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A Vállalkozás filozófiája 

 
Püspökladány Város egyik stabil vállalataként elkötelezettek vagyunk a tartós 

fenntarthatóságra és a hosszú távú értéknövekedésre. A fenntartható növekedés a célunk, 

amely csak folyamatos fejlesztéssel érhető el. Társaságunk sikerének titka 

munkatársainkban rejlik.  

Jövőképünk, hogy a vállalkozási és szolgáltatási területeinken megbízható stabil vállalkozás 

legyünk.  

A Városüzemeltető Kft. optimális összekötő kapocs a Püspökladány Város Önkormányzata 

és a lakosság között. Kollégáinkkal közösen alakítjuk jövőnket, működésünk sikere és 

hosszútávú terveink elérése, csak a szorgalmas és kitartó munkánk gyümölcse lehet. 
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„Szolgáltatások szakértelemmel és elhivatottsággal!” 

 

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. elhivatott, hogy a szerteágazó 

szolgáltatási területein arra törekedjen, hogy jó minőségben és lakossági 

megelégedettséggel tudjon dolgozni. Így a mindennapokban is hozzájárulunk a teljes körű 

jó színvonalú városi szolgáltatásokhoz. 

Tevékenységünket mindig partnereink és a lakosság igényeihez igazítjuk. Ez azt jelenti, 

hogy a mindennapi munkánk során a lehető legmagasabb minőségre törekszünk. E mellett 

természetesen rendkívül fontos számunkra a nagyfokú költséghatékonyság, a rendelkezésre 

álló erőforrások hatékony felhasználásával.  

Fontos számunkra, hogy partnereink, illetve a lakosság mindig számíthasson 

szolgáltatásainkra és azt a legjobb színvonalon vehessék igénybe. A lakosságnak, 

vendégeinknek nyújtott szolgáltatások javítása érdekében folyamatosan lehetőséget 

biztosítunk munkatársainknak a tanulásra, fejlődésre, valamint törekszünk motiválásukra és 

egyéni képességeik fejlesztésére. Nagyon fontos számunkra a nyílt és őszinte kapcsolat 

mind egymással, mind pedig partnereinkkel és a lakossággal. Törekszünk a folyamatos 

fejlődésre úgy, hogy közben hűek és reálisak maradjunk önmagunkhoz. 

Mindent, amit teszünk, a Városüzemeltető Kft. által elfogadott értékek mentén tesszük. 

Ezek az értékek a szorgalom, a megbízhatóság és a szakmai felkészültség segítenek 

küldetésünk teljesítésében nap mint nap. 

      

 „Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk egy célt, egy álmot? Csak ez a kis szó: akarom. 

Nincsenek leküzdhetetlen akadályok, csak emberek, akik nem hisznek az akadályok legyőzésében.” 

                                                                                                                               (Kurt Dimberger) 
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A Kft. szervezeti felépítése, működése 

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-nél az elmúlt évben  sem történt szervezeti 

változás. Minden évben a megújulásra és a pozitív változtatásokra törekszünk. A Püspökladányi 

Városüzemeltető Kft. a kötelezően ellátandó feladatainak ellátása során is azon igyekszik, hogy új 

dolgokkal színesítse és tegye szebbé, élhetővé Püspökladány Város környezetét. Nagyon sok 

energiát fordítunk működésünk során az általunk üzemeltetett ingatlanok és ingóságok állagának 

megóvására, illetve értéknövelésére. Kiemelt fontosságú tevékenységnek tartjuk a vállalkozási 

tevékenységünket, hiszen ennek a területnek az eredményéből nyílnak lehetőségek beruházásokra, 

fejlesztésekre. Abban bízunk, hogy Püspökladány Város Önkormányzata részéről erre az évre 

tervezett és meghirdetett pályázatokban, sikeresen részt tudjunk vállalni és értékes munkánkkal 

hozzá tudunk járulni az intézmények megújulásához, korszerűsítéséhez. 

Az alábbiakban mutatjuk be a Képviselő Testület számára a Püspökladány Városüzemeltető Kft. 

szervezeti felépítését, amely működési struktúra alapján végezzük és látjuk el feladatainkat. 

                                            A Kft. szervezeti felépítése, működése 
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Tevékenységi köreink: 

Önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatellátás:  

 parkgondozás,  

 köztisztaság,  

 játszóterek üzemeltetése, 

 önkormányzati utak kezelése  

 útfenntartás és síkosság-mentesítés, 

 gyepmesteri tevékenység, 

 buszváró üzemeltetés, 

 távhőszolgáltatás, 

 sportcsarnok és sportpálya üzemeltetés, 

 lakás és nem lakás helyiségek kezelése és hasznosítása,  

 temető üzemeltetés és temetkezési szolgáltatások ellátása (Püspökladányban, Bárándon) 

 piacüzemeltetés, 

 közcélú foglalkoztatás,  

 közérdekű foglalkoztatás, 

 gyógy- és strandfürdő üzemeltetés, 

 

Egyéb tevékenységeink 

 balatongyöröki ifjúsági tábor üzemeltetés, 

 16+1 fős kisbusz üzemeltetése, 

 társasházi közös képviselet, 

 egyéb vállalkozási tevékenységek. 

 

A Kft. pénzügyi helyzete 

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pénzügyi helyzetét évek óta 

nagymértékben befolyásolja az önkormányzati kötelező feladatellátásra fordítható csekély 

mértékű finanszírozás. Továbbra is létkérdés és kénytelenek vagyunk igénybe venni a Képviselő 

Testület által jóváhagyott hitelkeretet, a likviditásunk folyamatos biztosításához. Bérköltségünk,   

kintlévőségeink nagyságrendileg valamelyest emelkedtek, a téli időszakban hitelkeretünk 

maximálisan ki van használva.  Püspökladány Város Önkormányzata a város költségvetéséből 

2020. évben 32.000 eFt támogatási keretet biztosít a kötelező feladatok ellátásához. Ebből 
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végezzük a parkgondozási, köztisztasági, útfenntartási, síkosságmentesítési, buszváró 

üzemeltetési, valamint gyepmesteri tevékenységet. Ezeknek az elvégzett munkáknak az éves 

költsége évek óta jelentősen meghaladja a támogatási keret összegét. A folyamatosan emelkedő 

bér és a feladatellátással kapcsolatos költségek 2020. évi további emelkedése viszont pénzügyi 

helyzetünket stabilitását fogja negatív értelemben befolyásolni. 

2020. évben a 367/2019.(XII.30.) Kormány rendelet értelmében újabb 8 %-kal kellett emelnünk a 

garantált legkisebb minimál bér és szakmai bérminimum összegét. Az elmúlt években a 

béremelések a következő képpen alakultak. 2017. évben 15 %-os, 2018. évben 8 %-os és 2019-

ben további 8% emelés terhelte bérköltségünket, amely jelentős többletköltséget jelentett 

társaságunknál, valamint jelent majd a 2020-as gazdasági évben is. A költségvetési szervektől, 

intézményektől eltérően a béremelések fedezetére a Városüzemeltető Kft. nem kap forrást a 

központi költségvetésből, mint ahogy egyéb tevékenységére sem, így ezt az újabb bértömeg 

emelkedés forrását nekünk kell kigazdálkodni és megteremteni. Ezért tartjuk fontosnak olyan 

munkákban való közreműködést, ami nyereséget realizál, hiszen ezek biztosítanak forrást a 

növekvő költségekre, valamint forrást biztosíthatnak a beruházásokhoz, fejlesztésekhez. 

A tavalyi évhez hasonlóan központi béremelés minden területen megmutatja hatását, hiszen a 

külső szolgáltatók is érvényesítik áraikban a rájuk rótt, növekvő terheket. Ennek következménye 

az, hogy mi is magasabb áron tudunk igénybe venni szolgáltatásokat, magasabb áron tudjuk 

beszerezni a munkavégzéshez szükséges anyagokat. 

Kintlévőségeink kezelésére továbbra is igen nagyon nagy figyelmet fordítunk és törekszünk arra, 

hogy behajthatatlan követeléseink ne legyenek. 2020. évi bevételeink, költségeink, ráfordításaink 

tervezésénél figyelembe vettük azokat az információkat, amelyek befolyásolják a 2020-as 

gazdasági évet. Célunk ebben az évben is a társaság likviditásának folyamatos biztosítása, 

költségek terv szinten tartása, csökkentése, bevételek növelése, maximalizálása. 

