egy cég normális 
fenntartásához kell. Meg kell nézni a dolgozókat, hogy állnak a bérekkel és minden egyéb 
fejlesztéssel, meg kell nézni az eszközeinket, a vezetékeinket, nem tudunk egy normális beruházást 
megcsinálni, mert nincsen rá pénz. Egész egyszerűen nincsen más választás, ez nagyon fontos, mert 
itt nem arról van szó, hogy mi erről könnyedén lemondunk, hanem arról van szó, ha azt akarjuk, hogy 
legyen normális közszolgáltatás és a jövőben is legyen a dolgozóknak munkahelye és valami fajta 
fenntarthatóság legyen, akkor tetszik – nem tetszik ezt a szándéknyilatkozatot most meg kell tenni. 
Ezen kényszerhelyzetek okán támogatom az előterjesztést és mindenkinek ezt tudom javasolni, ebben 
ez a borzasztó, hogy nincsen más választásunk. Köszönöm szépen.  
 
Jurinovits Miklós:  A bizottsági ülésen is beszéltünk sok mindenről, ami a víziközmű vagyonnal 
kapcsolatos, illúzióink ott sem voltak. Polgármester úrral teljes mértékig egy véleményen voltunk, 
hogy az államilag támogatott cégek milliárdos támogatásaihoz képest, hogyha elenyészően 
kevesebbet kaptunk volna, valószínűleg nagyobbat tudtunk volna domborítani, mint az állami cégek. 
Sajnos nincs más lehetőségünk és nincs más választásunk. Jelen esetben egy szándéknyilatkozatról 
van szó és azért innentől kezdve még sok minden változhat. Köszönöm szépen. 
 
Jégl Zoltán: Mennyibe került a kétszeri átalakítás? Először a Mohács-Víz jött létre 50.000 fős 
bekötéssel, ez több mint százmillió forintba került nekünk, ha jól emlékszem. Aztán jött létre 150.000 
fős bekötéssel a Baranya-Víz. Ez az egyik része. Itt elhangzott már, hogy mit veszíthetünk a már 
állami tulajdonban lévőkhöz képest? A DRV volt említve. Azért, mert mi próbáltuk az önkormányzati 
vagyont menteni, ezért csatlakoztunk annak idején oda, ahova és hát igen, elhangzott a 
rezsicsökkentés, amivel a kormány nehéz helyzetbe hozta a szolgáltatót. Most pedig itt van ez a 
kényszerpálya, amire nem lehet jó döntést hozni. El kell fogadni, hogy le kell ülni tárgyalni és ezt a 
szándéknyilatkozatot tegyük meg, aztán polgármester úr részt vesz ezeken a megbeszéléseken és 
megpróbál harcolni az érdekeinkért. Gondolom, visszakerül a testület elé ez a dolog, mindaddig, amíg 
a végleges döntés nem születik meg. Köszönöm szépen.  
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Polics József: A hozzászólásokból kiderül egy nagyon fontos dolog, hogy mindenki támogatja a 
szándéknyilatkozat elfogadását. Természetesen az üléshelyzetünk meg fogja határozni a 
véleményünket. Senki nem hallhatta a számból azt, hogy én ennek örülök, de le tudok fordítani 
mindent másképpen. Ne legyen rezsicsökkentés és fizesse ki a lakosság, és sorolhatnám tovább a 
dolgokat. A másik, hogy van egy tulajdonosi felelősség. Az én Kft.-mbe ti nem raktok be semmit, de 
én se a tiétekbe. Az állam jótáll akkor is, ha rosszul csinálják, akkor is jótáll érte. Nálunk nekünk 
kellene jót állni ugyanebben a nehéz helyzetben, amire mi képtelenek vagyunk, ezt is tudjuk. Hogy 
mikor, milyen döntést hoztunk és hogy jó döntés volt-e, azt majd a történészek vizsgálják és meg 
fogják ítélni az ő szemszögükből. Én megpróbáltam minden szituációban az önkormányzati érdekeket 
védeni, próbálom ebből is a maximumot kihozni, hogy ne kerüljön pénzbe. Igen, a vagyonértékelést 
meg kellett volna csinálnunk akkor is, ha mi működtetünk, mert a vagyont fel kellett értékelni, nálunk 
egyedül az került költségbe az átalakítási özön kapcsán. 2012. október halottak napja, amikor jött a 
telefon, zárolták a számláinkat, nem tudok bért fizetni, mert itt volt a hitel. Azonban sikerült segítséget 
kérni, és pár napos csúszással a béreket kifizetni és még ezer történetet tudnék sorolni. Igen, volt egy 
DRV-s vonal, 2002 környékén, utána a DRV-be is lett hozva, akármilyen tulajdonnal, akármilyen 
tőkeemeléssel. Ahhoz, hogy megszabaduljunk a DRV-től 2013-ban visszavásároltuk az üzletrészt, 
hogy meg tudjuk csinálni az önkormányzati integrációt.  
1997. május 1-jén a Komló-Víz megalakulása, elő lehet venni az akkori jegyzőkönyvet vagy a 
hangfelvételt, amikor a testületi ülés kimondta, hogy nem csatlakozhatnak a térségi települések a 
Komló-Víz-hez Geisz javaslata alapján. Németh Laci, mindenki hazament.  
Ez a döntés vagyonvesztéssel fog járni, eltűnik belőle a személyesség a közvetlen, élő kapcsolat és 
előre három évre kell jelezned, ha valamit sürgősen meg kell csinálni. Nem úgy mint most, rendkívüli 
ülés, stb… ezeknek vége. Legyünk büszkék rá, hogy lehetőségeinkhez képest rendkívüli módon 
fejlesztettük a közmű vagyonunkat. És ebben nagyon kevés volt a külső forrás, hanem céltudatosan 
használtuk azokat a lehetőségeinket, amik voltak. Kényszerpálya van, ezt el kell fogadni.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
106/2022. (VIII. 30.) sz. határozat 

