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Az ember előtt néha egy hosszú utca van. Azt gondolná, szörnyen hosszú; ennek sose ér a végére, 

gondolná. Aztán elkezdi az ember, iparkodik. És egyre jobban iparkodik. Ahányszor fölnéz, látja, 

nem lesz kevesebb, ami előtte van. Még jobban nekiveselkedik, félni kezd, végül a szuflája is 

elfogy, nem bírja tovább. Az utca meg még mindig ott van előtte. Így nem szabad csinálni. Sose 

szabad egyszerre az egész utcára gondolni, érted? Csak a következő lépésre kell gondolni, a 

következő lélegzetvételre, a következő söprűvonásra. Aztán megint mindig csak a következőre. 

Akkor örömöt okoz. Ez fontos, mert akkor végzi az ember jól a dolgát. És így is kell, hogy legyen. 

Egyszer csak észrevesszük, hogy lépésről lépésre végigértünk az utcán. Észre se vettük, a szuflánk 

se maradt ki. Ez fontos.” 

Michael Ende 

 
Vezetői összefoglaló 

 
 

2019-es évben is nagyon sok munkával és nehézséggel küszködött a Püspökladányi 

Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 

A Püspökladányi Önkormányzat Képviselő Testülete számára az alábbiakban kívánjuk bemutatni 

a 2019. évben elvégzett nagyon összetett szolgáltatói, illetve vállalkozási területen megvalósult 

feladatainkat.  

Az elmúlt évben is rengeteg munka várt ránk és igyekeztünk vállalni még azon felül is magunkra 

annak érdekében, hogy a vállalkozás sikeres évet tudjon zárni. 

Sajnos minden év más és más.  

Napjainkban érezhető, hogy az elmúlt évek folyamatos gazdasági változásai mennyire tudták 

befolyásolni éves működéseinket. Legfontosabb változások, amelyek a Városüzemeltető Kft. 

tevékenységi körét egyben gazdasági helyzetét befolyásolták az elmúlt években. 

 

- 2012-től a Városi köztemető üzemeltetése, temetkezési szolgáltatások nyújtása. 

- 2012-től elszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség a Magyar Energetikai és 

Közműszabályozási Hivatal felé a távhőszolgáltatási tevékenységről.  

- 2013-tól a Püspökladányi Víz- és szennyvízszolgáltatás átadása a Tiszamenti Regionális 

Vízművek Zrt. részére. 

- 2013-2014-ben 78 ha Önkormányzati szántó művelésű területen mezőgazdasági 

gazdálkodás. 

Csökkenő Önkormányzati feladatellátásra jutó finanszírozás: 

o 2010-ben 43.212 eFt. A további években folyamatosan és jelentősen csökkent. 

o 2016-ban 18.000 eFt, 2017-ben 20.000 eFt, 2018-ban 20.000 eFt, 2019-ben 

22.000 eFt + 25.000 eFt Σ 47.000 eFt 
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Vállalati stratégiánkat továbbra is jellemezte a visszafogott tervszerű és költséghatékony 

gazdálkodás.  

2019 évben is szem előtt tartottuk a törvényi és jogszabályi változásokat, melyekhez 

alkalmazkodva végeztük az egész éves működésünket. 

A pozitív szemléletet, sajnos az adott évet befolyásoló gazdasági és törvényi változások, illetve 

egyéb tényezők nagymértékben megnehezítették. 

- Minimálbér és szakmai bérminimum további emelkedése. 

- Működési területeinken felhasználásra, beépítésre kerülő anyagok és segédanyagok, 

illetve igénybe vett szolgáltatások árának emelkedése. 

- Vállalkozási tevékenységeink éves volumenének alakulása a lehetőségek 

figyelembevételével. 

- Lecsökkent a közfoglalkoztatotti dolgozók létszáma, 2019-ben 14 fő volt. (2010-ben 95 

fő volt a közfoglalkoztatotti létszám a Kft. irányítása alatt.) 

Ettől függetlenül minden évben arra törekszünk, hogy valamennyi területen jó minőségben lássuk 

el a ránk bízott feladatokat, tudjuk a meglévő eszközállományunkat és infrastruktúránkat 

fejleszteni és gyarapítani. A költséghatékonyság elve mára már létkérdéssé vált. 

Egyre jobban kiéleződik az, hogy a minőségi feladatellátásra törekedni kell, különös tekintettel 

szolgáltatóként, de vállalkozói piaci szereplőként is. 

 

„A minőség a fejekben kezdődik!” Ezt nem lehet elégszer kihangsúlyozni.  

 

Célkitűzésünk az volt, hogy a Vállalkozási szektorban minél nagyobb területen tudjunk részt 

vállalni és eredményesen munkát végezni. A szolgáltatási területeinken, pedig fejlesztésekkel, 

javításokkal, karbantartásokkal alapot adni arra, hogy jó színvonalon tudjunk működni és 

szolgáltatni, ami valljuk be nagyon nehéz. Sajnos vállalkozásunknál is érezteti a hatását a jó 

képességű önállóan dolgozni tudó szakemberek hiánya. Ez pedig egyik elengedhetetlen feltétele 

a minőségi és zavartalan munkavégzésnek. 

A kitartó és szorgalmas munkának mindig megvan az eredménye. Kollégáink ebben a szellemben 

végzik munkájukat és állnak helyt a Városüzemeltető Kft-t képviselve más településen is a 

különböző beruházásoknál.   

Munkaszemléletünk nem változott, mert mindenki felnőtt, önálló munkavégzésre alkalmas 

ember.  

 

Ne próbáld! Tedd vagy ne tedd, de ne próbáld! 

Minden területen ezt lehet csak képviselni, magunkénak kell érezni a ránk bízott feladatot. 
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„A sikeres munka alkotóelemei: képzés és tapasztalat az adott témában, jó általános intelligencia 

és képesség, képesség a magas szintű affinitásra, képesség a realitás elviselésére, valamint 

képesség arra, hogy kommunikáljunk és gondolatokat fogadjunk be.” 

Lafayette Ron Hubbard 

 

Vállalati filozófia 

 

„A növekedés olyan, mint a tiszta oxigén! Növeli a vitalitást és a lelkesedést, a munkatársak 

több rizikót vállalnak, keményebben, jobban és odaadóbban dolgoznak. A növekedés a 

legfontosabb hajtóerő és az is marad." 

(Klaus Kobjoll 04/18) 

 

 „Szolgáltatások szakértelemmel és elhivatottsággal!” 

Jó úton akkor járunk, ha azt az utat követjük, ami előbbre visz, nem pedig hátra. A feladatok 

elvégzése és a terveink megvalósítása a célunk, ezért megteszünk mindent annak érdekében, hogy 

stabilan haladjunk lépésről-lépésre. A vezetők és a cég minden alkalmazottja felkészült és 

elhivatott, értékes tagja annak a közösségnek, ahol nagyon számítunk egymásra. 

Ha ez adott, akkor az már egy fél siker, de legalább is alapot ad arra, hogy évről-évre megküzdjünk 

az előttünk álló nehézségekkel.  

Stabilitásunkat egyrészt ez biztosítja, másrészt a piaci értékű munkavégzéseink alapja is ez lehet, 

minden területen. 

Minőségre törekvés minden szolgáltatási és vállalkozási területen, ami nem véletlenszerű, hanem 

minden esetben elvárható kell, hogy legyen. 

 

 „Munkánk lelke a minőség!” 

 

Társadalmi felelősségvállalásunk nagyban segíti a kötelező feladatellátáson és szolgáltatási 

területeinken túl az Önkormányzat és a lakosság érdekeit is.  

Ott vagyunk, ha baj van, ha segítség kell, önzetlenül. Megkeresnek bennünket és különböző, nem 

anyagi segítséget kérnek tőlünk a városban működő intézmények, iskolák, sport és civil 

szervezetek egyaránt.     

 

” Dolgozz, munkálj. A szép, a jó, a hasznos, mihelyt elkészül, az élethez áll. Minden jó mű egy-

egy szabadságharcos. Légy hű magadhoz, olyanokat alkoss, ne fogja a halál!” 

   

Illyés Gyula 
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2019. évi ellenőrzések 
 

1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal                2019.01.31.
  
 - Nyilatkozattétel, iratok ellenőrzése   Kovács László adóellenőrzése ügyében  
 
2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal                                  2019.02.05. 
             - Álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához  
               szükséges igazolólap hatósági ellenőrzése   
       
3. Nemzeti Adó- és Vámhivatal                                                                       2019.05.15. 
             - 2019. március havi energiaadó ellenőrzés     
     
4. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály                    2019.05.28. 
             - Strandfürdő nyitás utáni ellenőrzése  
 
5. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály              2019.06.05.  
            - Az aqvaparkok üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése 
 
6. Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala                               2019.06.11.  
            - Szálláshely általános közegészségügyi hatósági ellenőrzése  
 
7. Artisjus Jogvédő Iroda                                                                                        2019.06.12.  
             - Strand zeneszolgáltatás ellenőrzése      
            
8. Nemzeti Adó- és Vámhivatal                                                                               2019.07.08. 
              - Nyilatkozattétel a büntetőeljárásban résztvevő személlyel 
                (Makszim András Béla elhunyt, jóléti juttatás visszaélés vétsége) 
 
9. Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség                            2019.07.11.  
             - Balatongyöröki Ifjúsági Tábor tűzvédelmi átfogó ellenőrzése  
 
10. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő                                                           2019.08.01. 
              - Vények esetében elszámolt társadalombiztosítási támogatás ellenőrzése 
 
11. Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala                             2019.08.08. 
              - Balatongyöröki Ifjúsági Tábor konyhájának higiéniai ellenőrzése  
 
12. Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal                                           2019.11.05. 
            - Balatongyöröki szálláshellyel rendelkező szállásadó ellenőrzése        
                   
13. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság                           2019.12.05.     
           -  Püspökladány fürdő vízilétesítményeinek 2019. évi vízvédelmi ellenőrzése 
 
14. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal                              2019.12.09.  
           -  Temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok  
               hatósági ellenőrzése Püspökladány, Báránd Köztemető 
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Ingatlankezelés 

 

Püspökladány Város Önkormányzata megbízásából a Püspökladányi Városüzemeltető és 

Gyógyfürdő Kft, végzi az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás bérlemények 

kezelését, bérbeadását. 

Püspökladány város területén a lakások és helyiségek bérbeadását a 30/1996. (X.30.) Képviselő 

Testületi rendelet szabályozza.  

Az ingatlankezeléshez kapcsolódó konkrét feladatok a következők: 

- lakásállomány nyilvántartása, 

- lakásbérleti szerződések megkötése, 

- lakás birtokba adása, 

- lakbér előírása, beszedése, könyvelése, tartozások nyilvántartása, 

- kintlévőségek beszedésére vonatozó intézkedések megtétele, 

- lakbérbe beépített szolgáltatások biztosítása (szemétszállítás, kéményseprés, közös 

villany, közös víz, rágcsálóírtás, WC tisztítás, szennyvízszippantás, berendezési tárgyak 

cseréje (bérlő-bérbeadó 50-50 %-os költségtérítés), 

- lakóingatlanok állagának ellenőrzése. 

Önkormányzati lakások 
 
Városunk területén 70 önkormányzati bérlakás található. A lakások többsége nagyon rossz, 

elhanyagolt állapotban vannak, felújításra szorulnak, a benne lakó bérlők nem jó gazda módjára 

használják az önkormányzati tulajdont. Sajnos ezt minden bejárás alkalmával megtapasztaljuk. A 

bérlők általában a festésen és mázoláson kívül nagyobb munkálatokat nem igazán végeznek el a 

lakásokon. 

Mint azt már a 2018.évi beszámolónkban is leírtuk a Damjanich u. 21. sz. alatti 3 lakásos bérlakás 

egyike idén megüresedett, mivel a bérlő elhunyt. Ezt a lakást a műszaki állapotára tekintettel nem 

adtuk ki újabb bérlőnek, hiszen az ingatlan ezen része lakhatatlanná, életveszélyessé vált. 2019. 

évben a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala felülvizsgálta a 

Püspökladány, Petőfi u.11.sz., valamint a Püspökladány Damjanich u. 21. sz. alatti épületek 

állapotát, és megállapította, hogy azok életveszélyesek, határozatuk alapján ezeket a 

lakóingatlanokat el kell bontani. A Damjanich u. 21. sz. alatti ingatlanban 2 családnak van 

határozott idejű szerződése, így ők elhelyezésre várnak. 

A Petőfi u. 11. sz. alatt 3 család lakik, közülük csak 1 család rendelkezik határozott idejű 

szerződéssel, a másik 2 családnak lejárt a szerződése és nem került meghosszabbításra. Többször 

felszólítottuk a lakókat, hogy adják le az ingatlanokat, de ez a mai napig sem történt meg, ezért 

bírósági eljárást kezdeményeztünk a kilakoltatás megindítása végett.  
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Bérlőváltás tekintetében a szolgálati lakásoknál történt változás, a Rákóczi u. 30. szám alatti 2.  

lakásnak is új bérlő került kijelölésre, a Honvéd u. 4. sz. alatti bérlakásból pedig kiköltözött a 

bérlő, mivel „A lakások és helyiségek bérletéről szóló 30/1996.(X.30.)” az önkormányzati 

rendeletben foglaltak alapján már nem volt jogosult a szolgálati lakásban lakni. Ez az ingatlan 

jelenleg üres. 

Az ingatlankezelési tevékenységünkön a kintlévőség mértéke az előző évhez képest 135 eFt-tal 

nőtt. A nem fizetők esetében többszöri felszólítást követően a lakásbérleti szerződés felmondását 

kezdeményeztük.  

Lakbéremelés 2015. novemberében volt utoljára, a jelenlegi lakbér mértéke olyan alacsony, hogy 

annak bevétele nem fedezi a lakbérbe beépített szolgáltatások költségét (szemétszállítás, 

kéményseprés, közös villany, közös víz, rágcsálóírtás, WC tisztítás, szennyvízszippantás, 

berendezési tárgyak cseréjét.  

Ahhoz, hogy a lakások állapotán javítani tudjuk, már egy drasztikus díjemelés sem tudna fedezetet 

biztosítani. Mindezek ellenére ismételten javasoljuk a Tisztelt tulajdonosnak előterjesztésre, hogy 

hozzon döntést a lakbéren felüli rezsiköltségek bérlőre történő áthárításáról. 

 

Nem lakás bérlemények 

 

A nem lakás bérlemények száma 2019-ben is 8 darab volt. A bérleti szerződéseket továbbra is 

évente hosszabbítjuk, a bérleti díjak mértékét 2019. január 01-től 10%-kal megemeltük, hiszen 

évek óta nem történt emelés. 

A Rákóczi u. 32. sz. alatti ingatlant 2019. január 01-től új bérlő vette bírtokba, aki a mosodai 

tevékenységet folytatja az épületben. 

A Petőfi u. 2. sz. alatti garázsra a lakással együtt vételi szándék érkezett, melynek lehetőségéről 

a tulajdonos hoz döntést.  

 
Ingatlankezelés bevétele:    18.926 eFt  

Éves közvetlen költség:    13.692 eFt 

Ingatlankezelés összes költsége:   15.485 eFt    

  

Kommunális és városüzemeltetési feladatok ellátása 

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft., mint 100 %-os önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaság, 2019. évben is Együttműködési megállapodás keretén belül végezte 

Püspökladány város területén, az önkormányzat számára kötelezően ellátandó feladatokat. A 

megállapodásban rögzítésre kerültek azok a konkrét munkák, amelyeket az év során el kell 

végeznie a kommunális ágazatnak. Ezek, a megállapodásban foglalt feladatok a következők: 
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- Buszváró üzemeltetés, 

- Gyepmesteri tevékenység, 

- Önkormányzati utak fenntartása, 

- Köztisztasági és síkosságmentesítési tevékenység, 

- Parkfenntartás,  

- Piac üzemeltetés. 

2019. évben Püspökladány város költségvetésében a fenti tevékenységek ellátásra 22.000 eFt 

forrást biztosított a tulajdonos Önkormányzat társaságunknak. 

 

Buszváró üzemeltetés: 

A városüzemeltetési feladataink között kötelezően ellátandó feladat a Buszváró üzemeltetése. A 

feladatok nem változtak az előző évekhez képest. Folyamatosan biztosítottuk a buszváróban a 

felügyeletet 2 fővel az értékek megóvása érdekében, takarítottunk, tisztán tartottuk az épületet, 

téli időszakban fűtést biztosítottunk. Nyitvatartási időt biztosítottuk hétfőtől-péntekig 6-18 óra 

közötti időpontban. 

2019-ben az alábbi karbantartási munkákat végeztük el a Buszváróban: 

- rovar és rágcsáló irtás, 

- tisztasági festés, 

- tavaszi nagytakarítás, 

- nyílászárók javítása, karbantartása,  

- elhasználódott elektromos berendezések cseréje. 

Feladatellátásra biztosított forrás:    700 eFt 

Bevétel:        62 eFt 

Éves közvetlen költség:    662 eFt     

Éves összes költség:     749 eFt    

                     

Gyepmesteri feladatok: 
 
Továbbra is telephely nélküli tevékenységünk a gyepmesteri feladatok ellátása. Ennek keretén 

belül begyűjtjük a város közterületein elhullott, illetve illegálisan kihelyezett állati tetemeket. 

Sajnos továbbra is jelentős a száma az illegálisan elhelyezett állati tetemeknek, annak ellenére, 

hogy a lakosságnak semmibe nem kerülne az elhullott állatok elszállíttatása, csupán telefonon be 

kellene jelenteniük tásaságunkhoz, a többi pedig már a mi feladatunk lenne. Így fertőzés 

mentesen, egy-két napon belül el lehetne szállíttatni az elpusztult házi kedvenceket, egyéb állati 

tetemeket.  

A háztáji állattartás során elhullott állati maradványok az állati eredetű nem fertőzött hulladékok 
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elszállítását szerződés alapján továbbra is az ATEV ZRT. végezte, az elszállítás költsége a 

Püspökladányi Városüzemeltető Kft-t terhelte. 

Szintén feladatunk a kóbor ebek befogása a város területén. Az elmúlt évben sajnos nem csökkent 

a szabadon kóborló állatok száma, s ezek befogása nem kis feladatot jelentett a dolgozóink 

számára. 

Az év folyamán kb. 40 lakossági bejelentés érkezett kóbor ebek jelenlétéről. 22 esetben sikeres 

volt a kóbor állatok befogása. A befogott állatokat az „Elhagyott Állatokért Első Sárréti 

Regionális Állatvédő Egyesület” telephelyére szállítottuk be. Mivel az átvevőnek védőoltásokkal 

kell ellátni a beszállított állatokat és ezeknek költsége van, így a Püspökladányi Városüzemeltető 

Kft-nek is fizetni kellett azért, hogy a menhely be tudja fogadni ezeket a kóbor ebeket. 

 

Feladatellátásra biztosított forrás:    2.100 eFt 

Éves közvetlen költség:    1.276 eFt     

Éves összes költség:     1.443 eFt.    

                

 
Önkormányzati utak fenntartása 

 
Ezen tevékenység keretein belül végeztük a település kezelésében lévő szilárdburkolatú úthálózat 

karbantartását, hideg- és meleg-aszfaltozási technológiával a keletkezett kátyúk, repedések, 

felgyűrődések, ütőkátyúk megszüntetését. A munkák elvégzéséhez felhasznált input anyagok 

költségei újabb 10 %-kal emelkedtek a 2018-as árhoz képest. 

Ebben az évben is, mint az ezt megelőző években, az önkormányzat megbízott szakemberével 

történő állapot felmérés, prioritás megállapítás előzte meg a munkavégzést. Az alkalmazott 

technológia függött az évszaktól, a külső hőmérséklettől, így az lehetett hideg, illetve meleg 

aszfaltozási technológia. 2019. évben 654,21 m2 területen végeztünk kátyúzási munkákat, 

együttműködési megállapodásban meghatározott 489 m2-rel szemben. 

A megnövekedett gépjárműforgalom, az elöregedett úthálózat, valamint a nagy súlyú 

mezőgazdasági gépek számának emelkedése az úthálózat fokozatos romlásához vezet. 

Igazi megoldást a szakaszos, előirányzott teljes felületű aszfaltfedés jelentené. 
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Útburkolati jelek karbantartása: 

Az elmúlt évben a lakosság érdekében, csatlakoztunk egy országos baleset megelőző 

kampányhoz, amely új útburkolati figyelem felhívó jel felfestését jelenti a gyalogos átkelő 

helyeknél.  A tavalyi pozitív fogadtatás apropóján, a biztonságosabb gyalogosátkelők érdekében, 

a Városi Polgárőr Egyesülettől kapott speciális sablont újra alkalmaztuk ”NÉZZ KÖRÜL!” 

felirattal. Ezt a jelzést minden gyalogos átkelőhelynél felfestettük, bízva a biztonságosabb 

közlekedés érdekében. 

A szilárd útburkolatra kihelyezett, közlekedést elősegítő jelzések az év folyamán kopnak, 

töredeznek. A jó láthatóság érdekében ezeket újra festeni szükséges. Előkészített sablonokkal, 

speciális- e területre alkalmazott festékkel oldjuk meg a feladatot. 