Az idei évben sem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy azok az évközi, előre 

nem látható jogszabály változások, külső gazdasági tényezők, amelyek gazdálkodásunkra negatív 

hatást gyakorolnak, nehezíthetik céljaink megvalósítását. 

A közeljövőt érintő legfontosabb célkitűzések 
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A realitások talaján maradva a legfontosabb az, hogy a Városüzemeltető Kft. pénzügyi stabilitása 

biztos lábakon álljon. Ehhez azonban a mai gazdasági helyzetben mindenképp szükségünk van a 

tulajdonos Önkormányzat és a Képviselő Testület támogatására.  

Az alábbi célkitűzéseink a 2020-as évre: 

- Kiemelten a Püspökladányi Gyógy- és strandfürdő fejlesztése. (természetesen Önkormányzati 

beruházásból /támogatásból, pályázatból, stb./) 

- A távhőrendszeren felmerülő meghibásodások, elromlott gépészeti berendezések felújítása az 

üzembiztos szolgáltatás érdekében. 

- A Püspökladányi köztemető infrastruktúrájának további fejlesztése a 2020-as évben is a bérleti 

díjból képzett felújítási alap terhére. 

- Egyéb vállalkozási munkákon való részvétel kivitelezőként. 

 

Kommunális ágazat  

A kommunális ágazatunkra jellemző fő tevékenységi körök két részre oszthatók, ezek egyrészt a 

város működését biztosító kötelező feladatellátásra, másrészt a külső megrendelések alapján 

teljesített vállalkozási munkákra. Az aktuális évben elkészített üzleti terv egyfajta képet ad arról, 

hogy milyen céljaink, elképzeléseink vannak a következő év feladatival kapcsolatban. Ezeket a 

feladatokat igyekszünk bemutatni úgy, hogy a mögötte álló szervezet felépítését és tevékenységét 

is ismertetjük. 

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. működési területei: 

- Önkormányzat felé kötelező feladatellátási szerződésben rögzített, és egyéb feladatok 

ellátása. 

- Vállalkozási területen szerzett munkák elvégzése. 

A működési területeken végzett munkákban nagyrészt a kommunális ágazat dolgozói vesznek 

részt. A vállalkozási munkákat mindig úgy kell ütemeznünk, hogy mellette a kötelező feladat 

ellátást és az egyéb munkákat határidőre, hiánytalanul el tudjuk végezni. 

 Az ágazat fontos feladatának tekinti, hogy a közvetlen önkormányzati felügyelet alatt végzett 

tevékenységeket – mely kötelező jelleggel vagy szükségszerűen érinti a lakosságot- a legmagasabb 

színvonalon lássuk el lehetőségeinkhez képest úgy, hogy a minőség és a színvonal megfelelő 

szinten tartása mellett törekszünk a lehető legtakarékosabb módon végezni tevékenységünket. 
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Folyamatos célkitűzésünk, hogy az Önkormányzat és lakosság felől érkező tervezhető és váratlan 

feladatok megoldására alkalmasak legyünk, ezért a dolgozói létszámot lehetőség szerint képzett, 

dolgozni tudó és akaró emberekből tartjuk fenn. 

Az elvégzett és a tervezett feladatok határidőre és kifogástalan minőségben való munkavégzéséhez 

nélkülözhetetlen feltétel, a kor műszaki követelményeinek megfelelő technikai háttér. Cégünk 

ennek érdekében folyamatosan fejleszti, bővíti a rendelkezésre álló gépparkját, szerszámait, 

berendezéseit. 

A fenti kritériumok az alapfeltételei annak, hogy a városüzemeltetési feladatinkat megbízhatóan 

és tartósan legyünk képesek ellátni az Önkormányzat és a lakosság megelégedésére. 

A nyújtott feladat ellátások, szolgáltatások színvonalának biztosítását a mindenkori hatályos 

jogszabályok betartása mellett kell végeznünk. Kiemelt célunk a köztisztaság, a település tisztaság 

magas színvonalú biztosítása, a város zöldövezeteiben az időszaknak megfelelő karbantartás, 

parkosítás. Az említett tevékenységünkkel továbbra is esztétikussá és vonzóvá szeretnénk tenni 

Püspökladányt. 

Tevékenységi köreink 

- Önkormányzati kötelező feladatellátás, 

- 16+1 fős kisbusz üzemeltetés, 

- egyéb vállalkozási tevékenységek. 

Kötelező feladatellátás 

- parkgondozás 

- köztisztaság 

- játszóterek üzemeltetése 

- ünnepi díszvilágítás kihelyezés, üzemeltetés 

- önkormányzati utak kezelése 

- buszváró üzemeltetés 

- útfenntartás, síkosságmentesítés 

- gyepmesteri tevékenység 

- piac üzemeltetés, 
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- közcélú foglalkoztatás, 

- közérdekű foglalkoztatás. 

 

Parkgondozás: 

„Együttműködési megállapodás” keretében az alábbi tervezett feladatokat kívánjuk megvalósítani 

az idei év folyamán. 

Fűnyírás, fűkaszálás, füves területek gereblyézése 

A korábbi évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektetünk a feladatellátásunk keretében, hozzánk 

tartozó területek fűnyírására, fűkaszálásra, melyet az időjárás alakulásának függvényében 

annyiszor kell elvégeznünk, amennyiszer a vegetáció megkívánja. 

Munkánkat a jövőben is úgy kell ellátni, hogy a területeink ápoltak és gondozottak legyenek. 

 Sövény és cserje ifjítás: 

Az ifjítást kora tavasszal végezzük, míg a cserjegondozás folyamatos feladatunk tavasztól - őszig. 

A cserjék gondozását a méretbeli, esztétikai és balesetvédelmi (utak beláthatósága) szempontok 

figyelembevételével hajtjuk végre. 

Egynyári és évelő növények ültetése: 

Az egynyári és évelő növények ültetését tavasszal végezzük. Az egynyári növények ültetés után 

néhány hónapig fejlődnek és virágoznak, majd elhullanak, míg az évelő növények a tavaszi 

kiültetés után is az ágyásokban maradnak, majd áttelelnek.  

A városképünk minőségi kialakításához elengedhetetlen a virágosítás, ezért a közterületeink 

szakszerű felmérése után ~ 7.500 db változatos színvilágú árvácska, valamint egynyári és évelő 

növényekből ~ 8.000 – 9.000 db kiültetését terveztük be. Napjainkra fontos követelmény lett a 

csapadék és a hőmérséklet ciklikussága folytán a szélsőségeket elviselő növények beszerzése, 

ezért erre is nagy hangsúlyt fektetünk.  

A kertészetekkel továbbra is fenntartjuk a jó partneri viszonyunkat, így továbbra is számíthatunk 

segítségükre a kiválasztásban, a telepítési technológiák alkalmazásában. Együttműködésünk 

keretében, eseti alkalmazással, kertépítő mérnök segítségével tudjuk optimalizálni a fajta és 
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tenyész hely kiválasztását. Továbbra is tervezünk az oszlopokra kihelyezni különböző színű és 

fajtájú muskátlit és rózsát.  

Fagondozás: 

A vegetációs idő alatt végezzük el a közút melletti fák, cserjék ápolását. Elsősorban azokat az 

egyedeket vágjuk méretre, távolítjuk el, amelyek a közutakon forgalmi zavarokat idézhetnek elő. 

Az űrszelvénybe behajló ágakat, kilátást akadályozó és a jelzőtáblákat takaró fákat, cserjéket 

visszavágjuk, szükség esetén kivágjuk. Az épületek megóvása, balesetveszély elhárítása 

érdekében kivágandó fákat, valamint a kiszáradt fákat, fakivágási engedély megkérése után 

távolítjuk el. 

Öntözési feladatok: 

Nyári kánikulában nagy figyelmet kell fordítanunk növényeink öntözésére, mert ebben az 

időszakban csak így tudjuk életben tartani őket. Kánikulai időszakon kívül és kánikulai reggeleken 

esőztető módszerrel öntözünk, egyébként a növények gyökérzónáit célozzuk meg. 

