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Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület! 

 

 

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft., mint közszolgáltató, 2012. május 1-je 

óta végez temető üzemeltetést, illetve temetkezési szolgáltatást Püspökladány város területén. 

A 149/1999.(X.1.) Korm. rendelet 54.§ (3) a pontja értelmében, ha a temető üzemeltetése 

közszolgáltatási szerződés alapján történik, az üzemeltető köteles számvitelileg elkülönülten 

kezelni az üzemeltetéssel és szolgáltatással kapcsolatos kiadásait, illetve bevételeit, ezek 

betartásáról évente egyszer kötelesek vagyunk tájékoztatást adni a tulajdonos Önkormányzat 

részére. Jelen tájékoztatónkkal ennek a jogszabályi előírásnak teszünk eleget. 

 

A Temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLVIII. törvény végrehajtását a 145/1999. 

(X.1.) Kormány rendelet szabályozza, valamint ez ad jogi keretet a temető üzemeltetéshez és 

szolgáltatás nyújtáshoz. 

Az alap feladatok évről – évre nem változnak, temetkezési szolgáltatóként és üzemeltetőként 

az alábbi feladatokat látjuk el: 

 

Temetkezési szolgáltatóként fő tevékenységünk a temetési szertartások teljes körű 

bonyolítása, halott-szállítás (lakásról, egészségügyi intézményből), temetkezési kellékek 

értékesítése. 

Ezen felül, mint szolgáltató az alábbi feladatokat látjuk még el teljeskörűen: 

- elhunyt beszállítását hamvasztásra a debreceni krematóriumba, 

- temetéssel kapcsolatos teljes körű ügyintézés, ezen belül halotti anyakönyvi 

kivonat ügyintézése, ÁNTSZ engedély stb. intézése 

- temetőn kívüli halott-szállítás,  

- elhunyt szertartáshoz előkészítése. 

Kizárólagos üzemeltetői hatáskörünkbe tartozik: 

- temetési időpont kitűzése, 

- sírhely kijelölése, 

- temetőn belüli halott-szállítás a sírig, 

- sírnyitás, 

- sír behantolása, 

- ravatalozás, 

- koporsó- urna sírba helyezése, 

- exhumálás, újra temetés. 
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Közszolgáltatóként feladatunk továbbá:  

- temető rendjének a betartása, 

- temető teljes területének a tisztán és rendben tartása, 

- temetőben keletkező hulladék elszállíttatása, 

- zöldterületek gondozása, parkosítás, virágosítás, 

- veszélyes fák kivágása, 

- vízvételi lehetőség biztosítása, azok karbantartása, környezetük rendbe tétele, 

- a temetőben lévő úthálózatok tisztítása, télen a hó eltakarítása. 

Temető infrastruktúrális fejlesztése 

 

Temető infrastrukturális fejlesztése. Ravatalozó előtető felújítása, bővítése II. ütem 

Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2019-ben újabb fejlesztési, felújítási munkákat 

tudtunk elvégezni a temetőben. A fejlesztések forrása a temető bérleti díjából képzett 

fejlesztési keret volt, melyet a Püspökladányi Városi Önkormányzat Képviselő Testülete 

hozzájárulásával kaptunk meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebben az évben befejeződött a ravatalozó épülete előtetőjének a felújítása, melynek 

kivitelezés előkészítői munkái a 2018-as évben kezdődtek. 
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Az év elején a meglévő acélszerkezeti vázra az új tetőszerkezet építésével elkezdődött az 

előtető bővítésének kivitelezése. Cégünk szakemberei végezték a bővítés és meglévő 

ravatalozó rész felújításának fa és ácsmunkáit, valamint az acélszerkezet festési munkáit. Az 

elkészült fa szerkezetekre a tetőfedést és a bádogos munkákat alvállalkozó készítette.  

A felújítás nagyon sok egyeztetést igényelt, melyet cégünk kivitelezés irányítói végeztek a 

létesítmény tervezőjével. Sok gondot okozott az, hogy a kibontott tetőhéjazat alatt az 

acélszerkezet az építéskor nagyon pontatlanul készült el. 