 
Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyonnak a Magyar Államra történő 
önkéntes átruházására irányuló Integrációban történő részvételre vonatkozó szándéknyilatkozat 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság 
véleménye alapján – megtárgyalta a „Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyonnak 
a Magyar Államra történő önkéntes átruházására irányuló Integrációban történő részvételre vonatkozó 
szándéknyilatkozat” c. előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás 
biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő 
átruházására irányuló Integrációs Programban részt kíván venni, egyben felhatalmazza a 
polgármestert az 1. sz. mellékletként csatolt szándéknyilatkozat megtételére, és annak a Nemzeti 
Vízművek Zrt. felé történő megküldésére. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen a Magyar 
Állam nevében eljáró Nemzeti Vízművek Zrt.-vel az alábbi tárgykörökben: 

− a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon átadásáról,  
− az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó 

BARANYA-Víz Zrt.-ben fennálló társasági részesedés ingyenes átruházásáról, valamint  
− az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt 

források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéséről. 
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3. A Képviselő-testület jóváhagyja a polgármester, mint Komló Város Önkormányzat részvényes 
képviselőjének, a társaság 2022. augusztus 26.-i közgyűlésén, a Nemzeti Vízművek Zrt. felé az 
integrációs szándékról szóló előzetes nyilatkozat megtétele tárgyában leadott támogató szavazatát.  

 
Felelős:      Polics József polgármester 
Határid ő:    2022. augusztus 31. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

1. sz. melléklet 

 
 

Szándéknyilatkozat 
  
  
Alulírott Polics József polgármester, Komló Város Önkormányzat képviseletében - a víziközmű 
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H. §-ában foglaltakra tekintettel - nyilatkozom, hogy az 
önkormányzatot terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettség 
Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban önkormányzatunk részt kíván 
venni.  
Önkormányzatunk tárgyalásokat kezdeményez a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel az alábbi tárgykörökben: 

- a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon átadása,  
- az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó 

BARANYA-Víz Zrt.-ben fennálló társasági részesedés ingyenes átruházása valamint  
- az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források 

tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetése. 
 
Ezen szándéknyilatkozatot a Képviselő-testület felhatalmazásával teszem. 
  
A szándéknyilatkozat a víziközmű, a működtető vagyon vagy a szolgáltatóban fennálló tulajdoni részesedés 
átruházására vonatkozó kötelezettséget nem eredményez. 
 
 
 
Kelt Komlón, 2022. augusztus ___. napján 
  
  

………………….. 
Polics József 
polgármester 
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3. sz. napirend 
 
Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet tagi kölcsöne 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Tisztelettel köszöntöm a szövetkezet elnökét, Feuerstaller Teréziát. Az előterjesztést a 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta. Jurinovits Miklósé a szó. 
 