 2019-ben felhasznált mennyiség: 

- 250 kg fehér festék, 

-  50 kg sárga festék, 

-  50 kg üveggyöngy (korlátozott látási viszonyok javítására). 

 
A városi közúthálózathoz kapcsolódó, közúti jelzéseket adó táblák karbantartása, javítása szükség 

esetén cserélése. 2019-ben 19 db közúti jeltőtábla cseréje lett elvégezve, lopás miatt 11 db táblát 

kellett pótolni.  

Feladatellátásra biztosított forrás:    3.000 eFt 

Éves közvetlen költség:    3.874 eFt     

Éves összes költség:     4.381 eFt.     

 

Síkosságmentesítési feladatok: 
 
Téli időszakban kiemelt feladatunk volt az önkormányzati belterületi szilárd burkolattal ellátott 

utak, kerékpárutak és járdák síkosságmentesítése. 

A kezelésünkbe tartozó önkormányzati úthálózat hossza 73,5 km, a kerékpárút hossza pedig 10,7 

km.  

2019. évben a téli síkosságmentesítési feladatok ellátáshoz 134,52 tonna síkosságmentesítő 
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anyagot szereztünk be. Ebből évközben felhasználtunk 133, 02 tonna mennyiséget. A tavalyi év 

a téli csapadék tekintetében szerencsésnek mondható, hiszen elkerült bennünket a nagy havazás, 

valamint a csúszós, jeges eső. Az éves költségeket ez jelentősen csökkentette, hiszen csak a 

januári és a decemberi hónapokban kellett útjainkon síkosságmentesítést végezni. 

 
Speciális gépjeink és a hozzájuk kapcsolódó adapterek a munkavégzéshez: 

- John Deere 3520 kommunális traktor + állítható hóeke + sószóró adapter (gyártási év: 

2013), 

- John Deere 3038 kommunális traktor + állítható hóeke + sószóró adapter (gyártási év: 

2016), 

- IFA W 50 LA teherautó függesztett, állítható hóeke + só, homok szórására alkalmas 

adapter (gyártási év: 1980),  

- Unimog U- 1000 teherautó függesztett, állítható hóeke + só, homok szórására alkalmas 

adapter (gyártási év: 1979). 

Az ősz folyamán fontos feladat a gépjeink felkészítése a téli munkákra. A szükséges javításokat, 

karbantartásokat, felújításokat minden évben elvégezzük, technikailag, műszakilag felkészülve 

várjuk a tél beköszöntét. A Katasztrófavédelmi Hatóság szakemberei folyamatosan ellenőrzik a 

rendelkezésre álló géppark állapotát, azok műszaki alkalmassága minden évben megfelelt az 

elvárásoknak. 

A gépek életciklusából adódóan a használat során, több kisebb műszaki meghibásodás történt, 

amit szakembereink rövid időn belül elhárítottak (munkahenger szimmering javítás, defekt 

javítás, hidraulikacső durranás stb.). 

Egyéb helyeken kézi munkaerő alkalmazásával végeztük el a síkosságmentesítési és 

hómentesítési feladatokat: 

- 38 buszmegálló és buszöböl, 

-  közintézmények és környezetük (önkormányzat, piac, temető). 

Vállakozási tevékenységként láttuk el 2019-ben a HungaroControl Zrt. Farkasszigeti megközelítő 

út síkosságmentesítését. 
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Köztisztasági feladatok:  
 

- közterületen keletkezett hulladékok begyűjtése (illegális lerakóból is), 

- kihelyezett hulladékgyűjtők ürítése (szükség esetén naponta többször). 

 

A feladatellátás során nap mint nap szembesülnünk kell azzal a problémával, hogy városunkban 

rengeteg az illegálisan lerakott hulladék mennyisége. A keletkezett, dolgozóink által összegyűjtött 

hulladékot a Nádudvari Nonprofit Kft. telephelyére szállítjuk be, ahol díj ellenében veszik át 

tőlünk a szemetet. Az ártalmatlanításra beszállított hulladék mennyisége évről-évre nő, ami az 

ártalmatlanítási költség növekedését vonja maga után. 

2019-ben is elvégeztük a hulladéktárolók karbantartását, felújítását. 15 db hulladékgyűjtő edény 

került felújításra. 

2019. évben közreműködtünk a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által szervezett 

veszélyes hulladékgyűjtésben, valamint a lomtalanítási munkákban. 

A közterületeken keletkező kommunális hulladék begyűjtésén kívül, másik nagyon fontos 

tevékenységünk a zöldhulladék beszállítása az ideiglenes komposztálóba. Sajnos a lakosság egy 

része itt is megnehezíti munkánkat, mivel sok esetben mindenféle szeméttel összekeverve 

szállítják ki a zöldhulladékot a telephelyünkre. Ennek átválogatása rengeteg emberi erőforrást 

vesz igénybe. Véleményünk szerint javulás, csak az ellenőrzés megszigorításával érhető el. 

Javíthatna a jelenlegi helyzeten, ha a településünkre érkezett 587 db komposztáló edény és a 4.520 

db szelektív hulladékgyűjtő edény céltudatos használata napi rutinná válna a lakosság körében.  

 

Feladatellátásra biztosított forrás:    5.200 eFt 

Éves közvetlen költség:    8.528 eFt 

Éves összes költség:     9.644 eFt.     

 

Park fenntartás: 
 
Együttműködési megállapodásban rögzített feladataink közé tartoznak a parkfenntartási feladatok 

is.  Tavasztól-őszig az alábbi munkákat kellett elvégeznünk: 

- játszótéri területek pázsitfű nyírása gyűjtéssel, elszállítással, 

- játszótéri elemek karbantartása napi rendszerességgel, 

- virágágyások készítése, gondozása, kapálása, gyomlálása, 

- parkfelületek és zöldterületek gondozása, 

- tavaszi pázsittakarítás, 

- őszi lombgyűjtés, elszállítás, 
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- növényvédelmi munkálatok, gyomírtás, tápoldatozás, preventív védelem, 

- egynyári és évelő növények ültetése,  

- őszi virágültetés, 

- fák és kezelésük, 

- padok karbantartása. 

Játszóterek karbantartása: 

Városunkban 11 közterületi játszótér található. 2019. évben a játszóterek biztonságos használata 

érdekében elvégeztük a játszótéri homokozók homok cseréjét, javítottuk, festettük, cseréltük az 

elhasználódott, leamortizálódott játszótéri elemeket (10 db), újra festettük a pihenő padokat, 

kicseréltük a törött, elhasználódott padléceket (14 db). Hat alkalommal végeztük el a területeket 

borító pázsit kaszálását. 

 
Zöldterületek gondozása: 
 
Területeink három kategóriában vannak szétválasztva: 
 

I. kategória:  51.152  m2  8 db fűnyírás 

II. kategória:  28.336  m2  8 db fűnyírás 

III. kategória:  30.400  m2  3 db fűnyírás 

 

 
 
 
A munkálatok elvégzéséhez az alábbi műszaki és technikai felszerelések állnak rendelkezésünkre: 

  - John Deere X 540 fűnyíró     2 db 

- John Deere X 590 fűnyíró     1 db 

- John Deere C 43   fűnyíró     1 db 

- John Deere JX90  fűnyíró             11 db 

- Stihl HS 813 sövényvágó     2 db 

- Stihl 360 fűkasza                   4 db 

- Stihl 410 fűkasza     1 db 

- Stihl 510 fűkasza     1 db 

- John Deere 3520 komm. kistraktor      1 db 

- John Deere 3038 komm. kistraktor      1 db 
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Cserje nyírás, ifjítás: 
 
Településünkön átvezető 42-es főút mellett egy természetes védvonalat képez a 

növényállományunk. Fontos kritérium, hogy magassága a kereszteződésekben a be-illetve kilátást 

ne korlátozza. 2019-es szezonban e munkafeladatot 7 alkalommal végeztük el. 

 
  

         
 
 
Sövényalj kapálás, tisztítás: A homogén, egységes növényállomány miatt végezzük. 
  
Virágágyak gyomlálása, kapálása, elvirágzott részek eltávolítása: 

 
A virágos növények szépségüket csak tiszta gyommentes felületen mutatják igazán. 2019-es 

szezonban e munkafeladatot 9-szer végeztük el. 

Öntözési feladatok: A tenyészidő mostoha körülményei miatt, az élhetőség biztosításáért 

szükség volt öntözésre. A vegetáció sajátossága miatt késő éjszaka és hajnalban volt ilyen 

tevékenységünk. (teherautóra szerelt tartályból és gumislaggal). 

Őszi lombgyűjtés, szállítás: Településünkön komoly, szép fák és fasorok találhatóak, melyek 

ősszel nagy mennyiségű avart „termelnek”. Kézi gereblyézéssel, sepregetéssel kerültek 

összeszedésre.  

Tavaszi pázsittakarítás: Gereblyével szellőztetést, illetve az őszről még kint maradt avar 

összegyűjtését végeztünk. 

Növényvédelmi munkálatok, gyomírtás, tápoldatozás, preventív védelem: Az ültetett 

növények védelmében kerülnek bevetésre. Ez lehet megelőző és ad-hoc kezelés. 

Felhasznált anyagok:    Amistar    - gombaölőszer (virágokra) - 400 ml. 

     Vektafid   - rovarölőszer (cserjékre, rózsákra) – 2 l 

     Osmocote - műtrágya (virágágyásokban) – 75 kg 

     Force        - talajfertőtlenítő (virágágyásokban) – 1,5 kg 

     Glialka     - gyomírtószer – 5 l 
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Egynyári és évelő növények ültetése  
 
 

      
 
2019-ben 8.206 db egynyári növény került kiültetésre városunk közterületére. 
 
Beszállításra került:      Vinca   3.464 db 

 Pistike     664 db 

 Begónia  3.668 db 

 Petúnia      400 db 

 Futómuskátli                  10 db 

    8.206 db 

 

     
  
2019. őszén pedig 7.500 db árvácska került kiültetésre.   
 
Mindkét beszerzésnél 1. osztályú, remek kondícióban levő növényeket ültethettünk ki, mely 

garancia volt a színes virágszőnyeg kialakulásának. A kiültetést kollégáink nagy szakértelemmel, 

jó ízléssel végezték. 

 

Fák és kezelésük: 

A város parkjaiban nagyon sok, nagyméretű fa található. Ezekből a fákból igen sok a vágásérett, 

így az életciklusukból adódóan sok száraz, töredezett gallyat kell eltávolítanunk minden évben, a 

balesetveszély elkerülése érdekében. Az elöregedett fák közül 9 db kivágására került sor. Az 

igencsak szélsőséges időjárás miatt rendszeresen végeztük a balesetveszélyes, lelógó törött ágak 

levágását, elszállítását. 
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Pihenő padok karbantartása: 

2019. évben 115 db pad felújítására, újra festésére került sor. Ezen kívül 27 db törött, vagy 

megrongált paddeszka cseréjét végeztük el. 

 

Ünnepi díszvilágítás kihelyezés: 

Az adventi ünnepekhez ma már szervesen kapcsolódik a központi részeink, illetve épületeink 

díszvilágítással való kiemelése, szebbé tétele. Városunkban 50 központi „Eon” oszlopra van 

lehetőségünk díszvilágítás kihelyezésre. A 2018-ban beszerzett új fénydekorációk ismét nagy 

tetszést váltottak ki a lakosság körében. A korábban beszerzett elemeket energiatakarékos, új led 

fűzérekkel újítottuk fel. 

 

Feladatellátásra biztosított forrás:   11.000 eFt 

Árbevétel:               6 eFt 

Éves közvetlen költség:    27.418 eFt  

Éves összes költség:      31.007 eFt    

 
Szociális- és közcélú foglalkoztatás 

Az „Együttműködési megállapodás” keretein belül a Püspökladányi Városüzemeltető és 

Gyógyfürdő Kft. 2019-ben is végezte közcélú dolgozók foglalkoztatását. Az éves időszakos 

munkafolyamatoknak megfelelően veszik ki részüket az éppen adódó feladatok megoldásából 

(síkosságmentesítés, parki feladatok, útfenntartási feladatok, köztisztasági feladatok). Naponta, 

alkalmazkodva a Kft. dolgozóihoz, 8 órában végzik tevékenységüket. 2019.01.01. és 2019.02.28. 

között 20 fő közcélú dolgozót, 2019.03.01. és 2019.12.31. között 14 fő közcélú dolgozót 

foglalkoztattunk. 

 
Közérdekű foglalkoztatás: 
 
A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. a 2012. évi II. törvény (szabs. tv.) 144.§ 

alapján van kijelölve városunkban a közérdekű foglalkoztatás biztosítására. 

Ezáltal a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatal Munkaügyi 

Kirendeltsége a Püspökladányi Városüzemeltető Kft-hez közvetíti ki azokat az állampolgárokat, 

akik valamilyen szabálysértést követtek el, és nem fizették ki a kiszabott büntetést. 

2019-ben büntetésvégrehajtással közérdekű munkára elítéltek száma 8 fő, ledolgozott óra 1.250 

óra volt.  

A Munkaügyi Központ által szabálysértés miatt kiközvetített, illetve kijelöltek száma 2019-ban 

35 fő, ledolgozott óra 2.028. 

Piac üzemeltetés: 
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A városi piac üzemeltetésében az elmúlt évben nem történt változás. A mindennapi feladatokat 

(nyitvatartás: kedd-péntek-vasárnap 06:00 – 14:00) 3 fő látja el, 2 piacfelügyelő és 1 piaci 

segédmunkás.  

Feladataink: 

- a piac törvényi előírásoknak megfelelő működtetésének biztosítása, 

- a vásári rend betartása, a helypénzek beszedése, 

- az illemhely üzemeltetése, tisztán tartása, 

- a rendelkezésre álló terület az évszaknak és az időjárásnak megfelelő gondozása, 

- a keletkező hulladék elszállítása, téli időszakban a hó eltakarítása, valamint a síkosság 

mentesítés. 

Piac üzemeltetésre biztosított forrás:               0 eFt 

Piac üzemeltetés bevétele:          7.575 eFt 

Éves közvetlen költség:          3.782 eFt 

Piac üzemeltetés összes költsége:                               4.277 eFt 

 

Ford Transit kisbusz üzemeltetés 
 

A „város kisbuszának” üzemeltetése immár hetedik éve tartozik a Püspökladányi 

Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. tevékenységi körei közé. 

A bevételek nagy része az első félévben a Kézilabda Egyesület sportolóinak szállításából 

keletkezett, akikkel évek óta szerződésben állunk, az év második felében a Nádudvari Akarat 

Sportkörrel kötöttünk szerződést, így az ők szállításáról folyamatosan gondoskodtunk. 

A temető járat a téli időszakban a kihasználatlanság miatt szünetelt, április 05-én indult el újra, 

ezt a város által nyújtott lehetőséget leginkább a nyugdíjasok vették igénybe. Ez a szolgáltatás az 

idősek és a kedvezményre jogosult személyek számára ingyenes. 

2019. évben több alkalommal is voltak külföldi személyszállításaink, két alkalommal 

testvérvárosokba Makkfalvára és a Lengyelországi testvérvárosokba, egyszer pedig a romániai 

Tordaszentmihály településre szállítottuk utasainkat. 

A lakossági igénybevételek száma minimális, inkább alapítványok, egyesületek kerestek fel 

bennünket, személyszállítás céljából. 
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A korábbi évek tapasztalatai alapján szervezett utakat sem indítottunk, hiszen erre nem volt 

lakossági igény. 

A busz folyamatos karbantartására, állagmegóvására továbbra is nagy hangsúlyt fordítunk, hiszen 

fontos szempont számunkra utasaink biztonsága és kényelme. 

Busz üzemeltetésre biztosított forrás:              0 eFt 

Busz üzemeltetés bevétele:         2.212 eFt 

Éves közvetlen költség:         3.418 eFt 

Busz üzemeltetés összes költsége:           3.805 eFt. 

 

Rendezvényközpont üzemeltetés: 
 
A Rendezvényközpont 2019-ben is változatlan nyitvatartással működött, hétköznapokon 7:00-

20:00 óráig, hétvégén pedig amennyiben igény volt rá, portaszolgálattal biztosítottuk a nyitva 

tartást.  

A földszinten található 5 iroda bérlése 2019-ben is folyamatos volt, állandó bérlőink körében nem 

történt változás. A bérleti díjakon az elmúlt évben sem emeltünk. 

A Rendezvényközpont I. és II. emeletén működő Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

intézményei, illetve a földszinten kialakított Kormányablak ügyfélszolgálata 2019-ben is 

folyamatos volt. Az irodák közüzemi díjait teljes mértékben finanszírozta a Kormányhivatal, így 

ezen a téren bevétel kiesés nem volt. A közös területek takarítását, portaszolgálat ellátását és az 

épületbiztosítást havi díj ellenében 2019-ben is elvégeztük. A konferenciaterem tágasságának és 

jól felszereltségének köszönhetően kiválóan alkalmas előadások, szertartások, rendezvények, 

táncórák, gyógytornák lebonyolítására. A délutáni és esti órákban megtartott csoportos órák az 

elmúlt időszakban is folyamatosak voltak, valamint új bérlőink is növelik konferenciatermünk 

kihasználtságát. A konferenciaterem szabad óráira is érkeztek megkeresések, különböző 

előadások, szakmai napok, gyűlések, fórumok lebonyolítására. A különböző vásárokat tartó 

vállalkozások továbbra is havi szinten látogatják meg városunkat, melyre ugyancsak a 

Rendezvényközpont konferenciatermét biztosítjuk. Oktatások, képzések lebonyolítása céljára 

szintén megfelelően felszerelt a terem. A bejárat mellett található portán továbbra is kedvező áron 

végzünk irodai szolgáltatásokat, melyek még mindig népszerűek a lakosság körében. 

Portaszolgálati feladat továbbá a rendezvényeken történő felügyelet, ügyfelek tájékoztatása, 

útbaigazítása. Az épület külső takarítása, síkosságmentesítése, a parkoló tisztántartása is a 

mindennapi feladatok része.  

Rendezvényközpont összes bevétele:                      9.984 eFt, 

Éves közvetlen költség:       6.188 eFt 

Rendezvényközpont összes költsége:                      6.998 eFt. 
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Vállalkozási munkák: 
 
Abádszalók Tanuszoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abádszalók Tanuszoda építésénél befejeztük a komplett kültéri homlokzat kialakítást, a lépcső 

betonozási munkákat és a kazánház aljzat betonozási munkáit, valamint a beltérben a 

gipszkartonozási és festési munkákat.  

Az épület szerződésünk szerint végzett munkáit első osztályú minőségben adtuk át a 

megrendelőnknek. 
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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 befejezésre került a ravatalozó épülete, melynek kivitelezés előkészítői munkái a 

2018-as évben elkezdődtek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
Püspökladány, Erkel Ferenc utca (HRSZ. 3432) útépítés 

Az Erkel Ferenc utcában 7 db ingatlan található. Az ingatlanok tulajdonosai korábban - különösen 

szélsőséges időjárási körülmények alkalmával - nagyon nehezen tudták megközelíteni 

ingatlanjaikat a rossz útviszonyok miatt. A megoldást az jelentette, hogy a Mikszáth Kálmán 

utcától induló zsákutcát megfelelő minőségű szilárd burkolattal kellett ellátni. 
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A munkákra kiírt közbeszerzési pályázatot társaságunk nyerte, így az eredményhirdetés után mi 

köthettünk szerződést a kivitelezési munkák elvégzésére.  

Az építési szakasz kezdete a Mikszáth Kálmán utca 4,00 m széles szilárd burkolatának széléhez 

csatlakozás volt. JCB homlokrakodónk segítségével dolgozóink végezték el a tükör kiszedést, a 

tömörítés után a kitermelt kibontott útalap visszatöltését fagyvédő réteg kialakításához, a 

földfeltöltési-, padkaépítési munkákat, árok szelvényezést és a terület teljeskörű tereprendezését.  

A Z 0/80-as zúzottkő kibontott útalapot az út mellett deponáltuk, majd a kiszedett és hengerelt 

tükörre visszahordtuk és kialakítottuk az útszerkezet fagyvédő rétegét. A 15 cm Ckt 4 útalap 

építését, a 6 cm AC 16 alap aszfaltréteg elhelyezését és 4 cm AC 11 kopó aszfaltréteg elhelyezését 

finisher segítségével alvállalkozó végezte. A vízelvezetés biztosítása érdekében a szelvényezés 

szerinti baloldalra betongerendába rakott 25x15x30-as K-szegélykövek lerakását végeztük el. Az 

elektromos oszloptól való biztonságos oldaltávolság megtartása érdekében kiemelt szegélyt 

építettünk. Az út mindkét oldalára 1,5 m széles leállásra, kitérésre alkalmas teherbíró padkát 

építettünk. A meglévő árkot a burkolatépítés után újra profiloztuk 30 cm fenékszélességgel és 

1:1-es rézsűvel kialakítva. A kivitelezés befejezése óta az Erkel Ferenc utcában élők a 7 db 

ingatlant jó minőségű szilárdburkolaton tudják megközelíteni. 