Játszóterek üzemeltetése: 

Városunkban 11 db közterületi játszótér található, melynek üzemeltetését cégünk végzi. A 

játszótereken 2020-ban is betervezzük a homokozók homokcseréjét, a sérült, hiányos játszóelemek 

javítását, illetve pótlását, a külső borítás (festés) szükség szerinti megújítását, a pihenőpadok és 

hulladéktárolók felülvizsgálatát, javítását, illetve új hulladéktárolók elhelyezését. Mindegyik 

helyen elvégezzük a jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő időszakos kötelező ellenőrzést 

és az ellenőrzés során észlelt hibákat kijavítjuk. 

Ünnepi díszvilágítás kihelyezés, üzemeltetés: 

Az adventi és karácsonyi ünnepekre továbbra is kihelyezésre kerül a díszvilágítás. Az elmúlt 

években beszerzett elemek állagát igyekszünk karbantartással és pótlásokkal szinten tartani, hogy 

újszerű állapotában tudjuk kihelyezni a város frekventált részeire. 

Köztisztaság: 

A köztisztasággal kapcsolatos feladatellátásunkra továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk. A 

növekvő igényeket figyelembe véve igyekszünk a kihelyezett hulladékgyűjtők számát növelni, és 

a meglévőket rendszeresen üríteni, bár ez sem jelent sokszor megoldást, mert a városban 
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megjelenő szemetesedés sokszor a lakosság nem megfelelő hozzáállása miatt keletkezik. 2020-

ban is tevékenyen szeretnénk részt venni, a „Te szedd!” mozgalomban és hozzájárulunk 

városunkban a lomtalanítási és veszélyes hulladékgyűjtési kampányhoz. Az igazi megoldás a 

fejekben kezdődhetne el és a „Te Ne Dobd El!!!” jelentene megoldást.  

Továbbá, ha sikerülne elérni azt, hogy a keletkezett hulladékot a rendeltetésének megfelelő 

tárolóedénybe, konténerbe helyezze el az /ember/. 

Önkormányzati utak kezelése: 

Továbbra is útfenntartási tevékenység keretében végezzük a közlekedési táblák cseréjét, pótlását, 

szilárdburkolatú önkormányzati utak útburkolati jelek felfestését, gyalogos-átkelőhelyek 

felfestését, kátyúinak javítását az üzemeltetésünkben lévő 72 km közúti útszakaszon és 10,5 km 

kerékpár útszakaszon. A kátyúzási munkákat az önkormányzattal közösen mérjük fel. A felmérés 

után az aszfalt burkolatú utak helyreállítását, javítását, a külső hőmérséklet függvényében 

hidegaszfaltos és melegaszfaltos technológiával végezzünk. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a Zöld Város projektek átadása után a kerékpárutak hossza jelentősen 

meg fog nőni. Ezeknek az utaknak a kezelése, kátyúzása, jelzőtáblával való ellátása ugyanúgy a 

feladataink közé fog tartozni és ez igen jelentős anyagi terhet fog társaságunkra róni.  

Növeli költségeinket, hogy a város több körzetében különösen rossz, elöregedett újra aszfaltozásra 

szoruló utcák vannak, melyek javítása nem oldható meg csak az ütőkátyúk aszfaltozásával.  

Síkosságmentesítés: 

Téli időszakban a szilárd burkolatú utak, kerékpárutak, járdák hóeltakarítási és síkosság-

mentesítési munkáit látjuk el, melyhez biztosítjuk a síkosságmentesítő anyagot, a munkaerőt, 

valamint a gépjárműveket (IFA tehergépjármű, Unimog tehergépjármű, 2 db John Deere traktor).  

A síkosságmentesítés kapcsán meg kell említenünk, hogy a kerékpárutak hossza a befejeződő 

projekteknek köszönhetően jelentősen nőni fog, így nő majd a síkosságmentesítés költsége is. 

Buszváró üzemeltetés: 

A Buszváró üzemeltetését 2 fő közcélú dolgozóval oldjuk meg hétfőtől-péntekig (6-18-óráig). Az 

üzemeltetés során elvégezzük a váróterem és a mellékhelyiségek takarítását, fertőtlenítését, fűtés 

biztosítását. Folyamatosan végeztünk javítási, karbantartási munkákat. 
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Gyepmesteri feladatok: 

Társaságunk feladatai közé tartozik a gazdátlan ebek befogása és az így befogott kóbor állatok az 

„Elhagyott Állatokért Első Sárréti Regionális Állatvédő Egyesület” telephelyére szállítása térítési 

díj ellenében. A lakosságnál, a haszonállatok elhullásából keletkezett állati tetemeket az /ATEV 

Zrt./ szállítja el, diszpécserrel történő egyeztetést követően, az előre meghatározott napokon és 

időpontokban, természetesen díj ellenében, ami szintén a Kft. költsége. 

16+1 fős kisbusz üzemeltetés: 

Püspökladány Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 16+1 fős Ford típusú kis buszt 

leginkább sportegyesületek utaztatását és a temetői járat biztosítását szolgálja.  Az elmúlt évekhez 

hasonlóan ebben az évben is az a cél, hogy minél többen keressenek fel bennünket és vegyék 

igénybe ezen szolgáltatásunkat. A Nádudvari kézilabdás sportolókkal továbbra is szerződésben 

állunk és remélhetőleg ősztől is hozzánk fognak fordulni a fiatal tehetségek szállítása végett. 

Bízunk benne, hogy idéntől további szerződéses kapcsolatot sikerül kialakítani, akár helyi, akár 

vidéki szervezetekkel.  

A temetői járat áprilistól a téli szüneteltetés után a megszokott időben és útvonalon ismét elindul, 

főleg az idős emberek megelégedésére. A helyi lakosok a vidékiekkel ellentétben továbbra is 

kedvezményesebben vehetik igénybe a kisbuszt, azonban ettől az évtől is 10%-kal megemelkedett 

a tarifa, hiszen mind az üzemanyagár, az alkatrészek ára, a bér, a biztosítás költsége is emelkedik 

évről évre. A folyamatos karbantartás állagmegóvás elengedhetetlen szempont számunkra, ezért 

is nem látszik a kisbuszon, hogy már hét éve rója a kilométereket társágunknál. 

Ebben az évben is vállalunk iskoláknak, további sportegyesületeknek, családoknak, baráti 

társaságoknak különjárat szervezését igény szerint. Az utóbbi években egyre nagyobb igény 

mutatkozik külsős cégek részéről bel- és külföldi utak bonyolítására is. 2020-ban is törekszünk, 

hogy a saját célra lekötött kapacitáson felül rendelkezésre tudjunk állni magánszemélyek, cégek, 

sportegyesületek részére. 

Szennyvíz szippantás: 

Továbbra is folytatjuk IFA W - 50 LA típusú (4,5 m3 tartálytérfogat) és IVECO 130 E 18 típusú 

(6 m3 tartálytérfogat) járműveinkkel a szennyvíz szállítást. 
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Egyes településeken, mint engedélyes szolgáltató, a többi helyen, mint vállalkozásban végezzük 

tevékenységünket. Ez a közszolgáltatási tevékenység is már 2016. évtől a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási hivatal elszámolási kötelezettség alá tartozik. 

Piac üzemeltetés: 

A jövőben is az a célunk, hogy a városi piactér fenntartását, üzemeltetését úgy végezzük, hogy a 

hely és a lehetőségek maximális kihasználtsága és a piaci szolgáltatást igénybe vevő vállalkozó 

árusok és a lakosság megelégedettsége maximális legyen. A létesítmény folyamatos javítását és 

karbantartását egész évben végezzük. Az év minden hetében, heti három alkalommal van piaci 

nap, mely napokon, a nyitvatartási idő alatt biztosítjuk a piac törvényi előírásoknak megfelelő 

működtetését, a vásári rend betartását, a helypénzek beszedését és az illemhely üzemeltetését, 

tisztán tartását. Piaci napokon kívül a rendelkezésre álló területen elvégezzük az évszaknak és az 

időjárásnak megfelelő gondozását, a keletkező hulladék elszállítását, téli időszakban a hó 

eltakarítását, valamint a síkosság mentesítést.  

 Közcélú foglalkoztatás: 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, a 2020-ban is szívesen alkalmazunk /dolgozni akaró/ közcélú 

munkavállalókat. Az alábbi területeteken számítunk munkavégzésükre: parkápolás, köztisztasági 

feladatok, síkosságmentesítés. Néhányan visszatérő kollégák, akik beilleszkedtek közösségünkbe 

és hasznos munkavégzést folytatnak. 