Jurinovits Miklós:  Köszönöm a szót. Először is szeretnék gratulálni Teréznek, hogy ebben a pangó 
időszakban, amiről beszéltünk, talpon tudtak maradni. Ez az összeg, amit igényeltek ezévben 
visszafizetésre kerül havi lebontásban, valójában a liszt árak mérséklésére fogják fordítani. Mivel a 
készletek kiszállítása folyamatosan történik, így nincs szükség ingatlan bérlésére a tároláshoz.  Sok 
sikert! Gratulálok! A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Kíván-e kérdezni valaki, véleményt nyilvánítani? 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

107/2022. (VIII. 30.) sz. határozat 
 

Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet tagi kölcsöne 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Tésztagyártó Start Szociális 
Szövetkezet tagi kölcsönéről szóló előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot: 
 

1. A Képviselő-testület 1.200.000,- Ft kamatmentes tagi kölcsönt biztosít a Komlói Tésztagyártó Start 
Szociális Szövetkezet (továbbiakban: Szövetkezet) részére. 

 
2. A kölcsön folyósítására a szövetkezet bankszámlájára történő átutalással, a tagi  kölcsön 

szerződés aláírását követő 8 napon belül kerül sor. 
 

3. A Képviselő-testület a kölcsön visszafizetésének ütemezését az alábbiak szerint hagyja  jóvá: 
 2022. szeptember 30-ig 300.000,- Ft 
 2022. október 31-ig  300.000,- Ft 
 2022. november 30-ig  300.000,- Ft 
 2022. december 28-ig  300.000,- Ft 
 

4. A Képviselő-testület a tagi kölcsön fedezeteként az önkormányzat egyéb dologi  előirányzatát 
jelöli meg azzal, hogy a visszafizetett összegeket ezen előirányzat  visszapótlására kell fordítani. 

 
Határid ő: azonnal, illetve határozat szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
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4. sz. napirend 

 
Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
 
Polics József: A határozati javaslat pótlólag került kiküldésre, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság tárgyalta. Ez a támogatási igény folyamatosan nő, egyik meghatározó eleme a Volánbusz 
Zrt. veszteségfinanszírozása, de az elmúlt évhez képest újabb elemekkel bővült, benne van az ügyelet, 
illetve a közétkeztetéshez kapcsolódó támogatási igény is. Jurinovits Miklóst illeti a szó. 
 
Jurinovits Miklós:  A bizottság 5 igen szavazattal (itt már bővült a létszám) egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.  
 
Kíván-e kérdezni valaki, véleményt nyilvánítani? 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

108/2022. (VIII. 30.) sz. határozat 
 

Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása 
 

 
A Képviselő-testület – a polgármester szóbeli előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és 
Gazdasági Bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a rendkívüli önkormányzati 
támogatási igény benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület Komló város 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 

3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendeletének 3. § (7) bekezdésével összhangban a támogatási 
feltételek alapján előkészített igénylés végleges adatainak ismeretében felkéri a polgármestert 
243.618.749,-Ft összegű rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására. 

 
2. A rendkívüli támogatás bevételi előirányzat és a benyújtott támogatási igény különbözetének végső 

rendezéséről a Képviselő-testület az I-III. negyedéves bevételek ismeretében külön előterjesztés 
keretében a novemberi képviselő-testületi ülésen dönt. 

 
3. A támogatás elnyerésének hiányában az önkormányzat a helyi tömegközlekedés veszteségének 

finanszírozására vonatkozó kötelezettségét nem tudja teljesíteni. 
 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és utasítja a jegyzőt a támogatási igény benyújtására, 

illetve bármely szükséges további nyilatkozat megtételére. 
 
 

Határid ő: 2022. augusztus 31. 
Felelős: Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
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5. sz. napirend 
 
Delegált választása a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában történő képviseletre 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Ez az előterjesztés hasonló a Dél-Balaton-Sió völgye-hez, a Cikóhoz, ott is van egy 
térségi képviselet, most ez a Mecsek-Dráva-ra vonatkozik. A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési és a 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta. Dr. Barbarics Ildikót illeti a szó. 
 
Dr. Barbarics Ildikó:  A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Polics József: Köszönöm szépen. Jurinovits Miklóst illeti a szó. 
 
Jurinovits Miklós:  A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot. 
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

109/2022. (VIII. 30.) sz. határozat 
 

Delegált választása a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában történő képviseletre 

 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság, 
valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a „Delegált 
választása a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában történő képviseletre” c. előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Képviselő-testület - minősített többséggel - úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. számú 
mellékletében szereplő önkormányzatok Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő 
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában történő képviseletére 
a mai naptól a soron következő önkormányzati választások eredményének jogerős megállapításáig 
Polics József polgármestert választja meg azzal, hogy akadályoztatása esetén Kispál László 
alpolgármestert jelöli ki a feladat ellátására.  

 
Felelős:      Polics József polgármester 
Határid ő:    2022. augusztus 31. 
 