 

Nádudvar, HAGE Zrt. tulajdonában lévő Hegedűs-tanya sertéstelepén hizlalda épület 

külső hőszigetelési munkái  
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A telepen épülő 3 db hizlalda épületből 1 db épület külső hőszigetelését végeztük. Az épületen 

szerződésünk értelmében el kellett végeznünk a külső 1100 m2 homlokzati és 130 m2 lábazati 

hőszigetelés készítését, majd a gyöngykavics lábazat készítését és a szigetelt felület festési 

munkáit. A kivitelezési munkákat első osztályú minőségben végeztük el és adtuk át 

megrendelőnknek. 

 

Fürdő bejárat előtti járda burkolása 

Társaságunk végezte a strandfürdő bejáratát a 42-es főút mellet lévő járdával összekötő 

járdaszakasz felújítását, térkő burkolattal való ellátását. A kivitelezés az Önkormányzatnál 

startmunkaprogramban dolgozókkal közös munkában történt.  

A kiszedett tömörített tükörbe a szegélyek elhelyezése után 30 cm darált beton került behordásra. 

A tömörített darált betonra kiékelő réteg, majd tömörítés után 04-es kavics lett elterítve és erre 

lettek a 10x20x6 cm-es burkolókövek elhelyezve. 

 

A járdaszakasz felújítása időszerű beruházás volt, hiszen az elporlott, összetöredezett betonjárda 

funkciójában és megjelenésében sem látta el feladatát. 

Báránd ipari park 

Báránd külterületén létesülő ipari parkban épült csarnokok szociális épület részében cégünk 

végezte a gipszkarton álmennyezet építési munkákat és gipszkarton elburkolási munkákat a 

padlástérben. 

Rendezvényközpont E-ON iroda előtér klimatizálása 

Évekre visszatérő problémát jelent a Rendezvényközpontban, hogy az épület ügyfél váróját az 

épület szerkezetéből adódóan nagy hőterhelés éri és emiatt - különösen a szélsőségesen meleg 

napokban - elviselhetetlen meleg alakul ki.  

Az ilyen szerkezetű épületek komplex hűtéséről a létesítéskor, illetve a felújításkor kell 

gondoskodni. Ez sajnos elmaradt korábban, így csak helyileg lehet a kialakult hőterhelést 

csökkenteni. A közös központi váró helyiségbe 1 db nagyteljesítményű split klímát telepítettünk, 

mely jelentősen csökkentette a hőterhelést, ennek következtében a legmelegebb napokon is 

kulturált körülmények között tudják az ügyfelek ügyeiket intézni. 
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Önkormányzat épületében lévő fűtőtestek szelepeinek cseréje 

Az Önkormányzat épületében visszatérő probléma volt a radiátorok szelepeinek meghibásodása. 

A radiátorokat nem lehetett szabályozni, illetve elzárni. Ezek a problémák a szelepfejek 

elöregedéséből, illetve a radiátorszelepek meghibásodásából származnak. Sajnos egyik 

szerelvény sem javítható, így mindegyik meghibásodott darabot cserélni kellett. 

Megbízást kaptunk az Önkormányzattól, hogy az épületben a radiátorok szelepeit műszakilag 

mérjük fel és adjunk javaslatot, illetve árajánlatot teljes megoldásra. Fűtőműben dolgozó 

kollégáink felmérést készítettek a meghibásodott szelepekről. A felmérés alapján árajánlatot 

készítettünk, melyet megküldtünk az Önkormányzat részére. A munkát megrendelték tőlünk, 

mely után a meghibásodott szerelvényeket és termosztatikus szelepfejeket kicseréltük, így 

biztosítva a tökéletes működést. 

Múzeum radiátor szelep cserék 

2019-ben felújításra került a múzeum kiállító terme. A kiállítóteremben felújításra kerültek a 

fűtőtestek is. A cégünk végezte a radiátorszelepek cseréjét és a fűtési rendszer beüzemelését. 

Temető díszkút csurgalékvíz elvezetés 

Az urnakertben előzetesen elhelyezett díszkutat sokszor nem rendeltetésszerűen használták 

(nyitva hagyták a kerti csapot) emiatt a kiömlő víz nem tudott elszivárogni és eláztatta a kutat és 

környékét. A kút környékét feltártuk és PVC vezetékkel megvalósítottuk a csurgalék elvezetést a 

közeli szennyvízaknába.  

Közkév telephely víz-áram betáp szerelés 

KÖZKÉV telephelyünkön működő GLS raktár új vizesblokk kialakítását végezte el. A 

kivitelezéshez mi biztosítottuk a víz és áramellátás betáplálásának kialakítását. A csatlakozás a 

kijelölt épület meglévő, működő helyiségéből került elvezetésre az újonnan kialakított 

vizesblokkhoz. Mérésre almérők kerültek beépítésre. 

Damjanich u. 1. alatti társasház mosogató ejtővezeték kiváltás 
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Damjanich u. 1. szám alatt a 4. lépcsőházban jó ideje visszatérő probléma volt, hogy a mosogatók 

függőleges szennyvíz ejtővezetékén nem folyt el a víz. A helyszín megvizsgálása után arra 

döntöttünk, hogy az aljzatban húzódó vezeték kiváltása nem célszerű, ezért a vezetékszakaszt 

szabadban, oldalfalon és mennyezeten bilincselve építettük ki. A kivitelezés után a dugulási 

problémák megszűntek. 

Jog 10. alatti társasház szennyvíz alapvezeték kijavítás 

Jog u.10. szám alatt folyamatos dugulási problémák jelentkeztek. A duguláselhárítások 

alkalmával a probléma megszűnt, azonban rövid időn belül a probléma újból jelentkezett.  

 

 

Kollégáink a külső bekötésnél kezdték meg a feltárást. A feltárás után kiderült, hogy 

kivitelezésnél nem szakszerűen végezték az alapvezeték fektetést, ezért az eternit anyagú 

alapvezeték eltört. 

A tisztítóaknától a fal síkjáig a teljes alapvezetéket kicseréltük, mely után a dugulási panaszok 

megszűntek.  

Jog 10. alatti társasház bejárati lépcső felújítás 
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Jog 10. alatti társasház bejárati lépcsőjének felújítását cégünk végezte. A lépcsők az építésük óta 

eltelt idő alatt nagyon rossz állapotba kerültek. A megrepedezett részeket eltávolítottuk, a mély 

részeket kipótoltuk, majd kültéri fagyálló gres lappal végeztük el a lépcsőfeljáró burkolását. A 

közel 30 éves épületeknél időszerűvé válnak az ilyenfajta felújítási munkák. A társasház lakói 

megelégedéssel vették birtokba a felújított lépcsőt. 

Jog 10. alatti társasház kukatároló felújítás 

 

A Jog u. 10. alatti társasház kukatárolóinál szükségszerűvé vált a felújítás. a meglévő olajlábazat 

felületét lekapartuk, majd megfelelő kezelés után a kiválasztott oldalfali burkolólapokkal 

végeztük el a burkolást. 

 

Kossuth u. 18. társasház bejáró felújítás 
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Kossuth u. 18. alatti társasház bejárati járdájának felújítására cégünk árajánlatát fogadta el a 

társasház. A meglévő beton felülete egyenetlen, felporladt volt. A beton elemek a fagy hatására 

helyenként erősen megsüllyedtek. A tér egyenletes síkját úgy tudtuk helyreállítani, hogy kézi 

motoros betonmaró géppel lemartuk a felületből kiálló részeket, melyet portalanítás után 6 cm 

aszfaltréteggel láttunk el. 

A fentiekből is látszik, hogy milyen sok beruházási területen igyekszünk ott lenni és 

munkákat vállalni, illetve mennyire szerteágazó szakipari munkák kivitelezésére. 

 

Vállalkozási munkák összes bevétele:                    99.917 eFt, 

Éves közvetlen költség:     83.387 eFt 

Vállalkozási munkák összes költsége:                    93.303 eFt. 

 

 
ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE  AZ 

ELMÚLT ÉVEKBEN VÉGZETT MUNKÁK 

 

Hajdú utcán NA 150-es primervezeték javítás (2013) 

Hajdú utcán NA 150-es primervezeték javítását végeztük el a föld feletti elzárótól a talajban lévő 

megmaradó szigetelt acél csővezetékig. 

 

Városi fűtőműben Weishaupt gázégő csere (2013) 

A Weishaupt Kft. bevonásával az I. sz. kazán régi gázégője lecserélésre került WEISHAUPT 

gyártmányú, blokkrendszerű G 70 / 1 - A / ZM – NR DN 80 típusú gázégőre. 

 

 

 

Püspökladány Múzeum belső festési-, mázolási munkák végzése (2014) 

Cégünk végezte a Karacs Ferenc Múzeum komplett belső festési munkáit. 
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Püspökladány "Kis Kórház" aszfaltozási munkák (2014) 

Az újonnan épült "Kis Kórház" aszfaltozási munkáit végeztük a parkoló és a Kiss Ferenc  

utca közötti szakaszon. 

 

Püspökladány Temető kerítésépítési munkák (2014) 

A horgásztavak felőli részen komplett kerítésépítési munkákat végeztünk oszlopok leállításával, 

feszítő huzal kihúzásával és a kerítésdrót elhelyezésével. 

 

Püspökladány Szondi utcán lévő életveszélyes önkormányzati lakás bontási munkái (2014) 

Évről-évre végzünk épület bontási munkákat. Az Önkormányzat Szondi utcai ingatlanján 

komplett melléképület bontást-, a főépületen tetőjavítást végeztünk. 

 

Püspökladány Városi Önkormányzat kollégium konyha felújítása (2014) 

Cégünk végezte Püspökladány Karacs Ferenc Kollégium konyha energetikai felújítását, mely 

magába foglalta a külső hőszigetelési munkákat, nyílászáró cserét és a fűtési rendszer 

korszerűsítését. 

 

 

Damjanich u. 1 sz. 60 lak. Hőközpont felújítása (2014) 

Az épület fűtési hőigényéhez igazítva az épület részére új indirekt fűtési hőközpontot alakítottunk 

ki, megtartva a háromkörös szabályzás lehetőséget, déli oldal, északi oldal és alagsor tekintetében. 
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Kossuth u. 2 sz. 13 lakás + OTP Bank Hőközpont felújítása (2014) 

Az épület fűtési hőigényéhez igazítva az épület részére új indirekt fűtési hőközpontot alakítottunk 

ki, megtartva a háromkörös szabályzás lehetőséget, déli oldal, északi oldal és alagsor tekintetében. 

 

 

 

Püspökladány, Bajcsy Zsilinszky u. 4. szám alatt fakivágás, mozgássérült rámpa építés 

(2014) 

Önkormányzati lakásban mozgássérült rámpát építettünk korlátokkal és területet rendeztünk a 

szociális bizottsággal egyeztett műszaki tartalomnak megfelelően. 

 

Püspökladány Sportpálya öltöző épület felújítása (2015) 

Püspökladány Sportpálya területén cégünk végezte 2015-ben az öltöző épületek egyik szárnyának 

komplett felújítását nyílászáró cserével, teljeskörű belső felújítással, tetőcserével. 

 

Petőfi út 9. sz. alatti (iskolai ) kazánházban meglévő tüzelőberendezések lecserélése (2015) 

A 2 db elavult TP 700 6M típusú melegvizes PGG 8 gázégővel felszerelt gázkazán 2 db Weishaupt 

Thermo Condens WTC GB 300-A  típusú és 1 db Weishaupt Thermo Condens WTC GB 250-A 

típusú kondenzációs kazánra lett lecserélve.  

 

 

 

Püspökladány Damjanich u. 21. alatt fürdőszoba felújítási munkák végzése (2016) 

Damjanich 21. sz. alatt lévő önkormányzati lakás egyik helyiségében komplett fürdőszobát 

alakítottunk ki a mai kor igényeinek megfelelően. 
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Püspökladány I. dűlő útalap építési munkák (2016) 

Püspökladány I. dűlőben 300 m hosszon tükörkiszedést végeztünk, ezt követően az előkészített 

tükörre az Önkormányzat által biztosított tört betont helyeztünk el, melyet utána tömörítettünk. 

 

Püspökladány Temető hűtőház felújítás, új halotthűtők telepítése (2016) 

A bérleti díjból képzett fejlesztési keret terhére 2016-ban megvalósítottuk a Püspökladány Temető 

hűtőházának felújítását, új halotthűtők telepítését. A helyiségben komplett burkolatcserét, 

ablaküveg cserét, vízvezeték felújítást végeztünk és új vizes szerelvényeket építettünk be. 

Elvégeztük a tisztasági festést, felülvizsgáltuk a közműveket majd az elektromos teljesítmény 

növekedés miatt elektromos bekötés bővítést igényeltünk és kaptunk meg a szolgáltatótól. 

 

 

Ifjúsági Ház udvarán szabadtéri főzőhely kivitelezési munkái (2017) 

Ifjúsági Ház udvarán kemencével, grillezővel és vizesblokkal felszerelt kerti főzőhely padló és 

oldalfal burkolási munkáit végeztük. 

 

Honvéd u. 2-4. sz. alatti társasház távhővezeték csere (2017) 

Honvéd 2-4. alatti közműcsatornában húzódó távhővezetéken a meghibásodást beazonosítottuk, 

a közmű csatornát felbontottuk, és a benne húzódó előremenő és visszatérő vezeték szakaszt 

teljesen kibontottuk. A távhővezetéket PIPELIFE C-PRESS kívül horganyzott szénacél 
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csőrendszer elemeiből építettük vissza, szigetelésben vezetve. 

 

 

Püspökladány Sportpálya kerítésfalazási munkák végzése (2017) 

Viharkár miatt megrongálódott több száz méteres kistéglából épített kerítésszakasz újraépítését 

végeztük el. 

Püspökladány Temető területén férfi-női mobil WC konténer kialakítása (2017) 

A Temetőben a ravatalozó mögötti szociális épület mellé szendvics panelből készült WC épület 

került kialakításra a Városüzemeltető Kft. tervei alapján, női-férfi WC helyiséggel, mosdó 

előtérrel, világítással, téli hónapokban elektromos fűtés biztosításával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Püspökladány Temető területén ravatalozó mögötti szerviz út felújítása (2017) 

A megfelelő állapotú eredeti útalapon a felületi egyenetlenségek kiegyenlítésre kerültek, mart 

aszfalt terítésével és tömörítésével, majd kialakításra került az aszfalt réteg 5 cm-es vastagságban, 

gépi erővel. A meglévő parkoló és útburkolathoz szakszerű csatlakozás, és a teljes új úthosszban 

új padka sáv készült. 
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Püspökladány, Bocskai u. 21. sz. alatt lévő Ifjúsági Ház beltéri felújítási munkái (2017) 

Társaságunk végezte az Ifjúsági Házban két terem teljeskörű felújítását. A felújítás 2 termet 

érintett, melyek befejezése után az Ifjúsági Ház funkcióban és megjelenésben a mai kor 

elvárásainak megfelelő helyiségeket kapott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Püspökladány temető területén meglévő urnafalak mintájára új urnafal tervezése és építése 

(2017) 

A meglévő falak mintájára terveztünk és építettünk meg a temetőben urnás temetkezésre szolgáló 

urnafalat. A tervezett urnafal vasalt beton alappal készült, beton lábazattal, két oldalán tégla 

falazattal. A fal tetejére előre gyártott műkő fedlapból készült tető került elhelyezésre. 
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Damjanich u. 1. alatt lévő III. sz. távhőakna és IV. sz. távhőakna közötti NA 300-as távhő 

vezetékpár cseréje (2017)  

Damjanich u. 1. alatt lévő III. sz. távhőakna és IV. sz. távhőakna közötti NA 300-as távhő 

vezetékpár előző években több alkalommal javításra szorult, ezért a zavartalan szolgáltatás 

érdekében a fűtési idény kezdete előtt a javított távhő vezeték szakaszt új ISOPLUS rendszerű 

vezeték párra cseréltük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorogi Márton Művelődési Központ előadótermében a laminált parketta cseréje (2018) 

A Dorogi Márton Művelődési Központ előadótermében a meglévő laminált padló felület teljes 

mértékben kibontásra került. A kitakarított padlófelületet megtisztítottuk a szennyeződésektől és 

új – megrendelő által választott – 60 m2 laminált burkolatot építettünk új alátétfóliaterítéssel, 

szegélyezéssel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balatongyöröki Ifjúsági Tábor szennyvízhálózat rekonstrukció (2018) 

 

A tábor nyári üzemre való felkészítésekor kollégáink - balatongyöröki árokásó alvállalkozó 

bevonásával - feltárták a régi elhasználódott szennyvízvezeték rendszert, ezután szintezték a 

kiásott nyomvonalat és a közmű építés szabályai szerint új udvartéri gerincvezetéket építettek 

KG-PVC csővezetékekből és idomokból. 
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Püspökladány, Hősök tere távhővezeték hálózat szakaszának felújítása (2018) 

A távhő hálózatunkon történő hibakeresés alkalmával megállapítottuk, hogy az évek alatt 

elamortizálódott, mára már korszerűtlen Hősök tere parkoló és dísztér alatt húzódó 

vezetékszakasz teljes cseréje szükséges. A társasházi bekötőtől, az Alföld Áruház leágazásáig, a 

főtéren keresztül komplett cserét hajtottunk végre. Az elavult meghibásodott vezeték szakaszt új 

ISOPLUS rendszerű vezeték párra cseréltük. A rekonstrukciót saját dolgozóinkkal végeztük el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damjanich u. 3. alatti hőközpont felújítása (2018) 

Damjanich utca 3. sz. alatti hőközpontban kibontásra kerültek a meglévő az 1985 óta üzemelő 

korszerűtlen hőközpont gépészeti és szabályzó rendszerei és új korszerű hőközponti blokk és 

gépészeti rendszer került beépítésre. A felújítást saját dolgozóinkkal végeztük el.  
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Püspökladány Temető urnasírkert kialakítása (2018) 

A meglévő urnakert mellett hasonló nagyságú terület lett kijelölve a második urnakerti parcella 

részére. A meglévő terület humusz fedőréteggel feltöltésre került, majd tömörítés után 

díszsövények ültetésével tettük zárttá a területet. A terület könnyű megközelíthetősége és 

bejárhatósága érdekében kerti szegélyek közé épített térburkolókővel burkolt járda épült. 
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KÜLSŐ VÁLLALKOZÁSBAN  

ELMÚLT ÉVEKBEN VÉGZETT MUNKÁK 

 

Krízisház felújítás (2014) 

A vizesblokk felújítás keretében elvégeztük az aljzatbetonozási, folyékony fólia elhelyezési,  

teherkapu elhelyezési, ajtó-ablak csere, csempézési, külső vakolat elhelyezési munkákat 

 

Báránd ravatalozó külső felújítása (2014) 

Bárándi Temető külső homlokzatán vakolási munkákat végeztünk, felújítottuk a lapostető egy 

részét. 

 

Püspökladány Mentőállomás tető készítés (2014) 

Nyitott terasz védelmében könnyűszerkezetes előtetőt készítettünk. A feltöredezett aljzatbetont 

elbontottuk. 

 

MÁV Szajol -Püspökladány vasútépítés keretében felújított állomások környékének 

rekultivációja, közmű építés, gépi földmunkák (2014) 

Az elkészült állomások (Törökszentmiklós, Kisújszállás, Karcag) aluljárói környékén cégünk 

végezte a komplett rekultivációs és tereprendezési munkákat  

 

Püspökladány OTP épületnél emelt járdaszegély építése (2014) 

A püspökladányi OTP előtt komplett kertrendezési munkát végeztünk, melynek keretében 

felújításra került a kerékpár tároló is. 

 

Szondi u. 33. sz. alatt életveszélyes alsó épület lebontása (2014) 

Szondi utcai épületet kompletten bontottuk el borítással, elhordással együtt. 

 

Püspökladány, Bezerédi u. társasházban 1-5. lépcsőházban festési munkák végzése (2015) 

Rendszeresen végzünk társasházak megbízásából vállalkozási munkákat. A Bezerédi utcán a 

lépcsőházak festési munkáit mi végeztük. Ez magába foglalta a tisztasági festést, nyílászárók 

festését és a korlátok festését. 
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Püspökladány MÁV aluljáró kivitelezése, csapadékvíz elvezető rendszer, gépház 

kivitelezése (2015) 

A Szajol – Püspökladány vasútfelújítási projekt keretében szociális felvonulási épület felállítását, 

vízbekötést, kerítésépítési munkákat, nyílt csapadékvíz elvezető árkok kivitelezését, valamint 

aluljáró csapadékvíz elvezető hálózatának kivitelezését gépészeti szereléssel kompletten 

végeztük. 