Közérdekű foglalkoztatás: 

A Hajdú-Bihar Megyei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége és a Büntetés végrehajtás által 

kiközvetített foglalkoztatottak saját időbeosztás szerint tölthetik le a büntetésüket, napi 6 órával. 

A pártfogói felügyelettel szoros, jó viszonyt tartunk fenn. Ez a tevékenység egy szükséges teher, 

ezen a területen végzett munka mennyisége és minősége csekély mértékben járul hozzá városunk 

köztisztaságához. 

Egyéb vállalkozási tevékenység: 

A kötelező feladatellátási szerződésben rögzített és egyéb feladatok ellátása mellett vállalkozási 

tevékenységet is végzünk. Püspökladány városában és környékén igyekszünk szolgáltatásokra és 

egyéb munkákra pályázni, az ezekben rejlő lehetőségeket kihasználni. 
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Az elmúlt éveben, egy jól kialakult munkaszervezésnek köszönhetően, nagy segítséget jelentett a 

működésünkben a vállalkozási munkák végzése, melynek köszönhetően a késő őszi, a téli és a 

kora tavaszi időszakokban, kiegyenlítettebben tudjuk foglalkoztatni az ágazatnál dolgozó 

szakembereket. A dolgozók hasznos munkával való ellátása mellett, ezeknek a munkáknak a 

bevétele fontos szerepet játszik a költségvetésünkben.  

Vállalkozási munkáink: 

- családi házak, nagyobb beruházások gipszkartonozása, glettelése, festése, 

- mindennemű építő és kőművesmunka, 

- hideg burkolás, 

- szalagparketta lerakás, 

- tetőszerkezet javítás, felújítás, 

- gyeprácsos térkő, szegélykő készítés (a megrendelő telephelyén is), 

- fűvágás, fűnyírás, ártalmatlanítótelepre juttatás, 

- szemét, építésitörmelék, lomtalanítás után konténeres szállítás, 

- JCB 3 CX típusú munkagéppel, épületek bontása, törmelék rakodása, úttükör szakszerű 

szintezett kiszedése, raklapos áru kezelése és bárminemű földmunka végzése, 

- mérettől függően, eldugult szennyvízlefolyók modern technológiás duguláselhárítása, 

- utak, járdák, kapubejárók aszfaltozása, 

- cégünk kezelésében levő lakótelepi lakások javítási, karbantartási, munkáinak elvégzése, 

- vizsgázott rovar- és rágcsálóírtó kollégánk közreműködésével társasházak, 

közintézmények, magán lakóingatlanok rovar és rágcsálóirtása, megkötött szerződés vagy 

eseti megrendelés alapján. 

- Vállalkozási területen szerzett munkák elvégzése 

 

Sportcsarnok: 

A Gellér Sándor Sportcentrum nyitvatartása az idén is változatlan lesz, hétköznapokon napi 14 

órában, hétvégén pedig a bérlővel egyeztetett időpontban áll a látogatók rendelkezésére. 

A 2019-2020-as tanév kezdete előtt ismét elkészítettük az új terembeosztást. A Sportcsarnok 

termének kihasználtsága az iskolai tanév hónapjaiban hétköznapokon továbbra is 100 %-os.  
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Továbbra is a helyi iskolák testnevelés óráinak és a délutáni DSK foglalkozások megtartására 

biztosítjuk a terem használatát 8-16 óráig, ezt követően pedig az esti órákban a helyi 

sportegyesületek, futballcsapatok, baráti társaságok használják a termet. 2019-ben új bérlőink 

között tudhatjuk a Nádudvari Akarat Sportkört, akikkel reméljük hosszú távú bérleti jogviszonyt 

tarthatunk fenn. 

2020-as év az elmúlt évekhez hasonlóan a kispályás labdarúgó mérkőzésekkel indult és az év első 

felében már majdnem minden hétvégére van egy-egy foglalás kisebb rendezvények, tornák és 

mérkőzések lebonyolítására. Az év első felében kétszer is ellátogat hozzánk a Mega Játszóház. 

Áprilisban, a húsvét újra elhozza a már hagyománnyá vált Nyuszifutást. Majd májusban  újra 

megrendezésre kerül az Országos Mazsorett verseny.  

Az év második felében is vannak már foglalások különböző események és versenyek 

lebonyolítására, valamint lesznek olyan rendezvények is, melyek minden évben megrendezésre 

kerülnek a Sportcsarnokban, ilyen lesz például a BSzC Karacs Ferenc Gimnázium Szalagtűző 

ünnepsége is. A szabadon maradt napokra is folyamatosan érkeznek igények.  

A műfüves futballpálya és a teniszpálya kihasználtsága a téli időszakban továbbra is alacsonyabb 

mint a teremé, de a nyári időszakban, mindig megemelkedik. A létesítmény bérleti díjain idén 5 

%-ot emeltünk, mivel utoljára 2013-ban volt emelve, így már szükségesnek tartottunk egy 

minimális emelést. A Sportcsarnok termének falán továbbra is lehetőség van molino elhelyezésére, 

melynek bérleti díján nem emeltünk, hogy kedvező legyen meglévő és új parnereink számára. Idén 

is tervezzük az új partnerek megkeresését, hogy minél jobban megemeljük a hirdetések számát. 

Ebben az évben is arra fogunk törekedni, hogy a lehető legmagasabb kihasználtságot tudjuk elérni 

a Sportcsarnok termét illetően. 

Rendezvényközpont:  

Rendezvényközpont nyitvatartása 2020-ban sem fog változni, továbbra is a már megszokott napi 

13 órában állunk a lakosság rendelkezésére hétköznapokon. A bejárat melletti portán kollégáink 

továbbra is készséggel állnak az ügyfelek segítségére. Az irodai szolgáltatásokat továbbra is 

változatlan árak mellett végezzük, mely még mindig népszerű a lakosság körében.  Állandó 

bérlőink körében nem történt változás, a földszinti 5 iroda bérlése továbbra is folyamatos. Mivel 

utoljára 2017-ben volt bérleti díj emelés, idén az éves inflációnak megfelelő mértékben kívánjuk 

megemelni az irodák bérleti díjait, így idén ezen a téren bevétel növekedés várható.  
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A Rendezvényközpont I. és II. emeletén működő Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

intézményei, illetve a földszinten kialakított Kormányablak ügyfélszolgálata 2020-ban is 

folyamatos lesz. Az irodák közüzemi díjait idén is teljes mértékben finanszírozni fogja a 

Kormányhivatal.  

A közös területek takarítását, portaszolgálat ellátását és az épületbiztosítást havi díj ellenében 

továbbra is mi végezzük. 2020-ban a portaszolgálat és takarítási díj mértékét 20%-kal kívánjuk 

megemelni, így kompenzálva az elmúlt évek garantált bérminimum emelkedésének hatására 

felmerülő többletköltségeinket. 

A délutáni, illetve esti órákban helyi tánctanárok tartanak csoportos órákat a konferenciateremben, 

melyek 2020-ban is folyamatosak lesznek. 2019. év végén két új bérlővel is bővültünk, így idén 

magasabb kihasználtságra számítunk. A konferenciaterem szabad óráira is folyamatosan érkeznek 

megkeresések, különböző előadások, szakmai napok, gyűlések lebonyolítására. 2020-ban is arra 

fogunk törekedni, hogy minél magasabb kihasználtságot érjünk el. 

Balatongyöröki ifjúsági tábor: 

2020-ban 10 %-ot emelünk a Balatongyöröki Tábor szolgáltatási árain. Az árak kialakításánál 

továbbra is szem előtt tartjuk, hogy a helyi lakosok számára kedvező áron tudjuk biztosítani a tábor 

szolgáltatásait. 

Mint minden évben, idén is először a Püspökladány Város Önkormányzata dolgozói, valamint a 

Püspökladányi Városüzemeltető Kft. dolgozói foglalhatnak elsőként szállást a táborban. 

Megkezdtük a helyi iskolák, intézmények megkeresését is szállásajánlatunkkal. A tavalyi évhez 

hasonlóan plakátokat fogunk kitenni a város forgalmasabb részein, hogy minél több ember 

érdeklődését felkeltsük a tábor iránt.  