A meglévő-megmaradó előtető szerkezete teljesen felújításra került. Elbontottuk a belső 

felületen elhelyezkedő lambéria burkolatot a teljes fa tartószerkezettel együtt és a héjazat 

külső részén lévő ALU trapéz lemezt. A meglévő és tervezett tető alsó síkjára lambéria 

burkolat került, melynek beépítése a gerincvonalra merőlegesen történt. A felhelyezendő 

lambéria alatt új fa fogadószerkezet épült, melyet a meglévő acél főtartókhoz és acél 

szelemenekhez csatlakoztattunk. A tető új héjazatának kialakítása (18 mm) matt antracit 

trapéz lemez fedéssel készült.  

Az előtető bővítésnél a kiviteli terveknek megfelelően elhelyezésre kerültek az előtető bővítés 

szarufái a megfelelő lejtés kialakításával. A tetőfelületre modifikált bitumenes szigetelőlemezt 

építettünk be. A csapadékvíz elvezetésére szögletes függ-eresz csatorna került kialakításra. 
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Az épület szeptemberben lett teljesen kész. A gyászszertartások rendje a kivitelezés folyamán 

zavartalan volt, a Temetőben dolgozó munkatársainkkal való folyamatos egyeztetéseknek 

köszönhetően. 

A felújítás után az elkészült épület funkciójában, forma- és színvilágában méltó hellyé vált a 

gyászszertartások lebonyolításához, köszönhetően a színvonalas tervezési munkának és az azt 

követő pontos és esztétikus kivitelezésnek. 2020-ban mindenképp folytatni kell az elkezdett 

munkát, hiszen az előtető felújítását követően mindenképpen szükség van magának a 

ravatalozó épületnek a teljes felújítására. 

 

A 2019-ben elvégzett beruházások bekerülési értéke: 

- ravatalozó első ütem 2018.év):    3.645 eFt, 

- ravatalozó második ütem 2019.év):   6.029 eFt  

___________________________________________________________________________ 

összesen:      9.674 eFt. 

 

A tavalyi évben nagy feladatot rótt ránk a nyári hónapokban a kaszálás, 2019. évben 6 

alkalommal kaszáltuk végig a temetőt. A ravatalozó környékét ennél is többször vágtuk le. 

Sajnos 2019-ben is okozott kellemetlenséget a hozzátartozóknak (és nekünk is) a viráglopás. 

Ezeknek a száma csökkent az előző évekhez képest, olyan esetről nincs tudomásunk, hogy 

rendőségi feljelentésre is sor került volna. Minden évben visszatérő probléma a sok szemét 

termelődése a temetőben. A szemétszállítás tavaszi-nyári hónapokban kéthetente, télen 

előzetes egyeztetés alapján történik. Nyári hónapokban és ünnepek előtt rendkívüli ürítéseket 

is rendeltünk, vagy cégen belül kértünk segítséget a gallyak-levelek elszállítására. 2019-től 10 

szeméttároló edénnyel több vehető igénybe, mint az ezt megelőző évben. A probléma 

igazából ezzel sem oldódott meg, mivel a temető területe egyre kiterjed, a megnövekedett 

sírok mennyisége egyre több hulladékot is termel, arról nem beszélve, hogy a temető területén 

belül is megjelent a lakossági illegálisan „elhelyezett” kommunális hulladék. Ez a sok 

bosszúságon és munkán kívül költség növekedést is von maga után, hiszen a 

hulladékszállítási költség az ürített edények darabszámától függ. A temetőben felhalmozott 

hulladékot pedig el kell szállítani. 

A gyászjelentések a Hektográf nyomdában készülnek, ez biztosítja a jól olvashatóságot. A 

hozzátartozók, akik társaságunknál teljeskörű szolgáltatást kérnek, sok esetben tartanak igényt 

a gyászhirdetés lehetőségével a Ladányi Hírekben. A keleti városrész lakói jelezték, hogy 

célszerű lenne még egy hirdető tábla kihelyezése a Piac Szent István utcai bejáratánál.  
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Temetések, temetés számok alakulása 2019. évben. 

Ha megnézzük az elmúlt évek adatait azt tapasztalhatjuk, hogy évről-évre csökken a 

temetések száma a püspökladányi temetőben. Míg 2017-ben 194 temetés bonyolítására került 

sor városunkban, addig 2018-ban 177, 2019-ben pedig 166 volt az általunk végzett 

szertartások száma. A regisztrált elhunytak száma a Püspökladányi Köztemetőben 182 volt 

2019-ben, ez a szám azonban nem egyezik a temetések számával. 