 

Nagyrábé életveszélyes ház bontási munkái (2015) 

Katasztrófavédelem határozata alapján végeztük el a komplett lakóház bontását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Püspökladány GLS raktárépület kialakítása (2016) 

Nyitott rakodó szín épületet alakítottunk át korszerű raktárépületté hőszigetelt szendvics panel 

burkolat beépítésével, a megrendelő igényeinek megfelelő nyílászárók elhelyezésével, belső 

festéssel. 
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Püspökladány Kossuth u. 18-20. alatti társasházban lépcsőház festési munkák végzése 

(2016) 

A Kossuth 18-20 alatt összes lépcsőház festési munkáit mi végeztük, mely tartalmazta a tisztasági 

festést, a nyílászárók és a korlátok festését. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nádudvar pulykatelepen a Nádép Kft. alvállalkozójaként baromfinevelő házak vas 

traverzének tisztítása, festése (2017) 

Nádudvar Demjén Tanya pulykatelepen cégünk végezte az állattartó épület acél tetőszerkezetének 

komplett festési munkáit. 
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EFOP-1.1.1-15 Püspökladányi iroda akadálymentes megközelítése projekthez 

kapcsolódóan akadálymentesített mosdó építése, kialakítása (2017) 

Az akadálymentes helyiségben kialakítottuk a melegvíz és hidegvíz hálózatot. Fűtőtestet 

építettünk be, melyet rákapcsoltunk az épület fűtési rendszerére. A beépített mozgássérült 

berendezésekhez új szennyvíz hálózatot építettünk ki. Elvégeztük az aljzat kiegyenlítését, majd 

új gres padlóburkolat került kialakításra. Az oldalfalak új csempeburkolatot kaptak 2 m 

magasságig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerep Orvosi Rendelő gipszkartonozási és festés-mázolási munkái (2018) 

A szerepi Orvosi Rendelő felújításánál mi végeztük a függesztett gipszkarton álmennyezet építési 

munkáit, és elvégeztük az épület komplett diszperziós festés-mázolását. 
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Sárrétudvari településen tornacsarnok teljes körű festése (2017) 

Társaságunk végezte a két tornacsarnok falainak glettelését, csiszolását. A mennyezeti 

borítódeszkák lazúros kezelését, külső fa díszburkolat és kalapdoboz festését, nyílászárók 

mázolását, klinker téglák impregnáló folyadékkal való lekenését. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyrábé településen tornacsarnok teljes körű festése (2017) 

Társaságunk végezte a két tornacsarnok falainak glettelését, csiszolását. A mennyezeti 

borítódeszkák lazúros kezelését, külső fa díszburkolat és kalapdoboz festését, nyílászárók 

mázolását, klinker téglák impregnáló folyadékkal való lekenését. 
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Báránd Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ belső rekonstrukciója (2018) 

A belső átalakítások után a teljes belső tér új 10 cm-es gipszkarton válaszfal rendszert kapott 

ásványgyapot szigeteléssel ellátva. Kicserélésre kerültek a belső ajtók fa ajtólappal ellátott 

acéltokos ajtókra. Az irodák új laminált padló burkolatot, a közlekedő és egyéb helyiségek új 

hideg burkolatot kaptak. Kialakításra került egy dolgozói vizesblokk és egy mozgássérült WC 

teljesen új víz-, és csatornahálózat kiépítésével. Megtörtént az épület teljeskörű 

akadálymentesítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Füzesgyarmat tanuszoda komplett festési és gipszkartonozási munkái, külső homlokzat 

szigetelési és vakolási munkái. (2018) 

A Füzesgyarmati tanuszoda kivitelezési munkáinál cégünk végezte alvállalkozóként  a belső 

gipszkartonozási és festési munkákat, illetve a külső homlokzatépítési munkákat. 
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Abádszalók tanuszoda komplett festési és gipszkartonozási munkái, külső homlokzat 

szigetelési és vakolási munkái. (2018) 

Az Abádszalók tanuszoda kivitelezési munkáinál cégünk végezte alvállalkozóként a belső 

gipszkartonozási és festési munkákat, illetve a külső homlokzatépítési munkákat. 

 

 
 
„Fürdő tó” Víztér kód: 09-106-1-5 
 

2019-ben mivel a Fürdő tó üzemeltetési szerződése lejárt a Püspökladány Város Képviselő 

testülete úgy határozott, hogy a tó üzemeltetésére a Városüzemeltető Kft-vel köt bérleti 

szerződést. A tó a város észak nyugati részén helyezkedik el az északi oldalán, a Vízmű és a volt 

varroda üzem mellett. A keleti részen a Városi Gyógyfürdő és a Termál Kemping található, déli 

partjánál húzódik az A/1-es csapadékvíz elvezető csatorna. Nyugati oldalán az Árpád utca 

kövesútja húzódik. A vízfelület nagysága 2,2883 ha. 

Ismerve a területet tudtuk, hogy egy nagyon elhanyagolt környezettel, illetve egy lehalászott 

halállományú tóra számolhatunk.  

A legfontosabb teendők, melyek azonnali intézkedéseket igényeltek: 
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- Elkészíteni a Halgazdálkodási Tervet, melyet be kellett nyújtani a Megyei Kormány 

Hivatalhoz elektronikus úton, 

- Felmérni a tó jelenlegi halállományát és halösszetételét, 

- Vízminőségi vizsgálatok, 

- A Halgazdálkodási Terv alapján a haltelepítés megszervezése és megrendelése, 

- A tó elhagyott környezetének javítása, gondozottabbá tétele (nád vágása parton és 

csónakból; a terület rendszeres kaszálása; száraz cserjék kivágása; a terület 

összegereblyézése; a tó algamentesítése; hulladékgyűjtés), 

- Horgász beállók kialakítását. 

A tavon horgászni az éves tagdíjakkal, illetve napi horgászjegy megváltásával rendelkező 

horgászoknak lehet, aki rendelkezik érvényes állami horgászjeggyel.  

A tó kizárólag sporthorgász tóként üzemel az első három évben. 

A tóban élő halak: ponty, amur, kárász, keszeg, folyami harcsa, naphal, razbora 

Becsült halállomány: 12-15 q között. 

Törvényi kötelezettségünknek eleget téve hivatásos, az előírásoknak megfelelő halőrt 

alkalmazunk. Évente 2 alkalommal a TRV Zrt. vízminőség ellenőrzést tart a Gyógyfürdőben, 

melynek során a horgásztó vízminőségét is ellenőrzik. 

 

2019 évben is 2 alkalommal volt vízminta vétel, mindkét alkalommal megfeleltünk a szigorú 

szabályoknak.  

 

2019 évben az alábbi mennyiséget telepítettük a tóba. 

•  3 nyaras pontyból 8 q-t telepítettünk 

Az illetéktelen horgászat megakadályozása érdekében a bejárati kapun zárcserét hajtottunk végre, 

kijavítottuk a kerítést, és biztosítottuk az éjszakai világítást.  

 

Folyamatos napi, ellenőrzéseket végeztünk, amennyiben rendellenességet tapasztaltunk azonnali 

javítással, karbantartással a hibákat megszüntettük. 

Horgászjegy ára: napijegy 3.000.-Ft/fő/nap 2 db bot és merítőháló használata. 

Éves bérlet ára: 100.000,- Ft/fő/év 

Horgászháló használata szigorúan tilos! 

A Gyógyfürdő pénztárában minden nap a nyitvatartási időben lehetővé tettük a horgászjegy 

vásárlását.  
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Célkitűzésünk az volt, hogy egy rendezett környezettel rendelkező minőségi sporthorgásztó 

kialakítása valósuljon meg, amely az adottságainak köszönhetően folyamatosan várja az aktív 

horgászokat és a halgazdálkodásnak köszönhetően élményekben gazdag horgászatoknak tudjon 

helyszínt biztosítani. 

 

 
Távhőszolgáltatás 

 

A Püspökladányi távhőszolgáltatás több mint 30 éves múltra tekint vissza. Püspökladány 

méreteihez képest kiterjedt távhőhálózat működik, mely magába foglalja 770 lakás, 53 garázs, és 

64 közületi felhasználó ellátását. Hőközpontjaink száma: 38 db, melyeket 2900 m távfűtési 

hálózaton látunk el hőenergiával. 

Damjanich u. 4. sz. alatti fűtőművünkben megtermelt hőenergiát földben vezetett és föld feletti 

tartószerkezeten vezetett távhővezetékekkel juttatjuk el a hőközpontokba. 

A hőközpontokban a szekunder előremenő fűtővíz aktuális hőmérsékletét az elektromos 

energiával működő, intelligens, programozható szabályzó egységgel állítjuk be. 

 

Távfűtésünk leállítását a 2018-2019-es fűtési idényben 2019. április 16-án végeztük, míg a 2019-

2020-as fűtési idényben a távfűtés indítása 2019. október 01-én történt. 

 

A legfontosabb célok számunkra az üzembiztonságon, és a folyamatos magas színvonalú 

szolgáltatáson túl a távhőszolgáltatás folyamatos fejlesztése, az elégedettség színvonalának 

növelése, költség-és energia hatékonyság növelése. 

Kijelenthetjük, hogy a 2018-2019-es fűtési idényben a fenti célokat sikeresen megvalósítottuk: a 

fűtési idény teljes időszakában a rendszert üzemzavar nélkül működtettük végig, az 
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energiahatékonyság nőtt, az elégedettségi színvonallal kapcsolatban pozitív lakossági 

visszajelzéseket kaptunk.  

Az egyéb karbantartási felújítási munkákat a szolgáltatás biztosítása mellett folyamatosan 

végeztük. A fűtési időszakban is folyamatosan karbantartottuk a gázégőfejeket, gázérzékelő 

biztonsági berendezéseket, technológiai vízelőkészítő, vízlágyító berendezést. 

Fűtési idényen kívül, a nyári időszakban kijavítottuk a tél folyamán keletkezett 

meghibásodásokat, illetve karbantartási ütemterv szerint felkészültünk a következő fűtési idényre. 

A 2019-es évben a szükséges feladatokat elvégeztük, eredményesen készültünk fel a fűtési 

időszakra, aminek eredményeképpen jó minőségű, biztonságos, zavarmentes és folyamatos 

szolgáltatást tudtunk biztosítani a felhasználóink felé. A távhő szolgáltatási tevékenységünkben 

nem volt fennakadás. 

Nyári karbantartás alkalmával kiemelt figyelemmel végezzük a hőtermelést végző fűtőművi 

berendezések, a távhővezeték hálózat és elemei, a hőközpontok és a szekunder oldali vezetékek 

és szerelvények teljes átvizsgálását, a szükséges javítások elvégzését, a meghibásodott elemek 

cseréjét. Mindemellett a fűtőműben dolgozó kollégák napi szinten gondoskodnak a rendszer 

ellenőrzéséről, karbantartásáról, a zavartalan és folyamatos szolgáltatás biztosításáról. 

Tapasztalatunk, hogy a tervszerű nagy nyári karbantartás és a mindennapos helyszíni jelenlét 

mellett is előfordulhatnak meghibásodások, melynek oka, hogy a rendszerünk nem fiatal, és évről-

évre romlik az állapota.  

A karbantartásaink és erőfeszítéseink sikere függ a lakosságtól is, akiknek szintén el kell végezni 

bizonyos feladatokat, hiszen a szekunder, épületen belüli fűtési rendszer az ő tulajdonukban van. 

 

Nagyobb léptékű rendszer rekonstrukciós munkáink az elmúlt években, melyek nagyban 

növelték az üzembiztonságot: 

- 1db WEISHAUPT típusú, a meglévő melegvizes kazánhoz műszakilag illesztve, WATT-őr 

beépítésével. A gázégő megfelel a mai korszerű követelményeknek. (2013)  

Rendelkezik elektronikus arányszabályozással, teljesítményszabályozással, PLC és távfelügyeleti 

csatlakozással és ventilátor fordulatszám szabályozással. 

- Damjanich u. 1 sz. 60 lak. Hőközpont felújítása, korszerűsítése. (2014) 

- Kossuth u. 2 sz. 13 lakás + OTP Bank Hőközpont felújítása, korszerűsítése. (2014) 

- Honvéd u. 3-5 sz. 26 lak. Hőközpont felújítása, korszerűsítése. (2014) 

- 3 db Weishaupt Thermo Condens kondenzációs nagyhatásfokú kazán 2 x WTC GB 300-A , és 

1 x WTC GB 250-A tip. kazánok, időjárásfüggő szabályzóval és kaszkád-vezérléssel 

, kazánköri „ A „ osztályú fordulatszám szabályozós szivattyúkkal, komplett égéstermék elvezető 

rendszerrel, helyiség levegőtől függő üzemre, kompletten, leválasztó 850 kW-os hőcserélő 

beépítésével. (2015) 
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- Damjanich u. 1. alatt lévő III. sz. távhőakna és IV. sz. távhőakna közötti NA 300-as távhő 

vezetékpár cseréje. (2017) 

- Honvéd u. 2-4. sz. alatti társasháztávhővezeték csere. (2017) 

- Hősök terén távhővezeték kiváltása, teljes felújítása. (2018) 

- Damjanich u. 3. alatti hőközpont felújítása. (2018) 

- Gagarin 2. alatti fűtőmű kazánházi hibajelküldő rendszer telepítése. (2018) 

A fenti fejlesztések összértéke: 115.000 eFt 

 

2019-ben megvalósított hálózat rekonstrukciók: 

Honvéd 3-5. és Hősök tere 6. alatti hőközpontban üzemelő MVT 1000 használati melegvíz 

készítő bojler cseréje.   

A melegvízkészítő gázbojlereknél az elmúlt években rendszeres meghibásodás jelentkezett. A 

tűzteres alaptartály fenék eleme rendszeresen kilyukadt a korrózió miatt. A meghibásodásokat a 

kilyukadt rész hegesztésével tudtuk javítani, de ez csak egy időszakra oldotta meg a problémát.  

Az acél melegvíztároló test oly mértékben korrodálódott az elmúlt években, hogy javítani 

mostanra már nem lehet.  

A meglévő tartálynál az alaptest cseréje is felmerült a HMV termelés biztonságos helyreállításával 

kapcsolatban. Előzetes kalkulációnk alapján azonban nagyon költséges lett volna a felújítás, 

különösen, ha figyelembe vesszük azt, hogy a rendszerben marad a régi gázégő üzeme, mely 

ugyanolyan hatásfokú elavult technika, mint a létesítéskori berendezés. 

Minden körülményt megvizsgálva arra döntöttünk, hogy amennyiben lehetséges a melegvíz 

termelésre kondenzációs fali gázkazánt építünk be, mely indirekt fűtésű tárolón keresztül termeli 

a melegvizet a lakóközösség részére. 

A hőközpont átalakítását fűtőműves dolgozóink végezték. A gázoldali átalakítást készülékcsere 

keretében alvállalkozó kivitelezte, aki tervezést és az átadást is elvégezte. 

A HMV rendszerek felújítását saját forrásból valósítottuk meg. 

 

Egyéb karbantartási munkák  

A szolgáltatás biztosítása mellett szakember gárdánkkal az egyéb karbantartási, felújítási 

munkákat évszaktól függetlenül, egész évben folyamatosan végezzük. 

Fűtőmű: 

- gázégőfejek rendszeres ellenőrzése, karbantartása, 

- gázérzékelő biztonsági berendezések rendszeres (kötelező) felülvizsgálata, 

- technológiai vízelőkészítő, vízlágyító rendszeres karbantartása, regenerálása, 

- gázfogadó állomás rendszeres ellenőrzése, karbantartása, 
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Hőközpontok: 

- Hőközpontokban felmérések, javítási, szabályozási munkák végzése. 

- Szivattyúk felmérése, javítása 

- Távhő aknák felülvizsgálata. 

- HMV szolgáltatás indítása  

- fűtés szolgáltatás indítása  

- primer tömegáram beállítása, átállítása  

- fűtési és HMV vezérlő egység beállítása, annak módosítása / fűtési görbe: meredekség, 

görbeség, primer oldal feltöltése fűtővízzel, rendszeres légtelenítés, szükség esetén ürítés  

- szekunder oldal rendszeres feltöltése fűtővízzel, légtelenítés, szükség esetén ürítés  

- kizárás, szakaszolás, rövidre zárás  

- szekunder oldali keringető és HMV szivattyú fokozatának beállítása, terv ill. tapasztalati 

adatok alapján  

- szekunder oldali tömegáram szabályozás  

- üzemviteli paraméterek / hőfok, nyomás, tömegáram / rendszeres figyelése, szükség 

esetén beavatkozás  

- gépek berendezések ellenőrzése, karbantartása  

- hőcserélők tömörségének rendszeres ellenőrzése  

- HMV tárolók rendszeres mosatása  

- HMV rendszeren lévő visszacsapó szelepek rendszeres ellenőrzése  

- HMV mennyiségmérők havi leolvasása, leírás kartonra, hőközpont naplóba  

- havi és hó közi rendszeres hőmennyiségmérő műszer leolvasása, leírás kartonra, 

hőközpont naplóba  

- rendszeres hibaelhárítás  

- hőközpont és berendezéseinek tisztántartása  

- fűtés szolgáltatás leállítása, átállás HMV szolgáltatásra  

- HMV szolgáltatás leállítása  

- hőközpont napló vezetése, módosítások, változások bevezetése, napi tevékenység beírása, 

aláírással igazolás.  

Fűtési idényen kívül nyári időszakban folyamatos felkészülés zajlik a következő fűtési időszakra. 

Hőmennyiségmérőinket rendszeresen ellenőriztük, és a hiteles fogyasztás elszámolása érdekében 

2019-ben 14 db hőmennyiségmérő hitelesítése történt meg. 

A tüzelőberendezések hatósági szemléi a tervek szerint folyamatosan zajlanak, a fűtési szezonra 

előkészülve elvégeztük a kazánok évente esedékes egyéb karbantartásait. 

A fűtőműben a havonta szükséges karbantartásokat elvégeztük, elvégeztettük. A kazánok havi 
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felülvizsgálatát, ami speciális feladat vállalkozó bevonásával végezzük, de minden egyéb 

gépészeti, elektromos, lakatosipari munkát a munkatársaink végeznek. 

A fűtési-, és melegvízszolgáltatással kapcsolatos paraméterek figyelését kollégáink napi szinten 

végezték és regisztrálták.  

Munkatársaink munkáját hibajel regisztráló-, és küldő rendszer segíti, mely segítségével állandó 

kontroll alatt tartható a Damjanich u. 4. alatti és a Gagarin u. 2. alatti fűtőművünk üzeme.  

A fűtési idényre való felkészülési időszakban a fűtőműben dolgozó munkatársaink 2019-ben is 

részt vettek a Városüzemeltető Kft. vállalkozási munkáiban. Ezek java részt a nyári karbantartási 

időszakra tevődtek.  

 

Társaságunk és a KISERŐMŰ PLD Kft. között továbbra is tart az együttműködés a KISERŐMŰ 

PLD Kft. által működtetett gázmotor, kapcsolt energiatermelése során keletkezett hőenergia 

kedvezményes árú átvétele tekintetében. 2019-ben az átvehető hő mennyisége 3.400 GJ volt, mely 

az elmúlt évekhez viszonyítva csökkenést mutat. 

A gázmotor üzemeltetése a (KÁT) kötelező átvételi rendszerben bekövetkezett változásoknak 

köszönhetően nagymértékben visszaesett. 

A távhőszolgáltatásban 35.113 GJ hőmennyiséget értékesítettünk, melyet egyrészt saját 

kazánjainkkal termelt hőenergiából, másrészt a KISERŐMŰ PLD Kft.-től átvett hőenergiából 

biztosítottuk. 

A saját előállítású hőenergiához 1.383.811 m3 földgázt használtunk el, mely az előző évhez 

viszonyítva csökkent, amely a melegebb időjárás következménye. 

Lebonyolítottuk a 2019.10.01-2020.09.30-ig terjedő gázévre vonatkozó gázbeszerzésünket.  

A gázbeszerzésünk során figyelembe vettük a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal (továbbiakban: MEKH) ajánlását a gáz molekula ár képzésének struktúrája tekintetében.  

A távhőszolgáltatásban alkalmazott árakat 2011. október 01. óta a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal (MEKH) határozza meg. 

A MEKH a hazai energia- és közszolgáltatások piacának legfőbb szabályozó hatósága. A MEKH 

irányító szervi jogállással bíró, központi költségvetési szerv, mely engedélyezési, felügyeleti, 

árszabályozási, ár- és díjelőkészítői feladatokat lát el a távhőellátás területén. A fentiekből is 

kitűnik, hogy távhő szolgáltatásunk teljes felügyeletét ellátja ezért az ő döntései alapján vagyunk 

kötelesek kialakítani távhő szolgáltatási díjainkat. Azon kívül minden távhőszolgáltatási 

adatunkat meg kell küldenünk feléjük. A Városüzemeltető Kft. éves mérlegbeszámolójától 

függetlenül, külön el kell készíteni a távhőszolgáltatás mérlegbeszámolóját is. Amit szintén meg 

kell küldeni a MEKH részére. 

A lakosságnak szolgáltatott hő ára 2013. január 01-től a három lépcsőben végrehajtott 

rezsicsökkentés eredményeként jelentős mértékben csökkent, amelynek ellentételezéseként a 
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Hivatal a lakosságnak értékesített hőmennyiség után támogatást nyújt az 51/2011. (IX. 30. NFM 

rendeletben előírtak alapján.  

 

Összességében elmondható, hogy szolgáltatóként törekedtünk arra, hogy a hőszolgáltatás 

zavartalan és jó műszaki színvonalú legyen a 2019-2020-as fűtési időszakban is.  

 

Távhőszolgáltatás árbevétel:   174.530 eFt 

Egyéb bevétel:       85.002 eFt 

Éves közvetlen költség:      226.214 eFt 

Éves tényleges költség:    256.926 eFt 

 

Temető üzemeltetés és szolgáltatásnyújtás 

 
A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. Püspökladányban és Bárándon végez temető üzemeltetést 

és nyújt temetkezési szolgáltatást. 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.  

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, újratemetés. 
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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. 

 

Nagy feladatot ró 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 illegális hulladék.  