Az apartmanok iránt minden évben egyre több szállásfoglalási igény érkezik be. Már januárban 

rengetegen jönnek várólistára feliratkozni. Az eddigi beérkezett igények alapján az apartmanokban 

már csak egy-két turnusban maradt szabad hely. A faházas szobákra is folyamatosan érkeznek 

megkeresések. Az idei évben vendéglétszám emelkedésre számítunk, ugyanis már több iskola, és 

intézmény is megkeresett bennünket, hogy szállást foglaljon a táborba. A családok, baráti 

társaságok körében is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a tábor. A tábor szabad férőhelyeit a 

későbbiekben folyamatosan tervezzük meghirdetni a helyi újságokban és a Kft. honlapján is. 
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Folyamatban van a szezon előtti teendők előkészítése, az elvégzendő feladatok felmérése. A jó idő 

beálltával megkezdjük a karbantartási, felújítási munkálatokat. A tábor tereprendezése, 

kitakarítása, ágyneműk, függönyök mosása, az elhasználódott berendezések, eszközök cseréje, 

javítása, a faházak külső állagmegőrző munkálatai az elsődlegesen elvégzendő feladatok közé 

tartoznak. A szolgáltatói megállapodások előkészítése, a működéshez szükséges dokumentumok, 

és engedélyek előkészítése, aktualizálása szintén az elvégzendő feladatok közé tartozik, illetve a 

szezon előtti ellenőrzések is egyeztetés alatt állnak.  

Idén is szeretnénk a tábor konyháját főzőkonyhaként üzemeltetni, mivel nagyon sok igény érkezik 

étkeztetésre, és az előző évekből csak pozitív visszajelzéseket kaptunk. Az étkeztetés, valamint a 

gondnoki felügyelet megoldása egyeztetés alatt van.  

Gyógy- és strandfürdő: 

A folyamatosan emelkedő kiadásainkat tekintve, amely legfőképp a bérköltséget jelenti és 

természetesen beszállítóink és partnereink áremeléseit szem előtt tartva 2020 május 1-től 10%-os 

emeléssel fogjuk kalkulálni a Gyógy- és strandfürdő szolgáltatásait, ez alól kivétel a 

fürdőgyógyászati kezelések díjai. Természetesen a püspökladányi lakosság részére továbbra is 

kedvezményesen lehet a napi belépőt megvásárolni, mint ahogy azt már megszokhatták. A strand 

nyitását idén május 1-re tervezzük ugyan úgy, ahogy az ezt megelőző években és bízunk abban, 

hogy az időjárás is alkalmas lesz már a folyamatos kinti üzemeléshez. Mivel tartós lehűlés esetén 

a forgatott vizű medencék hőfoka ilyenkor még ingadozó lehet. Országosan ezért is szokott 

egyébként nagyon sok strand csak június 15-én kinyitni kapuit, amikor már a nyári időjárás 

elkezdődik az iskolának pedig vége.    

Tervezett programjaink: 

• nyári rendezvények /egyeztetések alatt/, 

• szezonnyitó nyílt nap családi programokkal, 

• vízi aerobok /díjtalan/ a hétvégeken igény szerint, péntek, szombat, vasárnap, 

• tanévzáró strandparti sztár fellépőkkel /szervezés alatt/, 

• úszótáboroknak, vízilabda versenyeknek, helyszínbiztosítás, 

• programok rendezvények a strand területén a Művelődési Ház szervezésében, 

• cégek, egyesületek rendezvényeinek helyszín biztosítása, pl. Vasutasnap, egészségnap, 

Rendőr szakszervezeti nap, stb., 
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• sport programok, kispályás foci bajnokság, strandröplabda bajnokság, VSZ focikupa. 

A rendezvények lebonyolítása természetesen csak abban az esetben, ha a Coronavirus disease 

(COVID-19) járvány miatt elrendelt intézkedések ezt már abban az időben már lehetővé teszik! 

A STRAND megnyitása előtt legfontosabb javítási, karbantartási munkáink: 

• Először is a szezon előtt a strandon felmérésre kerülnek a kinti medencéink állapota, de az 

előző évekhez hasonlóan az úszó-, a tan- és a gyermek medencék csempéinek javításával     

és pótlásával kell kezdenünk. 

• A tanmedencéhez új vízforgató szivattyú beszerzése is szükségessé vált, sajnos az idő 

múlásával egyre több munkát és költséget kell a gépészeti technológiára fordítani.  

• A vízalatti porszívó felújítása is aktuálissá vált. 

• Az úszómedencéhez elengedhetetlenül szükséges az új úszósáv elválasztó bóják cseréje. 

• A gyerekmedence aljának teljes fugázása és javítása. 

• A gyermekmedence vízi játékelemeinek felülvizsgálata és karbantartása. 

• Zuhanyzók, lábmosók, csaptelepek javítása vagy cseréje, illetve fugázások javítása. 

• A lefolyórácsok /gyógy- és gyerekmedencénél/ beszerzése és cseréje. 

• A kinti gyógymedencék meszelése szükségszerű javítása, glettelése és meszelése. 

• A gépházban a puffer tartályok csapok, csövek cseréje. 

• Műhely teljes felújítása. Külső belső vakolás, tetőszigetelés mivel esős időben beázás 

tapasztalható.  

• 10 kabin ismételt festése, kinti pihenő padok, öltözőfülkék, fogasok festése és javítása. 

• Gépészeti akna fedlapok festése. 

• A nyári vizesblokkok tisztasági festése. 

• A játszótéri elemek festése, karbantartása és felülvizsgálata. 

• A homokozóba, és a röplabda pályára friss homok szállítása, terítése és rotálása. 

• A csobogó tolózár /80-as/ beszerzése és cseréje. 

• Az úszómedence dobbantók csúszásmentes gumijának cseréje. 

• II-es termálkút falának vakolása, festése. 

• A sátortartó doboz /az úszómedencénél/teljes javítása. 

• A tóátemelő szivattyú puffer tartályának tisztítása, az elektromos szekrény karbantartása, 

javítása.    
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• Vegyszer szivattyú felújítása vagy cseréje. 

                 

A fentiekből is látszik, hogy mennyi munkát kell elvégezni szakembereinknek a strand nyitását 

megelőzően. A folyamatos karbantartástól függetlenül is korosodik az infrastruktúránk, amely 

csak azt eredményezi, hogy évről-évre egyre többet kell költeni a biztonságos üzemvitel érdekében 

a tervezett karbantartásokra. 

 

Csak reménykedni lehet, hogy Gyógyfürdőnk működését nem fogja befolyásolni a kialakult 

járványügyi helyzet, mert a forgalmunkat az emberek aggodalma és félelme miatt viszont 

biztosan érinteni fogja! 

 

Önkormányzati lakások 

Az idei évben az önkormányzati bérlakások száma a tavalyi évhez képest csökken, hiszen 

szakhatóság határozata alapján két ingatlan életveszélyes, amelyet a bérlők kiköltöztetése után el 

kell bontani.  A lakásbérleti szerződések felülvizsgálata során, Önkormányzati határozat alapján 

néhány bérlő szerződése idén nem kerül meghosszabbításra, ezért a tavasszal ki kell költözniük az 

ingatlanokból. Azoknál a bérlőknél, akiknél a tavalyi évben lejártak vagy felmondásra kerültek a 

szerződések bíróságon keresetet terjesztettünk elő a kilakoltatás megkezdése végett. 

A szolgálati lakások kiutalását, hosszabbítását helyi rendelet szabályozza, melyet az 

Önkormányzat vizsgál felül. 

Nem lakás bérlemények 

A nem lakás bérlemények száma továbbra is 8 db. A bérleti díjak mértéke 2020. január 01-től 10 

%-kal megemelkedett.  

Társasházi közös képviselet 

A Városüzemeltető Kft. 2020. január 01-től 15 db helyi és 1 db vidéki társasház közös képviselői 

teendőit látja el. A közös képviselővel szemben támasztott követelményeknek megfelelő 

végzettségekkel, nagy szakmai gyakorlattal rendelkező kolleganőink látják el ezt a nem mindig 

hálás feladatot. Ennek keretében végezzük a társasházak könyvelésével, bérszámfejtésével, 
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üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával és minden egyéb társasházi feladatokkal járó 

mindennemű tevékenységet. 