Ennek oka:  

- a katolikus templom falában helyeznek el urnákat, 

- a hozzátartozók hazaviszik a hamvakat, 

- más településen temetik el az elhunytat. 

A fenti számadatokból is egyértelműen látszik, hogy a temetés szám csökkenése árbevétel 

csökkenést is jelent társaságunknál. Továbbra is nehezíti szolgáltatási tevékenységünket az a 

tény, hogy városunkban nem csak a Püspökladányi Városüzemeltető Kft. végez temetkezési 

szolgáltatást, így a kegyeleti termékek értékesítése során csökken a bevételünk minden olyan 

esetben, amikor a hozzátartozók a külső vállalkozótól szerzik be a kegyeleti termékeket. 

2019-ben 60 alkalommal került erre sor a 166 temetésből, ez szintén bevétel kiesést okozott.   

 

Temetések, temetés számok alakulása 2019. évben. 

 

 

Hónapok 
2018.év 2019. év 

Városüzemeltető 
Kft. 

Külső 
vállalkozó 

Városüzemeltető 
Kft. 

Külső 
vállalkozó 

Január 15 6 9 8 

Február 13 2 11 5 

Március 10 0 10 5 

Április 11 5 11 4 

Május 13 5 15 4 

Június 16 1 5 3 

Július 12 4 11 10 

Augusztus 13 3 5 3 

Szeptember 9 2 7 4 

Október 12 7 9 3 

November 6 4 6 7 

December 6 2 7 4 

Összesen: 136 41 106 60 

Mindösszesen: 177 166 
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Bárándon, ahol a társaságunk közszolgáltatóként végez temetkezési szolgáltatást, 2019-ben 

26-ról 40-re emelkedett a temetések száma. Ezen a településen rajtunk kívül nincs más 

temetkezési szolgáltató, így a kegyeleti szolgáltatások teljes árbevétele társaságunknál 

realizálódott. 2018. június 29-én módosult a Püspökladányi Városüzemeltető Kft. és Báránd 

Község Önkormányzata között érvényben lévő közszolgáltatási szerződés, amelyben az 

önkormányzat csökkentette azoknak a feladatoknak a mennyiségét, amelyet társaságunknak 

kell ellátni a köztemető üzemeltetése során. 

2019. január 1-től eleget téve a 324/2018.(XII.30.) Kormány rendeletben foglaltaknak, 

átlagosan 8 %-kal emeltük a dolgozóink bérét, erre a kötelező béremelésre társaságunk a 

központi költségvetésből támogatásra nem jogosult, a megnövekedett terheket nekünk kell 

kigazdálkodni. Az elmúlt három évben, évről évre átlagosan 8 %-kal emelkedett a dolgozók 

bére. Ezzel együtt nőttek a munkáltatók egyéb költségei is.  A költségek csökkentésének 

egyik módja lehetne a létszám csökkentése, ez azonban a temetőben számításba sem jöhet, 

hiszen így is csak a biztonságos működéshez szükséges létszámmal rendelkezünk ezen a 

szervezeti egységünkön is.  

Beszállítóink árait minden évben felülvizsgáljuk, költségeinket igyekszünk a legalacsonyabb 

szinten tartani.   

 

 

A koporsós és urnás temetések aránya Püspökladányban és Bárándon 

       
        

Hónapok Püspökladány Báránd Külső Vállalkozó 

Urnás Koporsós Urnás Koporsós Urnás Koporsós 

Január 2 7 1 2 6 2 
Február 5 6 1 3 2 3 
Március 3 7 4 2 4 1 
Április 4 7 0 2 1 3 

Május 6 9 0 2 0 4 

Június 2 3 1 2 2 1 

Július 1 10 1 1 7 3 

Augusztus 1 4 1 3 1 2 

Szeptember 2 5 1 3 1 3 

Október 3 6 1 3 3 0 

November 3 3 0 3 3 4 

December 2 5 2 1 3 1 

Összesen: 34 72 13 27 33 27 

Mindösszesen: 106 40 60 
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2019. évi gazdálkodási adatok: 

     

  adatok eFt-ban adatok eFt-ban adatok eFt-ban 

          