Ez költség növekedést is von maga után természetesen, hiszen a hulladékszállítási költség az 

ürített edények darabszámától függ.  

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

városrész lakói jelezték, hogy célszerű lenne még egy hirdető tábla kihelyezése a Piac Szent István 

utcai bejáratánál. 

Minden beszállítóval jó a kapcsolatunk, bármi probléma merült fel, szinte azonnal megoldást 

találtunk az adott problémákra. 

 
Temető infrastruktúrális fejlesztése 

 

Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő Testületének döntése értelmében a Püspökladányi 

Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. minden évben köteles fejlesztéseket végrehajtani a 

püspökladányi temetőben az önkormányzat részére fizetendő 4.000 eFt erejéig. 2019. évben a 

tavalyi évhez hasonlóan is folytattuk a temetőben a beruházásokat. Év végével elkészült a 
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ravatalozó épület előtetőjének a rekonstrukciója. 

 

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. 

 

2020-ban mindenképp folytatni kell az elkezdett munkát, hiszen az előtető felújítását követően 

mindenképpen szükség van magának a ravatalozó épületnek a teljes felújítására. 

 

Temetések, temetés számok alakulása 2019. évben. 

 

Püspökladányban az előző évhez viszonyítva 177-ről 166-ra csökkent a temetések száma, ami a 

gazdálkodásunkban árbevétel kiesést okozott. Továbbra is nehezíti szolgáltatási 

tevékenységünket az a tény, hogy városunkban nem csak a Püspökladányi Városüzemeltető Kft. 

Püspökladányi temetések száma 

 

     

     

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 

A ravatalozó előtető tervezett képe  
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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 jelentős bevétel kiesést 

okozott társaságunknak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

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. 

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.  

Beszállítóink árait minden évben felülvizsgáljuk, költségeinket igyekszünk a legalacsonyabb 

szinten tartani. Amit nem tudunk csökkenteni az a bérköltség, hiszen a központi kötelező 

emelések hatását mi sem tudjuk kikerülni. 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.  

Püspökladányi Városüzemeltető Kft. 

2019.évi temetés szám 

       
        

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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A fenti nehézségek ellenére az év során igyekeztünk fenntartani a folyamatos, biztonságos 

működést, igyekeztünk maximálisan kielégíteni a lakosság igényeit, kéréseit.  

A kieső árbevétel pótlására nagyon nehéz megoldást találni, hiszen piaci szereplőként rengeteg 

olyan külső tényező van jelen társaságunk életében, amely ellen semmit nem tudunk tenni. 

 

Püspökladányi temető összes bevétele:       29.306 eFt 

Püspökladányi temető közvetlen költsége:       37.739 eFt 

Püspökladányi temető összes költsége:       41.673 eFt 

 

Bárándi temető összes bevétele:          8.654 eFt 

Bárándi temető közvetlen költsége:          4.407 eFt 

Bárándi temető összes költsége:          4.905 eFt 

Temető üzemeltetés és szolgáltatásnyújtás összes bevétele:    37.960 eFt 

Temető üzemeltetés és szolgáltatásnyújtás összes költsége:    46.578 eFt 

 

Gyógyfürdő: 

Püspökladány a Tiszántúl közepén, a Sárrét-Nagykunság-Hortobágy tájegységek találkozásánál 

fekvő igazi alföldi város, ahol már a múlt század elején, 1920-ban termálvízre bukkantak.  

A természet adta ajándék kihasználására több mint négy évtizede termálstrandfürdő épült a 

helységben, mely azóta is kedvelt gyógy - és pihenőhely a város és a környék lakosainak és a 

távolabbról érkezők számára. Termálvizünket 1987-ben gyógyvízzé minősítették. 

Piaci környezet.  

Magyarország termálvíz nagyhatalom, különösen igaz ez az Alföldre, ahol nagyon sok település 

kiaknázta már természeti adottságának lehetőségeit. 

Hajdú Bihar megyében és a környezetében az alábbi országos és európai hírű gyógyfürdők 

üzemelnek, melyek nagy népszerűségnek örvendenek, több ezer látogatót vonzanak: 

Hajdúszoboszló, Debrecen, Nyíregyháza és Tiszaújváros. 

Feltörekvő alföldi fürdők, melyek nagy konkurenciát jelentenek gyógyfürdőnknek 

Balmazújváros, Hajdúnánás, Füzesgyarmat, Karcag, Berekfürdő, Kisújszállás és nem utolsó 

sorban Berettyóújfalu. 

Hasonló szolgáltatással rendelkeznek a környező kisebb települések gyógyfürdői, pl. Nádudvar, 

Kaba, stb. 

Gyógyfürdőnknek ebben a rendkívül zsúfolt piacon óriási konkurenciaharcban kell versenyezni. 

Mi ebben a versenyben, kedvező ár/érték arányú kezelésekkel, szakképzett személyzettel új 

szolgáltatások bevezetésével vendégbarát fogadtatással, pontossággal, kellemes udvarias 
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környezettel, a nyári strandszezonban egyedi programokkal, rendezvényekkel várjuk kedves 

vendégeinket. 

Gyógyászat 

Szakorvosaink személyében az elmúlt évben sem történ változás, továbbra is Dr. Lugossy Margit 

és Dr. Nagy Vince szakorvosokhoz fordulhatnak bizalommal a hozzánk érkező mozgásszervi 

betegségekkel küzdő betegek. Természetesen nem csak a betegeket, hanem a rekreáció céljából 

érkező vendégeinket is várjuk, akik az orvosi vizsgálatot követően igénybe tudják venni a 

különböző fizikoterepiás és balneoterepiás kezeléseinket, melyeket személyre szabottan az egyén 

egészségi állapotának megfelelően írnak fel szakorvosaink.   

Püspökladány Önkormányzatának Képviselő testülete az elmúlt évben is támogatta és teljes 

mértékben finanszírozta a püspökladányi nyugdíjasok gyógykezeléseinek önrészét.  

 

Szakorvosaink:  

Dr. Lugossy Margit,                                     Dr. Nagy Vince 

Rendelési időpontok: 

Hétfő: 8-14 óráig 

Kedd: 8-12 óráig                                           Kedd 12.30-17.30 óráig 

Szerda:7.30-12.30 óráig                                Szerda 12.30-16.30 óráig 

Csütörtök: 8-11 óráig                                    Csütörtök 12.30-16.30 óráig 

Péntek: 8-12óráig 

 

Dr. Kiss László ortopéd szakorvos, keddi napokon délután várja azokat a betegeket, akik 

súlyosabb mozgásszervi problémákkal küzdenek. 

A gyógyvizünk összetétele: kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, jódos-brómos gyógyvíz 

összes oldott ásványianyag-tartalma literenként 2590 mg. 

 

Gyógyvizünk gyógyító hatásai: 

•  bőrbetegségek 

•  bőrgyulladások 

•  idegrendszeri betegségek 

•  idegfájdalmak 

•  mozgásszervi betegségek 

•  csonttörések utókezelése 

•  gerinc degeneratív (kopásos) megbetegedései 

•  izomfájdalmak 
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•  ízületek kopásos (degeneratív) betegségei 

•  ízületi gyulladás 

•  sport és egyéb sérülések utókezelése 

•  traumatológiai műtétek utókezelése 

•  nőgyógyászati és urológiai betegségek 

•  nőgyógyászati gyulladások 

•  szív és érrendszeri betegségek 

•  érszűkület 

•  Kezeléseink igénybevételéhez háziorvosi beutaló szükséges. 

Ellenjavallatok 

•  Lázas betegség 

•  Heveny gyulladásos betegség 

•  Pajzsmirigy túltengés 

•  Influenzás betegség  

•  Ízületi gyulladás 

•  Magas vérnyomás esetén  

 

Gyógyászati szolgáltatásaink kínálatában vendégeink megtalálják fizikoterápiás és 

balneoterápiás kezeléseket. 

•  Medencefürdő  2 fedett medencénkben 32-34 fokos termálvíz van 

•  Iszapkezelés eredeti hévízi iszappal 

•  Súlyfürdő  

•  Szénsavas kádfürdő 

•  Fizikoterápiás kezelések 

•  Elektromos kádfürdő 

•  Vízalatti vízsugármasszázs 

•  Vízalatti gyógytorna 

•  Szátazföldi gyógytorna 

•  Gyógyúszás /nyári időszakban/ 

Jelenleg az alábbi fürdőgyógyászati kezeléseket vehetik igénybe a hozzánk járó vendégeink: 
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Vízalatti gyógytorna                                      Szárazföldigyógytorna

 

Súlyfürdő                Vízalatti vízsugár masszázs 

Iszapkezelés (hévízi iszappal)                         Gyógymasszázs 

 

   

Kétrekeszes galván                                        Elektromos kád
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Fizikoterápiás kezelések                                 Szénsavas fürdő 

A Püspökladányi „gyógyvíz” jótékony hatása megkérdőjelezhetetlen! Dr. Lugossy Margit 

doktornő aktív részese volt a gyógyvízzé nyilvánítási eljárás hosszas folyamatának. A kiváló 

gyógyvíz mindenképpen alapot ad arra, hogy a Gyógyfürdő fejlesztése napirenden legyen.   

 

Wellness programok: 

A gyógykezelések mellett természetesen olyan wellness programokat kínálunk, melyek a 

betegségek kialakulásának megelőzését szolgálják. 

A gyógymasszázson kívül a wellness masszázst a hétvégén is igénybe vehetik vendégeink, melyet 

szakképzett gyógymasszőrjeink biztosítanak. 

Nyitvatartási időpontban egész nap működik a finn szaunánk, melynek kiváló pihentető, 

regeneráló hatása van. 

Különösen a hölgyek használják, kedvelik a szoláriumot, mely a hét minden napján várja a 

vendégeket. 

Napközben a földszinten friss péksüteményekkel és minden nap széles italválasztékkal és bőséges 

hamburger választékkal várja szeretettel a Termál büfé vendégeinket. 

 

Strandfürdő 

A tavasz és a jó idő a strand nyitására való felkészülést jelenti nálunk, amely rengeteg feladattal 

és munkával jár. A strand nyitása és üzemeltetése évről évre nehezebb a 2019-es strandszezonban 

az alábbi feladatokat kellett ellátni. 

 

Karbantartások, felújítások. 

Úszómedence és a tanmedence, gyerekmedence csempeburkolat, pótlása, javítása és fugázása.                  

Az úszómedence környékén a térburkolat javítása. Az úszómedence puffer tartályának csőkonzol 

cseréje.  

A szabadtéri termálvizes ikermedencét 2 alkalommal kellett lezárni, meszelés és javítás miatt. 

Játszótéri játékok, padok, napozó ágyak, urbanizációs elemek, illetve az üzemeltetéshez 
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szükséges gépészeti műtárgyak festése. 

Védőkorlátok javítása, dűbeltartók cseréje az úszómedencénél. 

A szabadtéri gyógyvizes medencéknél zárható fémszekrényt készítettünk, a gumislag szakszerű 

tárolásához. 

Nyári vizesblokk felújítása, festése, karbantartása. Kültéri minőségi napozó ágyak és székek 

vásárlása. 

A medencék fölé „napvitorla” vásároltunk és feszítettünk ki, ami az erős napos órákban 

elviselhetőbbé tette a medencében történő tartózkodást. 

Karbantartások, javítások. 

- 10 db kabin szezon előtti javítása és festése. 

- Gyógyászat: folyosók, WC-k, öltözők, zuhanyzók festése, szerelvények szükségszerű 

cseréje és pótlása. 

- A Fürdő Tó átemelő szivattyújának karbantartása és javítása. 

- Gépházban a meghibásodott csapok, szerelvények javítása szükség szerinti cseréje. 

- A gyógyászaton a tűz és balesetveszély érdekében a tűzgátló ajtó cseréje. 

- Vegyszer szivattyúk javítása, karbantartása, szelepek cseréje. 

- II-es hideg vizes kút szivattyú javítása. 

 

Programjaink 2019 évben. 

- Strandnyitás, amatőr tánccsoportok fellépésével. Vízilabda meccsek úszótábor. 

Nagy sikere volt az extrém kerékpáros bemutatónak. 

Természetesen a szabadtéri medencék használata nagymértékben függ az időjárástól. A nagyobb 

forgalom elérése érdekében új programokat szerveztünk a strandon. 

- Rendszeres díjtalan vízi aerobik, péntek, szombat vasárnap. 

- Rendszeresen biztosítottunk vízilabda mérkőzéseknek helyszínt, melyet nagyon  

sokan néztek. 

Egyéb programjaink, céges rendezvényeink: 

- Tanévzáró strandparti, közel 700 fő részvételével ismét egy jó hangulatú rendezvénnyel járultunk 

hozzá, hogy jól kezdődjön a püspökladányi fiatalok nyári szünete. 

- Gyógyúszás. 

- Június 1-15-ig országos kampányban részvétel. „Sulival a fürdőbe…” 

- „Strandok éjszakája” országos programhoz csatlakoztunk ismét.  

- „Zöld kör” egész napos környezetvédelmi program gyerekeknek. 

- Wellness és egyéb programok. 

Télen szauna felöntések. Sajnos a szauna kamrák nagyon kisméretűek, csak 3 fő tud egyszerre a 

programon részt venni. Ez nagymértékben befolyásolta a program gazdaságosságát. 
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A strandfürdő nyitásakor „Bringa bemutatót” szerveztünk rendkívül látványos volt. Ezen a napon 

Motoros találkozó is volt a Gyógyfürdő előtti parkolóban. 

Ebben az évben is megrendezésre került a Thermál Koncertet március 9-én. 

 

Céges/csoportos rendezvényeink. /A teljesség igénye nélkül./ 

Az elmúlt évekre visszatekintve egyre közkedveltebb, hogy nagyobb baráti, céges és egyéb 

nagyobb csoportos rendezvényeket szeretnének nálunk lebonyolítani, melyre szívesen biztosítunk 

helyszínt, segítünk a lebonyolításban és hozzájárulunk a rendezvények sikeréhez. Reméljük a 

rendezvények jó híre sokfelé eljut és még több ilyen programnak tudunk lehetőséget biztosítani a 

strand területén. 

•  Berettyóújfalu általános iskolák összevont fürdőlátogatása programokkal. Közel 200 fő vett részt. 

Az általunk biztosított programok: labdazsonglőr bemutató, és oktatás, bohóc program, lufi 

hajtogatás, étkezés. 

•  Egészségügyben dolgozók családi napja. 200 fő részvételével. 

•  Országos sakkverseny 100 fő látogatás. /Általunk is támogatott program./ 

•  Vasutasnapok, több alkalommal, 50-150 főig/alkalom. 

•  Strandfoci. 

•  Strandkézilabda bajnokság. Strandröplabda bajnokság. 

A Gyógyfürdő előtti füves területen minden évben az ott megrendezett nagyobb rendezvények 

sikeres lebonyolításában is segítséget nyújtunk. pl. Püspökladányi Kakas főző verseny, Majka 

koncert, Kowalski koncert, stb. /áramot, öltözőt biztosítottunk és a katasztrófavédelem által 

kijelölt feladatot láttunk el/. 

 A strandon a nyári szezonban a vendéglátás / hideg meleg ételek, italok/ és az alkalmi árusok 

teszik kellemesebbé a pihenést és járulnak hozzá szolgáltatásukkal a zavartalan kikapcsolódáshoz. 

 

Statisztikánk. 

A mai felgyorsult környezetbe nem hunyhatunk szemet az informatika világának sem. 

Hivatalos felületeinken igyekszünk a részletes tájékoztatásra, a célcsoportok megszólítására és 

próbálunk elérni mindenkit, hogy propagáljuk szolgáltatásainkat, rendezvényeinket. 

Igaz, hogy még gyerekcipőbe járunk ezen a területen, de mindenképpen fontos ez a felületi 

megjelenés is hiszen egy visszaigazolást ad a vendégeink részéről, amelyből egyébként az derül 

ki, hogy a más településről ide látogató vendégek szeretik és jó véleménnyel vannak strandunkról. 

A püspökladányi vendégek kommentjeiből viszont a negatív kicsengések egyértelműen a 

fürdőfejlesztés hiányára vezethetőek vissza. 
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GOOGLE keresések -GOOGLE Cégem megjelenések: 

2019-ben havonta 14 000 – 15 000 megjelenése volt Sárrét Kincse Gyógyfürdőnek. Az Google-

es értékelések az 5-ös skálán 4.7 átlagot értünk el 340 vélemény alapján. 

A jövőben szeretnénk az aktivitást növelni, megkérjük látogatóinkat, hogy a közösségi médiákban 

a felületünkön írják meg a véleményüket. 

Facebook-on közösségi felületünk 8% növekedést mutatott, így 2019. december végén 2299 oldal 

követőnk van. Naponta átlagosan, akkor is mikor nem tettünk közé tartalmat 40-80 felhasználó 

elérést produkált a Sárrét Kincse facebook profil. Azokban az időszakokban, akkor saját 

komponált képekkel posztoltunk, az elért felhasználók száma 1200-1700-ra tehető és magas 

aktivitást, elköteleződést mutattak (like, hozzászólás, megosztás). 

 

Jövőkép 

A gyógy és strandfürdő piaci pozíciójának megtartása, bővítése.  

Nagyon lényeges tényező lesz az, hogy hogyan tudjuk a meglévő vendégeinket megtartani, és a 

városból, illetve a környező településekről a gyógykezeléseinkre és egyéb programjainkra mennyi 

vendéget tudunk megszólítani.  

Az elmúlt évben az ellátási körzetünkben valamennyi háziorvost fölkeresetünk, reklám anyagot 

vittünk személyes találkozások során szóban is tájékoztattuk az orvosokat, plakátot helyeztünk ki 

a rendelők várótermeiben. 

Jó hírnevünket viszi a vendégeinket fogadó tiszta rendezett környezet és az értékes gyógyvizünk 

jótékony hatása. A kiváló gyógyvizünk, magas szintű szakmai munkánk eredményét szeretnénk 

minél jobban kommunikálni, és szolgáltatásainkat új programokkal bővíteni. Folyamatosan még 

gyakrabban kérdezzük meg a vendégek véleményét szolgáltatásainkról.  

Minden segítséggel támogatni fogjuk a Gyógyfürdő fejlesztési törekvéseit és terveit a 

megvalósítás pillanatáig, hogy a Püspökladányi Gyógyfürdő meghatározó szerepet tudjon 

betölteni a város és a térség idegenforgalmába! 

 

Gyógyászat bevétele:     128.881 eFt 

Gyógyászat közvetlen költsége:   104.957 eFt 

Gyógyászat összese költsége:   118.696 eFt 

 

Strandfürdő bevétele:      27.813 eFt 

Strandfürdő közvetlen költsége:     32.794 eFt 

Strandfürdő összes költsége:     37.087 eFt 
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Gellér Sándor Sportcsarnok 

 

A Gellér Sándor Sportcentrum hétköznapokon 2019-ben is változatlan nyitvatartással várta az 

odalátogatókat, illetve bérlőket, valamint hétvégén igény szerinti nyitvatartással biztosítottuk a 

létesítményt tornák, mérkőzések, versenyek és egyéb rendezvények lebonyolítására. 

A helyi iskolák testnevelés óráinak, egyesületek edzéseinek, mérkőzéseinek megtartásával, 

valamint a szabadidő sportolók tornáival az iskolai tanév ideje alatt a létesítmény kihasználtsága 

2019-ben is 100 %-os volt. Idén is fontos volt számunkra, hogy megtartsuk állandó bérlőinket, 

ezért 2019-ben továbbra is változatlan bérleti díjon biztosítottuk a Sportcsarnok létesítményeit. 

2019. évi rendezvények: 

2019. év első fele igen sűrű volt, szinte minden hétvégén helyt adtunk egy-egy rendezvénynek, 

mérkőzésnek vagy bajnokságnak. Az év második felében, az új tanév kezdetével pedig ismét 

elindultak a különböző események. 

2019-es év a már megszokott kispályás labdarúgó mérkőzésekkel indult és ezzel is fejeződött be, 

mely már az évek során hagyománnyá nőtte ki magát. Februárban számos labdarúgó torna és 

kupamérkőzések mellett a Sportcsarnok termében került megrendezésre a Püspökladány Bálja is. 

Március a kisgyermekek hónapja is volt, hiszen a már évről évre visszatérő Mega Játszóháznak 

és a Junior cirkusznak biztosítottunk helyet, továbbá az Országos Mazsorett Bajnokságra is ebben 

a hónapban került sor. Április a Szakmavilág Roadshow elnevezésű rendezvénnyel indult, mellyel 

a 6. és 7. osztályos általános iskolás gyermekek pályaválasztásra való felkészülésüket segítették 

elő. Április hónap hátralévő részében, pedig a minden évben megrendezésre kerülő Nyuszifutásra, 

és a IV. Püspökladányi Regionális Fúvószenekari Találkozóra is biztosítottuk a Sportcsarnokot. 