Kossuth u. 26. 

A Kossuth u. 26. szám alatti ingatlan emeletén található egyik iroda tavaly év végén megüresedett, 

azonban idén általunk kerül hasznosításra. A földszinten található irodák bérlése viszont továbbra 

is folyamatos. Idén is törekszünk az épületben található egyéb hasznosítható helyiségek 

bérbeadására. Emeleti tárgyaló termünket jelenleg is igénye veszi az egyik alapkompetencia 

fejlesztő képzést szervező intézmény. 

Állandó bérlőink számára változatlan feltételek mellett biztosítjuk az iroda helyiségeket idén is. 

Emeleti és földszinti termünk bérleti díján viszont minimális mértékben emeltünk. Az év folyamán 

további bérlőkre számítunk, illetve régi bérlőinket is újra felkeressük. 

Távhőszolgáltatás:  

A távhőszolgáltatás karbantartási és felújítási terve 2020. 

Karbantartásra fordítandó kiadásaink jelentős részét a kazánház és hőközpontok 

megfelelő üzemeltetésére és szakszerű karbantartására fordítjuk. A megfelelően végzett és 

ütemezett karbantartásokkal, az a célunk a jövőben is, hogy a szolgáltatás kieséseket 

kiküszöböljük, illetve az üzemelés biztonságát legmagasabb szinten tartsuk. 

Karbantartási tevékenységünket az alábbi főbb csoportokra bonthatjuk: 

Gázbiztonsági karbantartások: 

1. Gázégők rendszeres ellenőrzése, karbantartása alvállalkozói szerződés szerint V-Energia, 

2. Gázkazánok karbantartása Weishaupt, (Damjanich u. 4, Petőfi u. 9), 

3. Gázfogadó állomás rendszeres ellenőrzése, karbantartása, alvállalkozói szerződés szerint  

(Damjanich u. 4, Petőfi u. 9) 

4. Gázérzékelő biztonsági berendezések rendszeres (kötelező) felülvizsgálata, karbantartása, 

alvállalkozói szerződés szerint (Damjanich u. 4, Petőfi u. 9) 

 

Hőközponti karbantartások: 
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1. Elzárószerelvények, szelepek cseréje 

2. Szivattyúk ellenőrzése, cseréje 

3. Hőcserélők ellenőrzése, karbantartása 

 

Hőtechnikai karbantartások: 

1. Hőmennyiségmérők vizsgálata, lejárt hitelesítésű hőmennyiségmérők hitelesítése. Lejáró 

hitelességű hőmennyiségmérők hitelesítése, illetve cseréjénél a törvényi 

kötelezettségünknek eleget téve az elszámolási hőmennyiségmérőket 4 évente 

szükséges újra-hitelesíteni, vagy azok helyett új, hiteles hőmennyiségmérőket 

beszereznünk. 

 

Kazánházi karbantartások: 

1. Vízlágyító rendszeres karbantartása, regenerálása alvállalkozói szerződés szerint (Damjanich 

u. 4, Petőfi u. 9). 

2. Elektronikus fűtésszabályzó szükség szerinti javítása, felújítása, cseréje. 

 

Távhővezetéki karbantartások: 

1. Föld felett vezetett távhővezeték szakaszok hőszigetelésének  

és alu. burkolatának felújítása 

2. Távhővezeték szakaszok felülvizsgálata, szükség szerinti javítása 

3. hálózat szakaszolószerelvényeinek ellenőrzését, javítása 

 

Egyéb rendszeres kazánházi és hőközponti karbantartások 

Energetikai szakreferensi tevékenység: 

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása, ill. a 122/2015. (V. 26.) 

Kormányrendelet módosítása szerint az alábbiakban meghatározott energiafogyasztású 

vállalkozásnak 2016.12.21-től (függetlenül attól, hogy KKV vagy nagyvállalat) legalább egy, tőle 

munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell igénybe vennie: 
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- a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 

000 kWh villamos energiát vagy 100 000 m3 földgázt vagy 3 400 GJ hőmennyiséget. A 

távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenységgel meghaladjuk az előírt 

energiafelhasználást, ezért energetikai szakreferens alkalmazása kötelező. 

A törvény szerint a szakreferens feladatai: 

- Az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos 

feladatok támogatása. 

- Energiahatékonysági szemlélet kialakításának támogatása. 

- Energiatakarékossági cselekvésekre felhívó tájékoztatót készít. 

- Javaslatot készít energiahatékonysági fejlesztésekre és üzemeltetési megoldásokra. 

- Épületenergetikai rendszer energia fogyasztására vonatkozó veszteségpontok feltárása és 

javaslattétel azok optimalizálására, fejlesztésére. 

- Megvalósított energiahatékonysági fejlesztések és üzemeltetési megoldások energia 

megtakarításának kimutatása. 

- Havi jelentésekben a fejlesztéseket és optimalizálásokat megelőző és azokat követő 

várható fajlagos energiafogyasztási adatokat összehasonlítja, és az ennek eredményeként 

realizálódó megtakarításokat kimutatja. 

- Havi és éves jelentések elkészítése, megküldése a MEKH részére. 

- Havi jelentések elkészítése keretében kimutatást készít a cég tevékenységéről, tárgyhavi 

energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, 

beruházások, energiahatékonysági fejlesztések, valamint egyéb körülmények 

figyelembevételével. 

- Összefoglaló éves jelentést készít az elkészített havi jelentések alapján, amely tartalmazza 

a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztéseket, alkalmazott üzemeltetési megoldások 

által elért energia megtakarítási eredményeket. Éves jelentés keretében adatszolgáltatás 

nyújtása a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé. 

 

A fent felsorolt karbantartások, munkák tervezett értéke: 12.000,- eFt. 

 

Távhő gerincvezetéken lévő távhőaknákban a szerelvények és a távhővezetékek és idomaik 

teljeskörű felülvizsgálata. 
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Távhő hálózatunkon a karbantartási időszakban kollégáink végig ellenőrzik a gerincvezetéki 

szakaszokon a vezetékek és csomópontok állapotát /zárt rendszerről lévén szó csak külső 

szemrevételezéssel/ és kijavítják a szivárgó szakaszokat. A nyári hónapokban a társasházi 

hőközpontok műszaki állapotának felülvizsgálatai és karbantartásuk.  

 

Az elmúlt években keletkezett meghibásodások azt mutatják, hogy az aknákban lévő csővezetékek 

és szerelvények nagyon rossz állapotban vannak. A létesítésük óta eltelt 30 évben a csővezetékek 

külső felülete nagy mértékben korrodálódott, a csőhálózat belső felületét, /különösen az íveknél/  

a víz és a benne lévő szennyeződések sok helyen elhordták, ezzel teljesen levékonyítva az 

anyagvastagságát. Napjainkra elengedhetetlen a tüzetesebb felülvizsgálat az aknákban lévő 

szerelvényeknek, csőszakaszoknak. 

Petőfi u. alatti fűtőmű és a Petőfi Sándor Általános Iskola között húzódó távhővezetéki 

hálózat felújítása, rekonstrukciója. 

A Gimnázium épületét, a Szakmunkásképző épületét és a Petőfi Sándor Általános Iskolát 

hőenergiával központi kazánház látja el. A fűtőmű és a Petőfi Sándor Általános Iskola között a 

fekete acélcsőből készült távhővezeték betonelemekből készült csatornába van vezetve. A 

távhővezetéki rendszer az 1975-ös létesítés óta nem volt felújítva. Az elmúlt 2 évben a 

meghibásodások drasztikusan megnőttek, mivel a betonelemekben lévő csőhálózat és a csöveket 

tartó acél szerkezet teljesen elkorrodálódott. Az acél függesztő szerkezetek letörtek, a csővezetéket 

nem tartják, mely így a beton védőcsatorna fenék részén helyezkedik el nem tartva a töltéshez, 

ürítéshez, légtelenítéshez szükséges lejtési viszonyokat. A 2019-es évben két alkalommal kellett 
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feltárásokat végeznünk a hiba kiderítésének érdekében, mindkettő a fűtés szolgáltatását 

kockáztatta. A feltárásokat szakaszosan végeztük 5 helyen kutató árokkal, hogy lokalizálni tudjuk 

a meghibásodás helyét. Így pontos képet kaptunk a rendszer állapotáról. A feltárások után a 

helyszíni szemle alkalmával megállapítottuk, hogy a csővezetéki rendszer napjainkra gyakorlatilag 

alkalmatlan a biztonságos távhőszolgáltatásra. Ez azt jelenti, hogy annyira el vannak korrodálva a 

csőhálózat bizonyos szakaszai, hogy minden nap előfordulhat a hálózaton hiba és vízelfolyás. 