 

6. sz. napirend 
 
Komló Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Az előterjesztést a Humán bizottság tárgyalta. Jégl Zoltán elnök úré a szó. 
 
Jégl Zoltán: A Humán bizottság egyhangúlag elfogadta a rendelet-tervezetet. 
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólási igény nem volt.  
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A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

110/2022. (VIII. 30.) sz. határozat 
 

Komló Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 
 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Humán Bizottság javaslatainak 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Komló Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
 1. A Képviselő-testület felülvizsgálta és az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja Komló Város Önkormányzat aktualizált Helyi Esélyegyenlőségi Programját (2018-2023). 
 

 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Komló Város Önkormányzat Helyi 
Esélyegyenlőségi Programja záradékának aláírására. 

 
Határid ő:  2022. augusztus 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 

7. sz. napirend 
 
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekt 
kapcsán visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: A fedezet ott van a költségvetésben, csak most két fordulóban fogjuk kielégíteni az 
igényüket. Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta. Jurinovits 
Miklóst illeti a szó. 
 
Jurinovits Miklós:  A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot. 
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólási igénynem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

111/2022. (VIII. 30.) sz. határozat 
 

„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekt 
kapcsán visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása 

 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” 
(EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekt kapcsán visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület tájékozódott az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 Humán szolgáltatások fejlesztése 
a Komlói járásban megnevezésű projekt kapcsán, a keletkezett visszafizetési kötelezettséget 
tudomásul veszi. 
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2. A Képviselő-testület elrendeli az 1.744.976,- forint összegű támogatás visszafizetését. A 

visszafizetés fedezetéül a „pályázati visszafizetési keret” tartalék előirányzat terhére biztosított 
1.744.976,- forintot jelöli meg. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a visszafizetési kötelezettség teljesítéséről a 2. 

pontban megjelölt fedezet terhére gondoskodjon. 
 

Határid ő:  2022. augusztus 30. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 

8. sz. napirend 
 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához 
történő csatlakozás 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Évről-évre visszatérő napirendi pontról van szó. Az előterjesztést a Humán bizottság 
tárgyalta. 
 
Jégl Zoltán: Reményeink szerint többen fogják igénybe venni, mint az elmúlt években. „A” és „B” 
típusú támogatás létezik. Az „A” típusú a jelenleg már főiskolára járóknak 4-6.000,-Ft a havi 
támogatás mértéke, ugyanennyivel támogatja az intézmény is. A „B” típusú a mostani érettségizők 
részére, 30 hónap időtartamra itt 3-6.000,-Ft a támogatás mértéke.  
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

112/2022. (VIII. 30.) sz. határozat 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához történő 
csatlakozás 

 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Humán Bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2023. évi fordulójához történő csatlakozás” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület Komló Város Önkormányzat csatlakozását rendeli el a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati csatlakozási nyilatkozat 

megküldéséről, valamint az „A” és „B” típusú pályázati kiírás megjelentetéséről, a pályázati 
kiírásban szereplő határidők betartásával gondoskodjon.  

 
Határid ő:  a pályázati kiírásban meghatározottak szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
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9. sz. napirend 
 
A 205/2020. (IX.24.) sz. határozat kiegészítése 
Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József: Ez valójában a Széchenyi utca elején nagyon régóta húzódó telek ügye. A Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta. Dr. Barbarics Ildikót illeti a szó. 
 
Dr. Barbarics Ildikó:  A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, vélemény, hozzászólási igény nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

113/2022. (VIII. 30.) sz. határozat 
 

A 205/2020. (IX. 24.) sz. határozat kiegészítése 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság 
javaslata alapján – megtárgyalta a 205/2020. (IX. 24.) sz. határozat kiegészítésére vonatkozó előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület a 205/2020. (IX.24.) sz. határozat (továbbiakban: Határozat) 3. pontját az alábbi, 

utolsó mondattal egészíti ki:  
„Az önkormányzat 912.000 Ft vételáron jogosult élni a vételi jogával.”  
 

2. A módosítás a Határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti. 
 
A polgármester tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait arról, hogy a következő rendkívüli testületi 
ülés az két azonos határidő függvénye, az egyik a Vízmű szeptember 20., de a fenntartható 
városfejlesztési stratégiai pályázat benyújtásának határideje is erre a napra szól.  
A rendes testületi ülés tervezett időpontja szeptember 29. 
Megköszönte a testület munkáját és a zárt ülést 17:59 perckor bezárta.  

 
 

K.m.f. 
 
  
 dr. Vaskó Ernő          Polics József 
 címzetes főjegyző         polgármester 