    Temető Temető Temető 

Szla.sz. Számla megnevezése általános költségek üzemeltetés  szolgáltatás 

5 Költségnemek 3 603 21 002 10 860 

51 Anyagköltség 832 5 888 1 472 

52 Igénybe vett szolgáltatások költsége 856 6 053 1 513 

52 Egyéb szolgáltatások költsége 31 81 189 

54 Bérköltség 2 034 7 194 10 790 

55 Személyi jellegű egyéb kifizetések 33 118 176 

56 Bérjárulékok 389 1 377 2 066 

57 Értékcsökkenési leírás 110 292 682 

58 Aktivált saját teljesítmények értéke -682 0 -6 029 

8 
Értékesítés elszámolt önköltsége, 
ráfordítások 

631 37 5 540 

81 Anyagjellegű ráfordítások 626 0 5 540 

86 Egyéb ráfordítások 4 37 0 

87 Pénzügyi műveletek ráfordítása 0 0 0 

91-92 Értékesítés árbevétele, bevételek 0 9 262 20 044 

921711 Temető üzemeltetés bevétele 0 9 262 0 

921712 Temetési szolgáltatás bevétele 0 0 20 044 

96 Egyéb bevételek 0 0 0 

          

  Adózás előtti eredmény: -4 234 -11 777 3 644 

     
A táblázatban, megfelelve a 145/1999.(X.1.) Kormány rendeletben foglaltaknak, elkülönítve 

mutatjuk be a Püspökladányi Köztemető üzemeltetési és szolgáltatási költségeit és 

ráfordításait, valamint árbevételét. A költségek összetételében 2019. évben sem történt 

változás.     

Anyagköltség soron mutattuk ki a felhasznált alapanyagok, segédanyagok, üzemanyagok, 

munkaruha, nyomtatványok, irodaszerek, fűtőanyagok, villamosenergia és vízfelhasználás 

költségeit, valamint az egyéb fel nem sorolt, a működés során felhasznált anyagok költségeit. 

2019. évben a Püspökladányi temető anyagköltsége összege 8.192 eFt.  

Az igénybe vett szolgáltatások között számoltuk el a hulladékkezeléssel, elszállítással 

kapcsolatban felmerülő díjakat, a temetőben elvégzett javítások, karbantartások költségeit, a 

posta, telefonszolgáltatás, a hamvasztás, a hirdetés, reklám, propaganda, a mosatás, valamint a 

tűz és munkavédelmi szolgáltatás költségeit.   
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A püspökladányi temető 2019. évi igénybe vett szolgáltatások költsége 8.422 eFt.  

 

Egyéb szolgáltatások között mutatjuk ki az üzleti évben felmerült hatósági, szolgáltatási 

díjakat, illetékeket, biztosítási díjakat, valamint egyéb költségeket. 2019. évben a temető 

költséghelyen elszámolt egyéb szolgáltatások költsége : 301 eFt. 

 

Bérköltség soron tartjuk nyilván a Kft. alkalmazásában álló munkavállalók bérét, 

bérpótlékokat, kifizetett egyéb juttatásokat. A Püspökladányi Köztemető 2019. évi 

bérköltsége a ráosztott költségekkel együtt 20.018 eFt. 

Személyi jellegű egyéb kifizetések összege 2019. évben: 327 eFt.  

Bérjárulékok: 3.832 eFt. 

 

Értékcsökkenési leírás: 1.084 eFt. 

 

A Püspökladányi Városi Köztemető 2019. évi adatai összesítve az alábbi eredményt 

mutatja: 

 

- üzemeltetési költségek, ráfordítások:   21.002 eFt 

- üzemeltetési bevételek:       9.262 eFt 

______________________________________________________ 

üzemeltetés 2019. évi vesztesége:            - 11.777 eFt 

 

- temetkezési szolgáltatási költségek, ráfordítások: 16.400 eFt 

- temetkezési szolgáltatási bevételek:   20.044 eFt 

_______________________________________________________ 

       szolgáltatás nyújtás 2019. évi eredménye:    3.644 eFt. 

 

Az általános költségekből, költség arányosan a temetőt terhelő rész 4.234 eFt. Összesítve 

a Püspökladányi Köztemető 2019. évi vesztesége: 12.367 eFt. 

 

Püspökladány, 2020. március 16. 

 

      Tisztelettel: 

         Varga Lajos 

                Ügyvezető igazgató 