 

A fenti tényeket mérlegelve javasoljuk a 2020-as fűtési idény befejezése után a teljes csőhálózat 

cseréjét. A meglévő szerkezeteket, csőhálózatot kibontanánk és helyére előre szigetelt műanyag 

távhővezetéket építenénk, a lejtéseket szakaszonként elhelyezett alátét szerkezetekkel 

biztosítanánk. Az így kialakított távhővezetéki hálózat teljes biztonsággal ellátná a feladatát.   

Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a távhőszolgáltatási rendszerünk 45. éves és az eltelt 

időszakban komplett hálózati felújításon nem esett át a rendszer, akkor arra kell számolnunk 

/amit az elmúlt években már meg is tapasztalhattunk/, hogy egyre több hálózati meghibásodásra 

számíthatunk az elkövetkező években. 
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Püspökladány Köztemető további fejlesztése 2020-ban: 

Az előző években megkezdődött infrastruktúrális fejlesztések eredményeképpen a püspökladányi 

temetőben elindult egy arculatváltás, mely a meglévő korszerűtlen tereket, épületeket váltja. 

Célunk, hogy ez a megújulás, modernizáció 2020-ban is folytatódjon. 

2018-2019-es években a ravatalozó bővítését, felújítását elvégeztük, mely után az elkészült épület 

méltó hellyé vált a külső ravatalozások lebonyolításához. 

Következő feladatunk, hogy a meglévő, arculatában az építéskori állapotnak megfelelő épületet 

hozzákapcsoljuk megjelenésben és funkcióban a felújított és bővített előtetőhöz. Napjainkra 

szükségszerű a belső padozat, a kiegészítők és drapériák cseréje, felújítása egy másik színvilág 

alkalmazásával. A belső megjelenés kialakításához párosulna a tervezett kettősszárnyú biztonsági 

üvegajtó, mely beépítése előtt kibontanánk a meglévő falat és az acélszerkezetű hozzá tartozó 

szerkezetet. Az átalakítással meg tudnánk nyitni a belső teret az előtető felé, így minden 

ravatalozást a belső helyiségben lehetne elvégezni.  
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A belső acél oszlopsor alatt lévő beton alapra fix padokat gyártanánk zártszelvény alapszerkezettel 

és gyalult fapad deszkákkal borítva. A padok fa szerkezetének színe megegyezne az előzetesen 

kialakított előtető színvilágával. A régi ravatalozó épület homlokzatát kijavítanánk és tört fehér 

színűre festenénk, a lábazata antracit színt kapna. Az előtető alatti beton teret antracit kültéri gres 

lap burkolóval burkolnánk, mely a létrejött építmény befejező munkája lenne. 

Az így létrehozott épületegyüttesben jól kapcsolódna egymáshoz a meglévő-megmaradó 

épületrész és a 2019-es évben bővített, felújított előtető. 

Azt viszont el kell mondanunk, hogy a Temető területén belül évről-évre nő a sírok száma. A régi 

parcellák újra nem váltott régi sírhelyei és az 5. tábla is rövidesen lezárásra kerül.  

A 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet az alábbiakat írja elő: 

3. § (1) A temetőhöz vezető útnak és a sírhelytáblákat (parcellákat) összefogó úthálózatnak 

gépjárművel is járhatóknak kell lennie. Gépjármű várakozó helyet külön jogszabály szerint kell 

biztosítani. 
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(2) Új temető létesítésénél vagy meglévő temető bővítésénél az akadálymentes közlekedésről 

gondoskodni kell. 

4. § (2) A vízvételt (kút, közkifolyó) - a csurgalékvíz megfelelő elvezetésével - legalább 150 m-ként 

biztosítani kell. 

Ezek alapján mindenképpen szükséges az önkormányzattal /mivel a rendeletben foglaltak a 

tulajdonost kötelezik/ együtt egy tavaszi Temető bejárás, amely alapján döntést tud hozni a 

Képviselő Testület arról, hogy mikorra tud eleget tenni a Kormány rendeletben foglaltaknak és  

lehet tovább végezni zavartalanul a temető üzemeltetését. Az utak rossz állapotával kapcsolatban 

az elmúlt évben is nagyon sok lakossági panasz érkezett be hozzánk. 

Vállalkozási munkák: 

Nádudvar Demjén Tanya állattartó épület felújítása 

2019-ben árajánlatot adtunk Nádudvar Demjén Tanya állattartó épület felújítására. Tárgyalásokat 

követően árajánlatunkat elfogadták és 2020. év elején elkezdhettük a telepen az épület teljeskörű 

felújítását. 
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Az épület kiürítése után ki kell bontanunk a teljes etető vonalat, szellőző berendezéseket, 

vízvezetéki hálózatot. A bontás után új falnyílásokat kell kialakítanunk, és meglévőket 

befalaznunk. A belső falazatot hőszigeteléssel kell ellátanunk, melyre ALU lemezburkolat kerül. 

Utána elvégezzük a tető acél szerkezetének teljes festési munkáit. Fel kell újítanunk az épületben 

lévő szociális blokkot és az épület mellé silóalapot kell építenünk. Az elkészült munkafolyamatok 

után át kell adnunk az épületet a technológiát szerelő vállalkozó felé. 

Püspökladány, Vasút utca 4. 2611/2. hrsz.-ú ingatlanon lévő felvételi épületben Központi 

forgalomirányító helyiség kialakítása 

2019-ben árajánlatot adtunk Püspökladány felvételi épületben KÖFI helyiség kialakítási 

munkáira, melyben nyertesként hirdettek ki minket. 

A helyiségben a KÖFI központ számítógépei és munkaállomásai kerülnek elhelyezésre. Az épület 

jelenleg is a földszinten látja el a forgalmi funkciókat, mely az emeleten kialakítandó új helyiséggel 

kibővítésre kerül. 

Püspökladány-Ebes vasúti vonalszakasz korszerűsítése során az erősáramú berendezések is 

korszerűsödnek. Az erősáramú berendezések korszerűsítésének keretében a meglévő épület 1. 

emeletének érintett két helyiségének összenyitásával kerül kialakításra az új KÖFI helyiség. 

Megvalósul az érintett terület komplex felújítása, gépészeti és elektromos hálózatainak cseréjére. 

 

Hajdúszovát SZOVÁTI ZRT. 1. telepen kialakítandó malacnevelő épület kialakítási 

munkáihoz kapcsolódó homlokzati hőszigetelési munkák 

Nádép Kft. alvállalkozójaként több munkát is végeztünk 2019-ben. Munkánkkal meg voltak eddig 

elégedve, így megbízást kaptunk Hajdúszovát SZOVÁTI ZRT. 1. telepen kialakítandó 

malacnevelő épület homlokzati hőszigetelési-, és vékonyvakolat elhelyezési munkáinak 

elvégzésére.  

Talajtól 50 cm-ig XPS szigetelés készül, azon felül homlokzati hőszigetelés kerül kialakításra, 

ragasztással, dűbelezéssel. A szigetelt felület hálózva, glettelve lesz, majd végül fehér 

vékonyvakolat borítást kap. A malacnevelő épület 400 m2 homlokzatán kell hőszigetelési és 

vakolási munkákat végeznünk. 
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Ahhoz, hogy vállalkozási munkáink legyenek nagyon sok energiát és időt kell befektetni. A fenti 

konkrét munkákon túl, természetesen folyamatosan keressük az új beruházásokat /a szakmai 

tudásunknak megfelelő/, vállalkozási kapacitásunk lekötése érdekében.  

Horgásztó 

2020-ban továbbra is az a célkitűzésünk, hogy a Fürdő tó minden szempontból méltó legyen a 

településrészhez és a városhoz. Feleljen meg a Mi horgász vendégeinknek, a tóba telepített hal 

mennyisége adjon sok élményt a horgászoknak. A hozzátartozóik elvárásainak és a kilátogató 

lakosság részére a tó környéke pedig nyújtson ápolt, tiszta és rendezett környezetet. A 

sporthorgászati lehetőséget szeretnénk bemutatni és biztosítani a városba érkező vendégeknek, 

testvérvárosi delegációknak az önkormányzat hozzájárulásával. Lehetővé tesszük, a szabadidő 

kellemes eltöltését egy csendes, nyugodt és tiszta környezetben. 