A nyári időszakban, az iskolai szünettel jelentősen csökken a Sportcsarnok kihasználtsága. Ekkor 

saját dolgozóinkkal elvégezzük a szükséges karbantartási, festési munkálatokat, és felkészülünk 

az új tanév kezdetére. A nyári hónapokban, valamint az ősz első felében, kihasználva a jó időt, 

többen is ellátogattak a műfüves teniszpályára és futballpályára, de a teremre is jutottak 

események, például birkózó edzőtábort és versenyt is tartottak. Szeptemberben újra megrendezték 

a Mega Játszóházat a gyermekek nagy örömére. Novemberben minden hétvégére jutott egy-egy 

rendezvény, kezdve a sort a BSzC Karacs Ferenc Gimnázium Szalagtűző rendezvényével, majd 

Mega Játszóházzal, valamint novemberben megkezdődtek újra a kispályás labdarúgó mérkőzések 

is. Az év utolsó hónapjában három nagyszabású rendezvénynek is hely adtunk, így december 

hónapban szintén 100 %-os kihasználtságúak voltak a hétvégi napok is a hétköznapok mellett. 

Országos Nyúlkiállításhoz, Menyasszonyi ruha kiállításhoz, valamint a IV. Közmű-Alagút 

Kupához is biztosítottuk a létesítményt. Mindemellett folytatódott a terembajnokság és családi 

napokat is szerveztek a Sportcsarnokba. Összességében igen jó, eseménydús évet tudhatunk 

magunk mögött a Sportcsarnokot illetően. 
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A sportcsarnok termének falán elhelyezett reklámfelületek bérbeadása kedvező áron továbbra is 

folyamatos. 

 

Sportcsarnok  bevétele:      7.284 eFt 

Önkormányzati támogatás:      1.500 eFt 

Sportcsarnok közvetlen költsége:                8.378 eFt 

Sportcsarnok összes költsége:                9.475 eFt 

 

Sportpálya összes költség:                 1.501 eFt 

 

Balatongyöröki ifjúsági tábor 

Mint minden évben, 2019-ben is először a Püspökladány Város Önkormányzata dolgozói, 

valamint a Püspökladányi Városüzemeltető Kft. dolgozói foglalhattak szállást táborunk 

apartmanjaiban, illetve a helyi iskolákat, intézményeket is felkerestük szállásajánlatunkkal, majd 

országszerte is folyamatosan küldtünk ajánlatokat önkormányzatoknak, iskoláknak, 

intézményeknek e-mail-en keresztül, minél jobban kihasználva a költségtakarékos reklámozás 

adta lehetőségeket. Plakátokat helyeztünk ki a város több forgalmas pontján is, hogy minél több 

ember figyelmét hívjuk fel táborunkra. 

Évről évre egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a helyi lakosok apartmanjaink iránt, ezt mutatja 

az a tény is, hogy az elmúlt szezonban 100%-os volt az apartman faházak kihasználtsága. Már 

januárban elkezdődtek az érdeklődések a szállásfoglalás iránt. A faházakra is folyamatosan 

érkeztek igények.  Évről évre visszatérő vendégünk a Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola, 

mely minden évben csoportos üdültetéseket szervez zenei táboroztatás keretein belül. 

2019-ben a helyi lakosok számára a szállásdíjon nem emeltünk, hogy biztosítsuk számukra az 

olcsó szállást, ezzel kedvezve a helyi lakosoknak, a többi szolgáltatás díjain pedig csak minimális 

mértékben emeltünk a 2018-as árakhoz képest. Évek óta visszatérő vendégeink között van több 

család, csoport és baráti társaság is, akik már év elején felkerestek bennünket, hogy időben 

lefoglalják szállásukat a táborban. 

Májusban elkezdődtek a szezon előtti teendők egyeztetései. Elvégeztettük a szükséges 

ellenőrzéseket, megkötöttük a szolgáltatási szerződéseket a mosatási és hulladékelszállítási 

feladatok elvégzésére. A nyitás előtt elvégeztük az elengedhetetlen karbantartási, festési 

feladatokat, és beszereztünk minden olyan eszközt mely cserére, illetve pótlásra szorult. Új 

konyhai eszközökkel pótoltuk a teakonyhákat.  

2019-ben is püspökladányi szakácsok látták el az étkeztetési feladatokat, melyre csak pozitív 

visszajelzések érkeztek. 
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A tábor évek óta szerepel az Ifjúsági Szállások.hu oldalán, ahonnan sok megkeresés érkezett, 

illetve több csatornán keresztül is hirdettük táborunkat. Nagyon sok vidéki iskolai és egyéb 

csoport, és egyre több család választja szerény, ám ugyanakkor hangulatos, régi időket felidéző 

táborunkat. Apartmanjaink férőhelyei már márciusban beteltek. A tábor foglaltsági aránya 2018-

ban elérte a 80%-ot, ami 2019-ben 74 % volt. A csökkenés azzal indokolható, hogy 2019-ben 

elmaradtak az Erzsébet táboros csoport foglalások.  

 

Balatongyöröki tábor bevétele:     6.044 eFt 

Balatongyöröki tábor közvetlen költsége:    7.225 eFt 

Balatongyöröki tábor összes költsége:    8.171 eFt 

 

Egyéb tevékenységeink: 

 

Kossuth u. 26. irodák bérbeadása 

 

2019-ben változatlan bérleti díjakon biztosítottuk továbbra is a Kossuth u. 26. szám alatt lévő 

ingatlan földszintjén és emeletén a használaton kívüli irodahelyiségeket folyamatos és eseti 

bérbeadással. Továbbra is bérlőnk a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 

Kamara, illetve a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. 

Az emeleti és földszinti termünk továbbra is népszerű a képzések körében. Idén is folyamatosak 

voltak a nyári hónapok kivételével a tanfolyamok lebonyolításai. Egyre gyakoribbak az új oktatási 

irodák megkeresései. 2019. év jelentős részében a Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft. 

vette igénybe termünket különböző képzések megtartása végett. A jövőben továbbra is 

szeretnénk, ha folyamatosak lennének a tanfolyamok, annak érdekében, hogy a használaton kívüli 

termünk kihasználtsága továbbra is állandó legyen. 

Kossuth 26. irodaház bevétele:     3.189 eFt. 

 

Társasházak kezelése 
 

2019. évben ismét két lakóközösség keresett meg bennünket, hogy vállaljuk el a közös 

képviseletüket. A kérésnek eleget téve január 01-től a Jog u. 12. szám alatti társasház, majd július 

01-től a Zrínyi u. 6-8. szám alatti lakóközösség is a Városüzemeltető Kft. képviseletébe került. 

Ez alapján 2019-ben már 15 püspökladányi és 1 nádudvari társasház teljes körű képviseletét láttuk 

el pénzügyi és műszaki területen is. 

2019-ben folytatódott a társasházak felújítása, karbantartása. Részben a lejárt lakástakarék 

pénztárbetétek felhasználásával, részben a felújítási alapon gyűjtött lakók által megszavazott 
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összegekből. 

 

Bezerédi u. 1-5. Társasház: 

- külső homlokzat javítása, helyreállítása, 

Bocskai u. 15. Társasház: 

- B/2 és D/2 lépcsőházak tetőszigetelése, 

Damjanich u. 1. Társasház: 

- Szennyvízvezeték kiváltása, 

- lapostető szigetelésének javítása, 

Honvéd u. 2. Társasház: 

- panelhézag szigetelés, 

- lapostető szigetelés, 

Honvéd u. 4. Társasház: 

- szellőzők tisztítása, 

- tetőjavítás, 

Hősök tere 6. Társasház: 

- külső vakolat javítása, helyreállítása, 

Jog u. 10. Társasház: 

- lépcsőházak teljes festése, 

- kukatárolók csempézése, 

- külső lépcsők burkolása, 

Kossuth u. 14. Társasház: 

- oldalfal szigetelése, 

- szennyvíz csőtörés javítása, helyreállítása, 

Kossuth u. 18-20. Társasház: 

- bejárat előtti járda aszfaltozása, 

Petőfi-Gagarin úti Társasház: 

- lapostető szigetelése, 

Nádudvar, Fő u. 92. Társasház: 

- tetőbeázás megszüntetése. 

Mivel a társasházak egyre idősebbek, így gyakrabban előfordulnak a természetes 

elhasználódásból eredő problémák is. Ezeket igyekszünk mind a saját szakembereinkkel, mind 

vállalkozók igénybevételével mihamarabb megoldani. Ilyenek a zárak és olajfékek cseréi, a 

lépcsőházi világítások javításai, dugulás elhárítás, tetőszigetelés, panelhézag elleni szigetelés, 

kapucsengők javítása. 
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A táblázat a Püspökladányi Városüzemeltető Kft. 2019. évi tényleges gazdálkodási adatait, 

valamint a 2019. évre tervezett és tényleges adatait tartalmazza.   

 

Értékesítés nettó árbevétele: 

A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. 2019. évi értékesítés nettó árbevétele 459.682 eFt volt. A 

tervezett adatokhoz képest céges szinten, 7,9 %-os árbevétel kieséssel kellett számolnunk. Az 

előző évhez viszonyítva 4.920 eFt árbevétel kiesés keletkezett társaságunknál, a tervezetthez 

viszonyítva viszont egy jelentős 34.491 eFt bevétel elmaradás képződött.  

Az alábbi tevékenységi körökön maradt alul az árbevétel a tervhez viszonyítva:  

- a táhőszolgáltatási, 

- a konténeres szemétszállítási, 

- a folyékony hulladékszállítási, 

- a városi piac üzemeltetési, 

- a püspökladányi temető üzemeltetési, 

- a strandfürdő és gyógyfürdő szolgáltatási, 

- valamint az egyéb vállalkozási tevékenységi tevékenységen is. 

A felsorolt tevékenységi körök mindegyikéről elmondhatjuk, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak 

a bevételét rendkívül nehéz pontosan megtervezni, hiszen szolgáltatásról lévén szó nagyon sok 

külső tényező befolyásolhatja ezek tényleges megvalósulását. 

 

 

adatok eFt-ban

2018. év tény 
adatok

2019. év terv 
adatok

2019. év tény 
adatok

Teljesítés

I. Értékesítés nettó árbevétele 464 602 499 093 459 682 92,1%
II. Aktívált saját teljesítmények 31 077 10 773 9 597 89,1%
III. Egyéb bevételek 188 628 215 959 220 015 101,9%
IV. Anyagjellegű ráfordítások 346 521 365 493 361 974 99,0%
V. Szeméyi jellegű ráfordítások 291 378 311 283 283 116 91,0%
VI. Értékcsökkenési leírás 25 983 27 830 27 805 99,9%
VII. Egyéb ráfordítások 13 349 14 684 15 296 104,2%
A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 7 076 6 535 1 103 16,9%

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 2 2 0 0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 768 845 768 90,9%
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -766 -843 -768 91,1%
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 6 310 5 692 335 5,9%

XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0,000
E. ADÓZOTT EREDMÉNY 6 310 5 692 335 5,9%

A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. 2019. évi tervezett és tényleges gazdálkodási 
adatai

Megnevezés
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A mögöttünk álló gazdasági évben a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 

értékesítés nettó árbevétele 459.682 eFt volt, melyből: 

 

1.) Távhőszolgáltatás bevétele:       174.530 eFt, 

2.) Ingatlankezelés, ingatlanhasznosítás bevétele:      18.926 eFt, 

3.) Kommunális tevékenységek bevétele:            1.266 eFt, 

4.) Temető bevétele:         37.960 eFt, 

5.) Gyógyászat bevétele:         65.771 eFt, 

6.) Egyéb tevékenységek:     161.229 eFt, 

_____________________________________________________________________________

Összesen:         459.682 eFt.  

  

Egyéb bevételek: 

Az egyéb bevételeink tervezett értéke 2019. évben  215.959 eFt volt, ezzel szemben a teljesítés 

220.015 eFt. A tervhez viszonyítva 4.056 eFt-tal több egyéb bevétel realizálódott. Ez az eredmény 

két tényező egyenlegéből jött létre. Egyik oldalon társaságunk 4.000 eFt póttámogatás kapott a 

tulajdonos önkormányzattól a kötelező önkormányzati feladatok többletköltségeinek fedezetére, 

valamint elengedésre került 21.000 eFt, 2018-ban, folyószámla hitelkeret feltöltésből keletkezett 

kötelezettség, ez a két tétel 25.000 eFt-tal növelte az egyéb bevételek mérlegsort.  

Jelentősen, közel 13.000 eFt-tal csökkent az előző évhez, 2018-hoz viszonyítva, a tárgyévben 

elszámolt foglalkoztatást segítő támogatások összege, valamint a tervezetthez képest kevesebb 

támogatás lekérésére volt lehetőségünk a folyékony hulladékszállítási tevékenységnél, a távhő 

támogatásnál. Ezek az elmaradt bevételek a társaságunk egészének az eredményét rontották. 

 

Egyéb bevételek között mutatjuk ki ezeken a bevételeken kívül az üzleti évhez köthető:  

- a kapott kötbéreket, 

- kapott kamatokat, 

- itt kell kimutatni a várható kötelezettségekre korábbi években képzett, tárgyévben 

feloldott céltartalékok értékét,  

- a biztosító által fizetett kártérítéseket, 

- visszaírt értékvesztés értékét, 

- pályázati támogatás tárgyévben feloldott összegét, 

- elengedett kötelezettségek összegét, 

- immateriális javak, tárgyi eszközök közvetlen értékesítéséből vagy átadásából 

származó bevételt. 
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A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. egyéb bevételének összege 2019-ban      220.015 eFt: 

 

Egyéb bevételek összege:     220.015 eFt 

Ebből a kapott támogatások összege:       

  - önkormányzattól kapott támogatás:    26.000 eFt 

 - Sportcsarnok támogatás:      1.500 eFt 

 - nyugdíjasok gyógykezelésének támogatása:    12.000 eFt 

 - Fizikoterápiás kezelések támogatása:    50.310 eFt 

 - Munkaügyi Központtól kapott támogatás:          931eFt 

 - Távhő támogatás:    73.951 eFt 

 - Szennyvízszippantás költségek ellentételezésére kapott támogatás:              8.011  eFt 

 Halasztott bevételek:   12.539  eFt 

 - Távhőfejlesztési támogatás:     4.551  eFt 

           - TÁMOP támogatás:       7.391  eFt 

 - NFÜ-KEOP fejlesztési támogatás:        351  eFt 

 - Egyéb végleges fejlesztési támogatás:                                            629  eFt 

 

Sajátos, egyéb bevételek: 

- Elengedett kötelezettség:  21.000 eFt. 

 

                                                                                                                       adatok eFt-ban 
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A számvitelről szóló 2000.évi C. törvény előírásainak megfelelően az anyagjellegű ráfordítások 

között mutatjuk ki a Kft. működéséhez tárgyévben vásárolt és felhasznált anyagok értékét, az 

igénybe vett szolgáltatásokat, az egyéb szolgáltatások értékét, az eladott áruk beszerzési értékét, 

valamint az eladott, közvetített szolgáltatások értékét.  

 

Anyagjellegű ráfordítások értéke 2019. évben:    361.974 eFt. 

 

Anyagköltségként mutatjuk ki: 

- az alapanyagok, segédanyagok, üzemanyagok, fűtőanyagok, 

- a víz, gáz, villamosenergia, 

- az egy éven belül elhasználódott eszközök, 

- szerszámok, alkatrészek, műszerek, 

- munkaruha, védőruha, 

- felhasznált nyomtatványok, irodaszerek, 

- egyéb anyagfelhasználások éves költségét. 

 

2019. évi anyagköltség:        188.227 eFt. 

Az előző évhez viszonyítva csökkent az anyagköltség 14.070 eFt-tal, ami annak volt köszönhető, 

hogy kevesebb volt az olyan vállalkozási munka, ahol az anyagköltséget nem társaságunknak 

kellett finanszírozni a munkavégzés során. 

 

Igénybe vett szolgáltatások értéke:  

Az igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások között mutatjuk ki a: 

- bérleti díjakat, 

- fuvarozási, raktározási, szállítási költségeket, 

- javítási karbantartási költségeket, 

- hirdetés, reklám, propaganda költségeket, 

- szemétszállítás költségét, 

- oktatás, továbbképzés költségét, 

- hőenergia szolgáltatás költségét, 

- tanácsadási költségeket, 

- könyvvizsgálói díjat 

- egyéb igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értékét,  

 

Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke:    121.594 eFt. 

Az igénybe vett szolgáltatások értéke 4,5 %-os növekedést mutat az előző évhez képest. Ennek 
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oka az, hogy a külső vállalkozók beépítik áraikba a bérek növekedésének költséget, ráterheik azt 

a szolgáltatást igénybe vevőkre. 

Egyéb szolgáltatások értéke az üzleti évben felmerült, az eszközök bekerülési értékében el nem 

számolt illetéket, 

- jogszabályon alapuló és egyéb hatósági, eljárási, szolgáltatási, hatósági igazgatási 

díjat, 

- bankköltséget, 

- biztosítási díjat, 

- egyéb költségeket mutatjuk ki. 

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások értéke:      7.364 eFt  

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások értéke a 2018-as szinten realizálódott a tárgyévben. 

 

ELÁBÉ, eladott közvetített szolgáltatások értéke tárgyévben:  44.789 eFt 

 

2019. évi anyagjellegű ráfordítások értéke összesen:             361.974 eFt. 

 

 

                                                                                                                       adatok eFt-ban 
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                                                                                                                   adatok eFt-ban 

  

 

A számviteli törvény előírásainak megfelelően személyi jellegű ráfordítások között mutatjuk 

ki, a bérköltség, a személyi jellegű egyéb ráfordítások, valamint a bérjárulékok tárgyévi 

összegét.  

Személyi jellegű ráfordítások éves költsége: 283.116 eFt. 

2019. január 1-től eleget téve a 324/2018.(XII.30.) Kormány rendeletben foglaltaknak 149.000.-

Ft-ra emeltük a minimál bér, 195.000.-Ft-ra pedig a garantált bérminimum összegét. A 2019.évi 

üzleti terv elfogadását követően a Kft. valamennyi dolgozójának megemeltük a bérét 

visszamenőleg 2019. január 1-től, átlagosan 8 %-kal.  

A személyi jellegű ráfordítások mérlegsoron nem mutattunk ki költségnövekedést a 2019-es 

évben. Ennek oka az volt, hogy forráshiány miatt, nem tudtunk dolgozóinknak évvégi plusz 

juttatást biztosítani, év közben nem voltak olyan dolgozók sem, akiknek jubileumi jutalom 

kifizetésére került volna sor, a kafetéria juttatás teljesen megszűnt. 

2019-ben az előző évhez viszonyítva csak minimális, 931 eFt foglalkoztatást elősegítő támogatást 

tudtunk igényelni, a 2018-as 14.811 eFt-tal szemben. 2 fővel csökkent az átlagos statisztikai 

létszámunk is az előző évhez képest, az ezáltal elért alapbér megtakarítás 5.663 eFt volt.  

Bérköltség részét képezik: 

- az alapbérek, 

- a bérpótlékok,  

- jutalmak, 
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- jutalékok, 

- valamint a megbízási díjak. 

Éves költség: 236.277 eFt 

 

Személyi jellegű egyéb kifizetések között számoljuk el: 

- a betegszabadság díját, 

- munkáltatót terhelő táppénz összegét, 

- a munkába járással kapcsolatos költségtérítést, 

- a szabadságmegváltás,  

- a végkielégítés és az egyéb juttatások költségét. 

Éves költség: 4.427 eFt 

Bérjárulékok:  

- Szociális hozzájárulási adó, 

- Egészségügyi hozzájárulás, 

- Szakképzési hozzájárulás, 

- Egyéb bérjárulékok. 

 Éves költség: 42.412 eFt. 

 

             adatok eFt-ban 
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                                                                                                                    adatok eFt-ban 

 

                                                                                                                            

Értékcsökkenési leírás: 

Ez a költségnem-számlacsoport tartalmazza az immateriális javak és tárgyi eszközök után 

számított terv szerinti amortizációs költségét. 2018. évhez viszonyítva ez a költség 1.822 eFt-tal 

növekedett.  

A 2019. évi elszámolt értékcsökkenés összege:  27.805 eFt. 

          

                                                                                                                        adatok eFt-ban 
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Egyéb ráfordítások: 

Egyéb ráfordítások között számoljuk el társaságunknál: 

- káreseménnyel kapcsolatos kifizetéseket, 

- bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok értékét, 

- kártérítésekkel kapcsolatos kifizetéseket, 

- a jövőbeni kötelezettségre képzett céltartalékot, 

- a jövőbeni költségekre képzett céltartalékot, 

- az értékvesztés és a terven felüli értékcsökkenés tárgyévi összegét,  

- a költségvetéssel, önkormányzattal elszámolt adókat. 

 

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-nél, 2019.évben elszámolt egyéb 

ráfordítások értéke 15.296 eFt volt.  

             adatok eFt-ban 

 

 

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2019.évi összesített adatai: 

 

2019. évi összes bevétel:      679.697 eFt,  

2019. évi összes költsége és ráfordítása:    679.362 eFt,  

 

Adózás előtti eredmény:             335 eFt, 

Adófizetési kötelezettség:                 0 eFt, 

Adózott eredmény:              335 eFt. 
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Összefoglalva a 2019. év gazdasági eseményeit sajnos elmondhatjuk, hogy bekövetkezett az, 

amiről évek óta beszéltünk, a Kft. tartalékai teljesen kimerültek, a bevételek nem tudták fedezni 

a tárgyévi költségeket. 2019. december 31. napjával Püspökladány Város Önkormányzatának 

Képviselő Testület elengedett a Püspökladányi Városüzemeltető Ktf-vel szemben fennálló 21.000 

eFt követelés állományt, valamint 4.000 eFt póttámogatást biztosított a kötelező feladatellátás 

költségeinek a fedezetére. Ennek segítségével, valamint az év utolsó hónapjaiban végzett külső 

vállalkozási munkának köszönhetően sikerült 335 eFt pozitív adózás utáni eredménnyel zárni a 

2019-es gazdasági évet.  

Év közben mi is mindent megtettünk annak érdekében, hogy a Kft. működését biztosítani tudjuk, 

költségeinket minimális szintre szorítottuk, bevételeinket próbáltuk minden gazdasági 

egységünkön a maximálisan teljesíteni. Azoknál a tevékenységeknél, ahol szolgáltatást végzünk 

és függünk a külső gazdasági környezettől, nagyon nehéz volt a kitűzött tervet elérni. Voltak olyan 

területeink, pl. temető, strand, balatongyöröki tábor, folyékony hulladékkezelést, ahol nemcsak a 

tervhez, de az előző évhez viszonyítva is alacsonyabb árbevételt értünk el. Ezek a tényezők 

együttesen befolyásolták évvégi eredményünket. Sajnos legtöbbet csak a bérköltségen tudtunk 

megtakarítani. Forráshiány miatt évvégén nem tudtunk a dolgozóinknak plusz juttatást adni, 

holott megérdemelték volna, hiszen egész évben becsületesen szorgalmasan dolgoztak, minden 

tőlük telhetőt megtettek a saját területükön a kitűzött tervek teljesülése érdekében.  

Bízunk benne, hogy ebben az évben ismét eredményes gazdálkodásról számolhatunk be úgy, hogy 

év végével mind a tulajdonos önkormányzat, mind pedig a Kft. valamennyi dolgozója 

megelégedéssel tekint majd vissza a 2020-as évre. 

  

 

               Varga Lajos 

        Ügyvezető igazgató 
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Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

Püspökladányi Városüzemeltet� Kft. a vállalkozás megnevezése

Püspökladány Kossuth u. 26.,     06/54 451-066 a vállalkozás címe, telefonszáma

2019.év.

Egyszer�sített éves beszámoló

Keltezés: Püspökladány,2020.03.16.

a vállalkozás vezet�je
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1. 217 299 0 200 903

2. 484 0 329

3. 216 815 0 200 574

4. 0 0 0

5. 112 061 0 66 534

6. 1 370 0 1 321

7. 86 221 0 57 802

8. 0 0 0

9. 24 470 0 7 411

10. 12 924 0 17 525

11. 342 284 0 284 962

12. 94 812 0 95 147

13. 30 000 0 30 000

14. 0 0 0

15. 0 0 0

16. 6 824 0 6 824

17. 47 524 0 53 834

18. 4 154 0 4 154

19. 0 0 0

20. 6 310 0 335

21. 11 000 0 0

22. 174 981 0 145 252

23. 0 0 0

24. 2 399 0 189

25. 172 582 0 145 063

26. 61 491 0 44 563

27. 342 284 0 284 962

�

 Statisztikai számjel: 11974413-3530-113-09
 Cégjegyzék szám: 09-09-007130

Egyszer�sített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)
adatok E Ft-ban
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Püspökladányi Városüzemeltet� Kft.

Források (passzívák)

A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)

  I. IMMATERIÁLIS JAVAK

  II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

  III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

B. Forgóeszközök (6-9 sorok)

  I. KÉSZLETEK

  II. KÖVETELÉSEK

  III. ÉRTÉKPAPIROK

  IV. PÉNZESZKÖZÖK

C. Aktív id�beli elhatárolások

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)

  I.  HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

D. Saját t�ke (13+15+16+17+18+19+20 sor)

  I. JEGYZETT T�KE

   Ebb�l:  visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

  II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT T�KE (-)

  III. T�KETARTALÉK

  IV. EREDMÉNYTARTALÉK

  V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

  VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

  VII.ADÓZOTT EREDMÉNY

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek (23-25 sorok)
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�������

  II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

  III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

G. Passzív id�beli elhatárolások

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)
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I. 464 602 0 459 682

II. 31 077 0 9 597

III. 188 628 0 220 015

0 0 0

IV. 346 521 0 361 974

V. 291 378 0 283 116

VI. 25 983 0 27 805

VII. 13 349 0 15 296

344 0 1 675

A. 7 076 0 1 103

VIII. 2 0 0

IX. 768 0 768

B. -766 0 -768

C. 6 310 0 335

X. 0 0 0

D. 6 310 0 335

�

 Statisztikai számjel: 11974413-3530-113-09
 Cégjegyzék szám: 09-09-007130

Egyszer�sített éves beszámoló
 EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban
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Püspökladányi Városüzemeltet� Kft.

ADÓZÁS EL�TTI EREDMÉNY (±C±D)

Értékesítés nettó árbevétele

Aktívált saját teljesítmények értéke

Egyéb bevételek

Anyagjelleg� ráfordítások

Személyi jelleg� ráfordítások

Értékcsökkenési leírás

Egyéb ráfordítások

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)

Pénzügyi m�veletek bevételei

Pénzügyi m�veletek ráfordításai

PÉNZÜGYI M�VELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

VII-b�l elszámolt értékvesztés:

III-b�l visszaírt értékvesztés:

Adófizetési kötelezettség

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)
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Püspökladányi Városüzemeltet� Kft.  

Egyszer�sített éves beszámolójának  

Kiegészít� melléklete  

 

2019. év  

 

 

 

 

 

 

 

Püspökladány, 2020. március 16. 

                                                                                          Varga Lajos 

                                                                                   Ügyvezet�  igazgató 
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A. Általános rész  

 

A Püspökladányi Városüzemeltet� Kft. 100 %-os Önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaság. A Kft. tevékenységi körei szerteágazóak, hiszen a városüzemeltetési feladatoktól, a 

távh�szolgáltatásig, a járó-beteg szakellátásig számtalan területen végzünk feladatellátást, 

illetve nyújtunk szolgáltatást.   

A társaságunk számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelr�l szóló 2000. 

évi C. törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveinket ennek és a Magyarországon 

általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelel�en vezetjük. 

 

I./ A vállalkozás általános bemutatása: 

M�ködési forma:                             Korlátolt felel�sség� társaság  

A társaság neve:                               Püspökladányi Városüzemeltet� és Gyógyfürd� Kft. 

A társaság rövidített neve:              Püspökladányi Városüzemeltet� Kft.  

A társaság alapítója:  Püspökladány Város Önkormányzata 

Társaság bejegyezve:                       2000. március 31.  

A társaság tulajdonosa:  Püspökladány Város Önkormányzata 

A társaság m�ködése:   Határozatlan idej�  

 

A társaság f� tevékenysége:  3530’08 G�zellátás, légkondicionálás 

Tevékenységi körei:     3900’08Szennyez�dés mentesítés, egyéb hulladékkezelés 

4299’08 Egyéb m.n.s. építés 

4399’08 Egyéb speciális szakképesítés m.n.s. 

6832’08 Ingatlankezelés, ingatlanhasznosítás 

8110’08 Építmény üzemeltetés 

8129’08 Egyéb takarítás 

8621’08 Általános járóbeteg-ellátás 

8622’08 Szakorvosi járóbeteg – ellátás 

8690’08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

 

A társaság törzst�kéje: 30.000 eFt, amely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll. 
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A társaság ügyvezet�je:  Varga Lajos (an: Sz�cs Erzsébet) 

     4150 Püspökladány, Kossuth u. 14/A. II/7. 

A társaság beszámolójának  

készítéséért felel�s személy:  Slámer Erzsébet (an: Szalai Erzsébet) 

     Lakcím: Püspökladány, Görbetó u. 12.sz. 

     PM regisztrációs szám: 121377 

A társaság könyvvizsgálója: Megyesi Tibor (an: Vágó Rozália) 

     5008 Szolnok, Ybl Miklós utca 13. 

Kamarai nyilv.szám: 006279 

 

II./ A számviteli politika általános el�írásainak bemutatása: 

A társaság gazdasági éve:  2019. január 01 – december 31.  

A mérlegkészítés id�pontja: 2020. február 29. 

Mérleg fordulónapja:  2019. december 31. 

Beszámoló formája:   Egyszer�sített éves beszámoló „A” típusú mérleg 

Eredménykimutatás formája:  Eredménykimutatás összköltség eljárással 

 

A Püspökladányi Városüzemeltet� Kft. Egyszer�sített éves beszámolója a többször 

módosított számviteli szabályokat rögzít�, 2000. évi C. számú tv. el�írásait követve – a  

társaság számviteli politikája alapján készült.  

Célja, olyan gazdálkodási gyakorlat kialakítása, amely megfelel a törvények, az irányítás, az 

ügyvezetés követelményeinek és az eredményes m�ködést szolgálja.  

 

Az eszközök és források értékelési el�írásait  

A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell - többek között - azokat a gazdálkodóra 

jellemz� szabályokat, el�írásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a 

számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelent�snek, nem 

lényegesnek, nem jelent�snek, kivételes nagyságú vagy el�fordulású bevételnek, költségnek, 

ráfordításnak, továbbá meghatározza azt, hogy a törvényben biztosított választási, min�sítési 

lehet�ségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott 

gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni. 
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1. Az eszközök értékelése 

A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket a bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve 

azt az alkalmazott leírásokkal, (növelve azt a visszaírás összegével.) Amennyiben az üzleti év 

mérlegfordulónapján az egyedi eszköz piaci értéke alacsonyabb a könyv szerinti értékénél, 

akkor az így mutatkozó különbözetet terven felüli értékcsökkenésként, vagy értékvesztésként 

kell elszámolni. 

 
1.1 Befektetett eszközök értékelése 
 
Immateriális javak értékelése 

Az immateriális javakat bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek az elszámolt terv 

szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési 

leírás visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értékén, az immateriális javakra adott 

el�leget az átutalt (megfizetett, kiegyenlített) - a levonható el�zetesen felszámított általános 

forgalmi adót nem tartalmazó - összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, 

az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értékén kell kimutatni. 

 
Tárgyi eszközök értékelése 

A tárgyi eszközt, tenyészállatot és beruházást a bekerülési értékének az elszámolt terv szerinti 

és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás 

visszaírt összegével növelt könyv szerinti értékén, a beruházásokra adott el�leget az átutalt 

(megfizetett, kiegyenlített) - a levonható el�zetesen felszámított általános forgalmi adót nem 

tartalmazó - összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés 

visszaírt összegével növelt könyv szerinti értékén kell kimutatni. 

 

Befektetett pénzügyi eszközök értékelése 

A gazdasági társaságban lév� tulajdoni részesedést jelent� befektetést - függetlenül attól, 

hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel bekerülési 

értéken, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt 

összegével növelt, könyv szerinti értéken kell kimutatni. 

 
1.2. Forgóeszközök értékelése 
 
Készletek értékelése  

A mérlegben a készleteket bekerülési értéken, illetve az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, 

az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értéken, a készletekre adott el�leget 

az átutalt (megfizetett, kiegyenlített) - a levonható el�zetesen felszámított általános forgalmi 
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adót nem tartalmazó - összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az 

értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értéken kell kimutatni. 

 

Saját termelés� készletek értékelése 

A saját termelés� készleteknél (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állatok) 

el�állítási költség a Sztv. 51. § szerinti el�állítási költség (közvetlen önköltség). 

 

Követelések értékelése 

A követelést (ideértve a hitelintézetekkel, a pénzügyi vállalkozásokkal szembeni 

követeléseket, a pénzeszközöket, a kölcsönként, az el�legként adott összegeket is) - 

függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között 

szerepel - az elfogadott, az elismert összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel 

csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értéken kell kimutatni. 

 

Értékpapírok értékelése 

A gazdasági társaságban lév� tulajdoni részesedést jelent� befektetést - függetlenül attól, 

hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel bekerülési 

értéken, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, (az értékvesztés visszaírt 

összegével növelt), könyv szerinti értéken kell kimutatni. 

A hitelviszonyt megtestesít�, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírt - függetlenül attól, hogy 

az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel bekerülési 

értéken, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, (az értékvesztés visszaírt 

összegével növelt), könyv szerinti értéken kell kimutatni. 

 

Pénzeszközök értékelése 

A mérlegben a pénztár, csekkek értékeként az üzleti év mérlegfordulónapján a pénztárban 

lév� forintpénzkészlet értékét, a valutakészlet átszámított forintértékét, az elektronikus pénzek 

értékét, a kapott csekkek értékét kell kimutatni. 

 

2. A források értékelése 
 
A saját t�két, a céltartalékot, a kötelezettségeket a mérlegben könyv szerinti értéken kell 
kimutatni. 
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Saját t�ke értékelése 

A mérlegben - a saját t�ke elemei között - külön tételben negatív el�jellel kell szerepeltetni a 

jegyzett, de még be nem fizetett t�ke értékét, ideértve a kedvezményes áron kibocsátott 

dolgozói részvények, dolgozói üzletrészek értékének a dolgozókat terhel�, általuk még nem 

rendezett hányadának megfelel� értékét is. 

Kötelezettségek értékelése 

A vev�t�l forintban kapott el�leget a ténylegesen befolyt összegben, a devizában kapott 

el�leget az átszámított összegben kell a mérlegben kimutatni a szerz�dés szerinti teljesítést 

követ� elszámolásig, az el�leg visszautalásáig, illetve egyéb bevételkénti elszámolásáig. 

 

Az eszközök értékcsökkenése 
 
Amortizációs politika 

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható 

maradványértékkel csökkentett bekerülési értékb�l kell kiindulni. 

Hasznos élettartam: az az id�szak, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó 

id�arányosan vagy teljesítményarányosan az eredmény terhére elszámolja. 

Maradványérték: a rendeltetésszer� használatbavétel, az üzembe helyezés id�pontjában - a 

rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében - az eszköz 

meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet a 

maradványérték, ha annak értéke valószín�síthet�en nem jelent�s. Értékcsökkenést az üzembe 

helyezés napjától a kivezetés napjáig számolunk el. 

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, el�állítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy 

el�állítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben 

elszámoljuk. 

A tárgyi eszközök aktiválását az analitikába az aktiválást követ� hónap végéig fel kell 

jegyezni, de az értékcsökkenést csak az év végi zárás keretében kell elszámolni, - mind az 

analitikában, mind a f�könyvben - és az egyeztetést is ekkor kell elvégezni. 

 

Terven felüli értékcsökkenések és értékvesztések elszámolása, illetve visszaírása 

Ha a a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke 

jelent�sen és tartósan magasabb (20 %-al és 6 hónapon túl), mint a mérlegkészítéskor ismert 

tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig a saját 

termelés� készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat) bekerülési (el�állítási), 

illetve könyv szerinti értéke jelent�sen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert 
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és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerül� költségekkel 

csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a 

készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni.  

A vev�, az adós min�sítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a 

mérlegkészítés id�pontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a 

hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az 

el�legként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív id�beli elhatárolása között lév� 

követelésjelleg� tételeket is) értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés id�pontjában 

rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés 

várhatóan megtérül� összege közötti - veszteségjelleg� - különbözet összegében, ha ez a 

különbözet tartósnak mutatkozik és jelent�s összeg�, vagyis egy éven túli és meghaladja a 

100 eFt-ot. 

A vev�nként, az adósonként kisösszeg� követeléseknél - a vev�k, az adósok együttes 

min�sítése alapján – a fél év – 1 éven belüli követelések értékvesztésének összegét, ezen 

követelések nyilvántartásba vételi értékének 30 százalékában határozzuk meg, az 1 év – 1,5 

éven belüli követelések értékvesztésének összegét ezen követelések nyilvántartási értékének 

50 százalékában, a másfél éven túli követelések értékvesztését pedig a nyilvántartásba vételi 

érték 80 százalékában határozzuk meg.  

Jelent�s összeg� hiba 

Jelent�s összeg� a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböz� ellen�rzések során - 

ugyanazon évet érint�en - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját t�két növel�-

csökkent� értékének együttes (el�jelt�l független) összege meghaladja az ellen�rzött üzleti év 

mérlegf�összegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegf�összeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 

millió forintot, akkor az 1 millió forintot. 

Kivételes nagyságú, vagy el�fordulású bevételek, ráfordítások  

A kivételes nagyságú vagy el�fordulású tételek küszöbértékét 40 Millió Ft-ban határozzuk 

meg. Ennek megfelel�en az elszámolt kivételes nagyságú vagy el�fordulású bevételeket, 

költségeket, illetve ráfordításokat ezt meghaladó összeg esetén a Kiegészít� mellékletben 

tételesen bemutatjuk.  

III./ A mérlegtételek f�bb értékelési elvei:  

1.) Az egyszer�sített éves beszámoló mérleg f�összege: 284.962 eFt.  

2.) Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket ÁFA nélküli beszerzési áron értékeljük 

(kivéve, ha a beszerzéséhez le nem vonható ÁFA kapcsolódik, mert ekkor ez is a beszerzési ár 

részét képezi.)  
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Az amortizáció elszámolásának az alapja az eszközök bruttó értéke. Az elszámolás a 

használatbavételt követ� naptól, a várható használati id�nek megfelel�en, id�arányosan 

történik. A társaság évenként számolja el a tárgyid�szaki értékcsökkenést. A 100 ezer Ft 

egyedi beszerzési ár alatti vagyoni érték� jogok, szellemi termékek, valamint a tárgyi 

eszközök értékét a társaság a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben 

elszámolja. A terven felüli értékcsökkenés nem tervezhet�, a váratlan mérték� elhasználódást 

jelenti. A terven felüli értékcsökkenés összegét csak akkor lehet terven felüli értékcsökkenési 

leírásként a költségek között kimutatni, ha a konkrét tárgyi eszközök a mérleg fordulónapján 

állományban maradnak. Az alapítás átszervezés költségeként felmerült tárgyévi összegek a 

tárgyévben alapítás-átszervezés költségeként aktiválásra kerülnek és 5 év alatt egyenl� 

arányban kerülnek amortizációként elszámolásra. Ezzel egyidejüleg az ezen a jogcímen 

nyilvántartott nettó értékkel azonos összeg a lekötött tartalék között külön is kimutatásra kerül 

az eredménytartalékból történ� átvezetéssel. 

Az immateriális javakat és tárgyi eszközöket mérlegtételenkénti bontásban az 1. sz. melléklet 

tartalmazza.  

 

A befektetett eszközök értéke:  200.903 eFt 

Ebb�l: Befejezetlen beruházások értéke: 0 eFt 

3.) A vásárolt készletek értékelése tényleges beszerzési áron történik.  

Készletek értéke:   1.321 eFt 

Ebb�l: Az anyagok értéke:    629 eFt 

Ebb�l: Befejezetlen termelés: ---- eFt 

Ebb�l Kereskedelmi áruk: 692 eFt 

 

4.) A követelések a mérlegben könyvszerinti értéken kerülnek kimutatásra.  

A számviteli törvény összemérés, illetve teljesség elve alapján a bevételeket és a költségeket 

abban az id�szakban kell elszámolni, amikor azok gazdaságilag teljesültek (azaz teljesítés 

id�pontban), még akkor is, ha azok a mérlegfordulónapját követ�en, de még a mérleg 

elkészítését megel�z�en váltak ismertté. Ennek következtében, ha a PTK szerinti teljesítés 

teljes egészében a tárgyévet érinti, az évet követ�en kiállított, illetve kapott számlákat a 

számviteli elszámolásokban nem az id�beli elhatárolások, hanem a vev�, illetve szállítói 

sorokban kell szerepeltetni, a folyószámla-analitikákban kimutatni. 
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A követelések értéke:     57.802 eFt 

Megnevezés\Év 2019. év 
Követelés 57 802 

 -vev�i követelés 28 760 
        -ebb�l elszámolt értékvesztés- -7 962 
- egyéb követelés 29 042 
        - Költségvetési kiutalási igények 9 811 
        - Vev�számla visszatartás 4 857 
        - Áthúzódó áfa 11 468 
        - Ki nem emelt követelések 391 

        - Egyéb kötelezettségek 2 515 
 

5.) Vev� értékvesztés: 

 

2019. évi értékvesztés 

    adatok eFt 
  2019. évi nyitó 2019.évi képzett 2019.évi feloldás 2019. évi záró 
Csoportos 5859 1675 0 7534 

Egyedi 427 0 0 427 

Összesen: 6286 1675 0 7961 

     
 

- A vev�nként, az adósonként kisösszeg� követeléseknél – a vev�k, az adósok 

együttes min�sítése alapján – a 0,5 év - 1 éven belüli követelések értékvesztés összegét ezen 

követelések nyilvántartásba vételi értékének 30 százalékában,  

- az 1 év - 1,5 éven belüli követelések értékvesztés összegét ezen követelések 

nyilvántartásba vételi értékének 50 százalékában, 

-  az 1,5 éven túli követelések értékvesztés összegét pedig a követelés 

nyilvántartásba vételi értékének 80 százalékában határozzuk meg. 

 

Vev�követelések tárgyévben képzett értékvesztése:  1.675 eFt 

 

6.) A pénzeszközök a mérlegben könyvszerinti értéken kerülnek a fordulónapi leltárral 

alátámasztott értékben (készpénz), a bankszámlán lév� pénz a bankszámlakivonat szerinti 

értékben. 

- Pénzeszközök értéke: 7.411 eFt 

- Ebb�l: készpénz:  209 eFt 

- Bankszámlák egyenlege: 7.202 eFt 
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7.) Aktív id�beli elhatárolások: 

„A 2000. évi C. törvény a számvitelr�l, rendelkezései alapján aktív id�beli elhatárolás a 

mérleg fordulónapja el�tt felmerült olyan pénzkiadás, mely költségként, (halasztott) 

ráfordításként csak a mérleg fordulónapja utáni id�szakra számolható el, illetve olyan járó 

bevétel, (árbevétel, kamat, egyéb bevétel), amely csak a mérleg fordulónapja után esedékes,  

de a mérleggel lezárt id�szakra elszámolandó. 

 

Aktív id�beli elhatárolások 
2019. december 31. 

   
Egyenleg:                                                                                       17 525  eFt  

   
Részletezés: Tárgyévet érint�, következ� évben számlázott bevétel  

   

 Rendezvényközpont közüzemi díjak ���������

� Távh� elszámolás 2 483 eFt 

 Ingatlan közüzemi díjak  

 Kommunális feladat ellátás póttámogatása 4 000 eFt 

 Bértámogatás ��	�����

� Fizioterápiás kezelés 11-12 hó 
���������

�   

 Tárgyévben számlázott, de következ� évet terhel� költségek 

 El�fizetési díjak ��������

� Gázdíj 2 635 eFt 

 Biztosítási díj 357 eFt 

   

 Összesen: 17 525 eFt 

   
8.) A Saját t�két érint� változások bemutatása: 

 
 Az Eredménytartalék értéke 2018. évi mérleg szerinti eredmény összegével módosult. 2018-

ban az Eredménytartalékból a Lekötött tartalékba került átvezetésre 4.154 eFt, amely érték 

2019-ben nem változott. Ezt az összeget 2 éven belül „A távh�szolgáltatónak értékesített 

távh� árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott 

távh�szolgáltatás díjának megállapításáról szóló” 50/2011.(IX.30.) NFM rendelet 5. §. (3.) 

értelmében beruházásra kell fordítani, melynek megvalósulását a Hivatal ellen�rzi.  
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9.) Eredménytartalékként  az el�z� évek eredménye, csökkentve a lekötött tartalékba 

átvezetett 2 % nyereségkorlát feletti eredmény összegével, növelve a lekötött tartalékból 

történ� visszaírással:  

 53.834 eFt 

10.) Lekötött tartalék: 

Lekötött tartalékként kerül kimutatásra az eredménytartalékból átvezetett távh�szolgáltatás 2 

%-os nyereségkorlát feletti eredményének az összege: 

  4.154 eFt, 

adatok eFt
Megnevezés 2019. évi nyitó 2019. évi növekedés 2019. évi csökkenés 2019. évi záró
Távh� fejlesztési kötelezettség 4 154 4 154
Összesen 4 154 0 0 4 154

Lekötött tartalék

 

 

 

11.) Adózott Eredmény az osztalékra, részesedésre, a kamatozó részvények kamatára 

igénybe vett eredménytartalékkal növelt, a jóváhagyott osztalékkal, részesedéssel, a kamatozó 

részvények kamatával csökkentett, tárgyévben képz�dött adózott eredmény: 

Adózott eredmény összege:            335 eFt 

 

12.) Céltartalék-képzés területei:  

A várható, jelent�s és ismétl�d� jöv�beni költségekre és kötelezettségekre képzett 

céltartalékok olyan feltételezett veszteségek és ráfordítások lefedése miatt kerülnek képzésre, 

amelyekr�l a mérleg fordulónapján feltételezhet�, vagy bizonyos, hogy a jöv�ben 

felmerülnek, de összegük és pontos felmerülésük id�pontja még bizonytalan és nem 

sorolhatók a passzív id�beli elhatárolások közé. 2019.évben társaságunknál céltartalék 

képzésére nem került sor. 2019. évben a korábbi években javításokra, karbantartásokra 

képzett céltartalékot feloldottuk, a tervezett karbantartásokat elvégeztük. 

• A képzett céltartalék 2019. évi záró értéke:       0 eFt. 

adatok eFT
Megnevezés 2019. évi nyitó 2019. évi növekedés 2019. évi csökkenés 2019. évi záró
Nyitó 11 000
2019.évi felhasználás 11 000
Összesen 11 000 0 11 000 0

Céltartalék a jöv�beni költségekre
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13.) Kötelezettségek között tartjuk nyilván az olyan szállítási, szolgáltatási és egyéb 

szerz�désen alapuló, pénzértékben kifejezett, rendez� tartozásokat. 

A számviteli törvény összemérés, illetve teljesség elve alapján a bevételeket és a költségeket 

abban az id�szakban kell elszámolni, amikor azok gazdaságilag teljesültek (azaz teljesítés 

id�pontban), még akkor is, ha azok a mérlegfordulónapját követ�en, de még a mérleg 

elkészítését megel�z�en váltak ismertté. 

 

Kötelezettségek összesen:              145.252 eFt 

  

Megnevezés\Év 2019. év 
Kötelezettség 145 252 

       - Hosszú lejáratú kötelezettségek 189 
       - Rövid lejáratú kötelezettségek 145 063 
                - Kaució 969 
                - Rövid lejáratú hitelek 2 210 
                - Szállítói tartozás 88 056 
                - Fizetend� adók és járulékok 12 534 
                - Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek 13 587 
                - Alapítókkal szembeni rövid lejáratú 
kötelezettségek 25 000 
                - Áthúzódó áfa 1 388 

                - Egyéb kötelezettség (túlfizetés) 1 319 
 

A Püspökladányi Városüzemeltet� és Gyógyfürd� Kft-nek 5 éven túli zálogjoggal, illetve 

egyéb jogokkal terhelt kötelezettsége nem volt. 

 

14.) Passzív id�beli elhatárolásként kell kimutatni a mérlegben a mérleg fordulónapja el�tt 

befolyt olyan bevételt, amely árbevételként csak a következ� évre számolható el, továbbá a 

mérleg fordulónapja el�tti id�szakot terhel�, elszámolható olyan költséget, amely 

pénzkiadásként csak a következ� évben jelenik meg.  
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                   Passzív id�beli elhatárolások  
       2019. december 31.  
   
Egyenleg:                                                                                               44 563 eFt  
   

Részletezés:   

 Tárgy évet terhel�, de következ� évben jelentkez� költségek:  

 Gázköltség 491 eFt 

 Áramdíj 11 eFt 

 Telefon ktg. 134 eFt 

 Mosatás 25 eFt 

 Eladott közvetített szolgáltatások 23 eFt 

 Temet�s elszámolás 66 eFt 

   

 Halasztott bevételek                                                                   43.370 eFt 

   

  Tárgy évben befizetett, de következ� évet terhel� összeg:  

   

 Bérleti díj ��	�����

�      

 Összesen: 44 563 eFt 

   
 

IV. Az eredmény-kimutatás kiegészítése 

 

15.) Az értékesítés nettó árbevételének megoszlása az alapító okiratban megjelölt f�bb 

tevékenységenkénti megbontásban: 

1. Távh�szolgáltatás:        174.530 eFt 

2. Ingatlankezelés, ingatlanhasznosítás:        18.926 eFt 

3. Kommunális tevékenységek: 1.266 eFt  

4. Egyéb tevékenységek: 161.229 eFt 

5. Gyógyászat bevétele: 65.771 eFt 

6. Temet�: 37.960 eFt 

Összesen: 459.682 eFt  
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16.) Az egyéb bevételek 

Egyéb bevételek összege:     220.015 eFt 

Ebb�l a kapott támogatások összege:                 172.703 eFt 

  - önkormányzattól kapott támogatás:    26.000 eFt 

 - Sportcsarnok támogatás:      1.500 eFt 

 - nyugdíjasok gyógykezelésének támogatása:    12.000 eFt 

 - Fizikoterápiás kezelések támogatása:    50.310 eFt 

 - Munkaügyi Központtól kapott támogatás:         931 eFt 

 - Távh� támogatás:    73.951 eFt 

 - Szennyvízszippantás költségek ellentételezésére kapott támogatás:             8.011 eFt 

 Halasztott bevételek:   12.921 eFt 

 - Távh�fejlesztési támogatás     4.551 eFt 

           - TÁMOP támogatás       7.391 eFt 

 - NFÜ-KEOP fejlesztési támogatás:        350 eFt 

 - Egyéb végleges fejlesztési támogatás:                                            629 eFt 

            Sajátos egyéb bevételek: 

 - Elengedett kötelezettségek:                                      21.000 eFt 

 Céltartalék feloldás:  11.000 eFt 

Az egyéb bevételek között mutatjuk ki Püspökladány Város Önkormányzata Képvisel�-

testülete 15/2020.(II.27.) önkormányzati testületi határozata alapján jóváhagyott 21.000 eFt 

követelés elengedést, valamint a 2019.évre biztosított 4.000 eFt póttámogatást. 

 

V./ A vagyoni, pénzügyi helyzet felméréséhez szükséges egyéb mutatók: 

 

a./ Eszközellátottság mutatója: 

 

A befektetett eszközök aránya azt mutatja, hogy a vállalkozás összes eszközeib�l mekkora 

hányadot tesznek ki a tartósan befektetett eszközök. A Püspökladányi Városüzemeltet� Kft. 

eszközeinek 70,50 %-át teszik ki a befektetett eszközök. 

Változás
(%) (%) (%)

Befektetett eszközök 217 299  200 903
Eszközök összesen 342 284 284 962

Befektetett eszközök aránya 63,49 70,50 111,05

adatok E Ft-ban

Mutatószámok Képzése El�z� id�szak Tárgyid�szak
(E Ft) (E Ft)
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b./ Likviditási mutató:  

 

A likviditási mutató azt az arányszámot mutatja meg, hogy a rövid lejáratú 

kötelezettségeinket, milyen mértékben fedezik a forgóeszközök. Minél nagyobb ez a 

mutatószám, annál kedvez�bb lehet a vállalkozás megítélése. 

Változás
(%) (%) (%)

Forgóeszközök 112 061 66 534
Rövid lejáratú kötelezettségek 172 582 145 063

Likviditási mutató I.            
(Current ratio)

64,93 45,87 70,64

adatok E Ft-ban

Mutatószámok Képzése El�z� id�szak Tárgyid�szak
(E Ft) (E Ft)

 

 

A bruttó jövedelmez�ség az üzemi tevékenység eredménye és az értékesítési árbevétel 

viszonyát fejezi ki. Ezt az eredményt módosítja az eredménykimutatásban a pénzügyi 

m�veletek eredménye, valamint a rendkívüli eredmények. Minél nagyobb ez a mutató, annál 

kedvez�bb a társaság helyzete. 

Változás
(%) (%) (%)

Üzemi (üzleti) eredmény 7 076 1 103
Nettó árbevétel 464 602 459 682

Árbevétel arányos üzleti 
eredménye

1,52 0,24 15,75

adatok E Ft-ban

Mutatószámok Képzése El�z� id�szak Tárgyid�szak
(E Ft) (E Ft)

 

 

   - Eszközarányos üzleti eredmény: 

Eszközarányos jövedelmez�ségi mutató az eszközök jövedelemképzési képességét mutatja 

be. 

Változás
(%) (%) (%)

Üzemi (üzleti) eredmény 7 076 1 103
Összes eszköz 342 284 284 962

Eszközarányos üzleti eredmény 2,07 0,39 18,72

adatok E Ft-ban

Mutatószámok Képzése El�z� id�szak Tárgyid�szak
(E Ft) (E Ft)

 

      

  - T�kearányos eredmény: 

A t�kearányos jövedelmez�ségi mutató megmutatja, hogy a társaság adózott eredményéb�l, 

milyen mértékkel gyarapította a saját t�kéjét a vállalkozás. 

Változás
(%) (%) (%)

Adózott eredmény 6 310 335
Saját t�ke 94 812 95 147

Saját t�ke hatékonysága 6,66 0,35 5,29

adatok E Ft-ban

Mutatószámok Képzése El�z� id�szak Tárgyid�szak
(E Ft) (E Ft)
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B. Tájékoztató rész 

 

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 83 f�.  

Bérköltség:                              236.278 eFt 

Személyi jelleg� egyéb kifizetés:                       4.427 eFt 

Bérjárulékok:            42.411 eFt 

Összesen:                                283.116 eFt 

 

Dolgozói létszám megoszlása:  

Fizikai létszám: 62 f� 

Bérköltség:                              150.566 eFt 

Személyi jelleg� egyéb kifizetés:                        3.307 eFt 

Bérjárulékok:             25.244 eFt 

Összesen:                              179.117 eFt 

 

Szellemi dolgozók: 21 f� 

Bérköltség:                               85.712 eFt 

Személyi jelleg� egyéb kifizetés:                                 1.120 eFt 

Bérjárulékok:           17.167 eFt 

Összesen:                              103.999 eFt 

 

A személyi jelleg� ráfordítások részét képezik továbbá az eredmény kimutatásban a 

reprezentációs költségek, munkába járás költsége, 1/3-os táppénz hozzájárulás, valamit az 

egyéb személyi jelleg� ráfordítások értéke. 

 

 

3. A társaság a vezet� tisztségvisel�k részére nem folyósított el�leget és kölcsönt, a 

nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget. 

 
4. A külföldi pénzértékre szóló kötelezettség átértékelés utáni árfolyam különbözete: 0 

eFt 
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5. Társasági adó alapját módosító tételek bemutatása: 

Adózás el�tti eredmény:               335 eFt 

Adóalapot növel� tételek: 

- számviteli törvény szerinti értékcsökkenés, elszámolt összege:  27.805 eFt 

- Számviteli törvény szerinti tárgyi eszközök állományból  

kivezetett eszközök könyv szerinti értéke                 0 eFt 

- Terven felüli écs:                    0 eFt 

- Késedelmi pótlék:                                                                           0 eFt 

- Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés:                    1.675 eFt 

- Várható költségekre képzett céltartalék:                                       0 eFt 

Adóalap növel� tételek összesen:                                                 + 29.480 eFt 

 

 Adóalapot csökkent� tételek: 

- Társasági adó szerinti értékcsökkenés 

elszámolt összege:                                                                 29.641 eFt 

- El�z� években költségekre elszámolt céltartalék felhasználás       11.000 eFt 

Adóalap csökkent� tételek összesen:                                      -  40.641 eFt  

 

Társasági adó levezetése: 

      Adózás el�tti eredmény:    335 eFt 

       Adóalap növel� tételek összesen:                                           + 29.480 eFt 

      Adóalap csökkent� tételek összesen:                                     - 40.641 eFt  

      Módosított társasági adó alap:                                               -    10.826 eFt 

                 Társasági adó 9 %:                                                                                 0 eFt 

 

6.  A távh�szolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény értelmében a Püspökladányi 

Városüzemeltet� Kft. kiegészít� mellékletének 2. számú mellékletét képezi a 

távh�szolgáltatói tevékenységet bemutató mérleg és eredménykimutatás.  

A vállalkozás képviseletére jogosult, a beszámoló aláírója:      

         

            

          Varga Lajos 

Püspökladány,  

Kossuth u. 14/A.  



 1. sz. melléklet

Adatok Ft-ban!

Sorszám Eszközök Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték

megnevezése Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Növekedés Csökkenés Záró

1. SZELLEMI JAVAK 3 636 481 3 636 481 3 152 013 155 000 3 307 013 329 468

2. ÉPÍTMÉNY 116 198 823 9 673 593 125 872 416 15 112 530 3 193 970 18 306 500 107 565 916

3. TERMEL� GÉPEK 73 310 061 3 568 583 76 878 644 34 107 500 5 903 445 40 010 945 36 867 699

3. ÜZEMI GÉPEK 168 070 903 865 188 200 944 168 735 147 99 525 871 14 152 754 200 944 113 477 681 55 257 466

4. EGYÉP GÉPEK 24 298 296 0 24 298 296 20 679 710 3 135 515 23 815 225 483 071

5. IIRODAI, IG. GÉPEK BER. 4 060 702 143 400 4 204 102 3 343 176 461 708 3 804 884 399 218

6. KISÉRTÉK� TÁRGYI E. 8 968 569 802 284 112 839 9 658 014 8 968 569 802 284 112 839 9 658 014 0

7. BEF. BERUHÁZÁS 3 644 729 11 408 319 15 053 048 0 0 0 0 0 0

8. ÖSSZESEN 402 188 564 26 461 367 15 366 831 413 283 100 184 889 369 27 804 676 313 783 212 380 262 200 902 838

���������	
	�������

Püspökladányi Városüzemeltet� Kft. 

KIMUTATÁS

a befektetett eszközökr�l

2019. december 31.

Püspökladány, 2020.03.16.

�����	�����



1 1 9 7 4 4 1 3 3 5 3 0 1 1 3 0 9

0 9 - 0 9 - 0 0 7 1 3 0

(képvisel�je)

Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

Püspökladányi Városüzemeltet� és Gyógyfürd� Kft. a vállalkozás megnevezése

Püspökladány Kossuth u. 26.,     06/54 451-066 a vállalkozás címe, telefonszáma

2019.év.

Egyszer�sített éves beszámoló

Keltezés: Püspökladány, 2020. március 16.

a vállalkozás vezet�je

Távh� mérleg

2.sz. melléklet



�������
��	
��������
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��	
��������������
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��	
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������

� � � �

1. 24 506 38 637 63 143 137 760 200 903

2. 0 114 114 215 329

3. 24 506 38 523 63 029 137 545 200 574

4. 0 0 0 0 0

5. 27 009 13 419 40 428 26 106 66 534

6. 0 0 0 1 321 1 321

7. 26 041 11 841 37 882 19 920 57 802

8. 0 0 0 0 0

9. 968 1 578 2 546 4 865 7 411

10. 2 397 2 483 4 880 12 645 17 525

11. 53 912 54 539 108 451 176 511 284 962

12. -83 824 125 087 41 263 53 884 95 147

13. 5 676 5 742 11 417 18 583 30 000

14. 0 0 0 0 0

15. 0 0 0 0 0

16. 1 291 1 306 2 597 4 227 6 824

17. 10 185 10 303 20 488 33 346 53 834

18. 0 4 154 4 154 0 4 154

19. 0 0 0 0 0

20. -100 976 103 582 2 606 -2 271 335

21. 0 0 0 0 0

22. 27 444 27 764 55 208 90 044 145 252

23. 0 0 0 0 0

24. 0 0 0 189 189

25. 27 444 27 764 55 208 89 855 145 063

26. 15 930 6 222 22 152 22 411 44 563

27. IV. Szétválasztási különbözet 94 362 -104 534 -10 172 10 172

28. 53 912 54 539 108 451 176 511 284 962

�

 Statisztikai számjel: 11974413-3530-113-09
 Cégjegyzék szám: 09-09-007130

Egyszer�sített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)
adatok E Ft-ban

����������	���

Püspökladányi Városüzemeltet� és Gyógyfürd� Kft.

Források (passzívák)

A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)

  I. IMMATERIÁLIS JAVAK

  II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

  III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

B. Forgóeszközök (6-9 sorok)

  I. KÉSZLETEK

  II. KÖVETELÉSEK

  III. ÉRTÉKPAPIROK

  IV. PÉNZESZKÖZÖK

C. Aktív id�beli elhatárolások

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)

  I.  HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

D. Saját t�ke (13+15+16+17+18+19+20 sor)

  I. JEGYZETT T�KE

   Ebb�l:  visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

  II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT T�KE (-)

  III. T�KETARTALÉK

  IV. EREDMÉNYTARTALÉK

  V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

  VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

  VII.ADÓZOTT EREDMÉNY

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek (23-25 sorok)

���	
�������

  II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

  III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

G. Passzív id�beli elhatárolások

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)

���	������������������������ �

��
���!"���
�"�#���
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I. 34 957 139 573 174 530 285 152 459 682

II. 3 569 0 3 569 6 028 9 597

III. 85 002 0 85 002 135 013 220 015

IV. 176 606 11 795 188 401 173 573 361 974

V. 40 435 18 916 59 351 223 765 283 116

VI. 5 230 4 549 9 779 18 026 27 805

VII. 2 042 701 2 743 12 553 15 296

A. -100 785 103 612 2 827 -1 724 1 103

VIII. 0 0 0 0 0

IX. 191 30 221 547 768

B. -191 -30 -221 -547 -768

C. -100 976 103 582 2 606 -2 271 335

X. 0 0 0 0 0

D. -100 976 103 582 2 606 -2 271 335
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 Statisztikai számjel: 11974413-3530-113-09
 Cégjegyzék szám: 09-09-007130

Egyszer�sített éves beszámoló
 EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban
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Püspökladányi Városüzemeltet� és Gyógyfürd� Kft.

ADÓZÁS EL�TTI EREDMÉNY (±C±D)

Értékesítés nettó árbevétele

Aktívált saját teljesítmények értéke

Egyéb bevételek

Anyagjelleg� ráfordítások

Személyi jelleg� ráfordítások

Értékcsökkenési leírás

Egyéb ráfordítások

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)

Pénzügyi m�veletek bevételei

Pénzügyi m�veletek ráfordításai

PÉNZÜGYI M�VELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

Adófizetési kötelezettség

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)
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