Haltelepítés. 

A Halgazdálkodás terv szerint 2020-ban: 

 ponty 3 nyaras      4 q 

 ragadozó 1-2 nyaras     50 db 
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Már működő horgásztóként idén már a napijegyes horgászok számának az emelkedésével is 

számolunk. Hirdetjük a horgászati lehetőséget, versenyek lebonyolítására is teret adunk az 

érdeklődőknek (baráti, céges, stb.) Nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt évben azon, hogy a tó és 

területe minőségi változással kerüljön rehabilitálásra. Ezt egy év alatt természetesen nem lehet 

véghez vinni. Viszont jó koncepcióval és folyamatos felügyelettel és kontrollal ezt meg tudjuk 

valósítani. 

Feladatok 2020-ban: 

 A kerítés drót és a tartóoszlopok cseréje, új kerítés építése. 

 Kamera rendszer kiépítése. 

 A horgászbeállók partvédelmének megerősítése és tisztán tartása. 

 Szakember támogatásával faültetés a területen. 

 Fából készült kiülők gyártása és elhelyezése a területre. 

 Folyamatos terület rendezés és fűnyírás. 

 Az A/1-es csatorna felőli part rendezése, hullámtörő kiépítése, majd a part feltöltése. 
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A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. 2019. év tényleges és 2020. évi 
tervezett adatai 

    

    

    

  adatok eFt-ban adatok eFt-ban 

Megnevezés 
2019.év tény 

adatok 
2020. év terv 

adatok 

I. Értékesítés nettó árbevétele 459 682 493 113   

II. Aktívált saját teljesítmények 9 597   6 510   

III. Egyéb bevételek 220 015 216 163   

IV. Anyagjellegű ráfordítások 361 974   362 412   

V. Személyi jellegű ráfordítások 283 116 305 766   

VI. Értékcsökkenési leírás 27 805   29 515   

VII. Egyéb ráfordítások 15 296 16 523   

A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 1 103   1 570   

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0   0   

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 768   830   

B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -768   -830   

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 335   740   

XII. Adófizetési kötelezettség 0   0   

E. ADÓZOTT EREDMÉNY 335   740   

    
A táblázat adatai a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2019. évi tény, valamint 

a 2020. évre tervezett adatait tartalmazzák. A tervezés során bázisnak a 2019-es évet tekintettük, 

ezek alapján, valamint a rendelkezésünkre álló, gazdálkodásunkat befolyásoló információk 

alapján készítettük el a pénzügyi tervünket. 

Értékesítés nettó árbevétele: 

Társaságunk 2020. évi árbevételének tervezésénél figyelembe vettünk minden olyan, jelenleg 

rendelkezésünkre információt, már hatályban lévő jogszabályváltozást, amely befolyásolja 

árbevételünk alakulását. Minden gazdálkodási területünkön a maximálisan elérhető teljesíthető 

árbevételekkel számoltunk. 2019. évben több olyan területünk volt, ahol rajtunk kívül álló okok 

miatt elmaradtak a tervezett bevételek. Továbbra is nehezen tervezhető árbevétel szempontjából 

a temető, a strand, balatongyöröki tábor, valamint az egyéb vállalkozási munkák tevékenysége. 
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Ezeken a területeken nagyon sok az a külső gazdasági tényező, amely kedvezőtlenül tudja 

befolyásolni eredményünket.  

Kötelező feladatellátási tevékenységünkön nagyon minimális árbevétel képződik, hiszen ezeket 

a munkákat az Önkormányzat megbízásából végezzük. A feladatellátásra a tulajdonos 

önkormányzat a 2020-as költségvetéséből 32.000 eFt önkormányzati támogatást biztosít. Ez a 

támogatási keret még mindig nem fedezi a feladatellátásra fordított költséget, ezeknek a kötelező 

feladatoknak a hiányzó forrását a vállalkozási munkák eredményéből próbáljuk pótolni. 

2020. évben átlagosan 10 % díjemelést tervezünk a Balatongyöröki Tábor szolgáltatási díjaiban, 

a piaci alapú lakásbérlemények bérleti díjaiban, valamint díjemelési javaslatot készítünk elő az 

önkormányzati bérlakások lakbérek és a hozzátartozó rezsiköltségek rendezésére. Erre 

mindenképp szükség lenne, hiszen a költségek évről évre növekednek, az alacsony lakbérek 

pedig erre nem nyújtanak fedezetet. Ez évek óta problémát jelent, a lakbéreket úgy kellene 

megállapítani, hogy azok fedezék az ingatlanhoz kapcsolódó költségeket, mint pl. a 

szemétszállítás, valamint a javítások, karbantartások költségét. 

Értékesítés nettó árbevételének tervezett összege 2019. évre:    493.113 eFt 

Az egyéb bevételek között számoljuk el a távhő támogatást, folyékonyhulladék szállítás 

költségeinek ellentételezésére kapott állami támogatást, az önkormányzattól kapott támogatást, 

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokat, központi alapoktól kapott támogatást. 2019. október 

1-től jogszabály módosítás következtében csökkent a Püspökladányi Városüzemeltető Kft. 

részére a központi költségvetésből juttatott távhő támogatás mértéke. Külső szakemberekkel is 

egyeztetve elmondhatjuk, hogy lehetetlen pontosan meghatározni azt, hogy a jelenleg 

birtokunkban lévő információk alapján mennyi támogatásra leszünk jogosultak a 2020-as évre 

vonatkozóan. Jelenlegi ismereteink alapján a 2019-es támogatási kerettel terveztünk és nagyon 

bízunk benne, hogy nem fog csökkenni ez az összeg 2020-ban sem.  

Püspökladány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési előirányzatában 32.000 eFt 

támogatás jut a kommunális feladatellátásra, 15.600 eFt a nyugdíjasok gyógykezelésének 

támogatására, valamint 1.500 eFt a sportcsarnok támogatására. A szennyvízszippantás költségek 

fedezetére biztosított támogatásként 12.049 eFt-tal terveztük be, a foglalkoztatást elősegítő 

támogatás mértékét pedig 7.000 eFt-tal állítottuk be az egyéb bevételek közé. 
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A fizikoterápiás kezelések OEP által folyósított támogatásának összegét 2019-as szinten 

állítottuk be az üzleti tervbe. 

Egyéb bevételek 2020. évre tervezett összege:    216.163 eFt 

Anyagjellegű ráfordítások: 

Társaságunk működése során jelentős összeget tesz ki az anyagjellegű ráfordítások értéke, hiszen 

ezek között számoljuk el az anyagköltséget, igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások költségét, 

az egyéb szolgáltatások értékét, az ELÁBÉ-t, valamint az eladott közvetített szolgáltatások 

értékét.  

Ezeknek a költségeknek a tervezésénél átlagosan 8 %-os emeléssel számoltunk. Ezt indokolja, 

hogy az év eleji kötelező béremelés érezteti hatását mind az anyagárakban, mind pedig az 

igénybe vett szolgáltatások díjtételeiben. Nehezen tervezhető továbbra is a gázköltség, amely 

függ az időjárás milyenségétől, valamint a hőenergia szolgáltatás költsége is, hiszen ez teljes 

mértékben a Kiserőmű PLD által működtetett gázmotor éves üzemórájától függ. Év elején nem 

tudjuk meghatározni, hogy az évközben mennyit üzemel a gázmotor, mennyi gázt használ fel és 

mennyi lesz az átvett hőenergia mennyisége.  

Ugyancsak nehezen tervezhető az ELÁBÉ, hiszen ennek mértékét a temetkezési szolgáltatás 

nyújtás keretében értékesített, eladott temetkezési kellékek mennyisége befolyásolja. 

Anyagjellegű ráfordítások 2020. évre tervezett értéke:                          362.412 eFt,  

- melyből anyagköltség:                                                            192.168 eFt, 

- igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke:                         126.672 eFt, 

- egyéb szolgáltatások értéke:                                                                7.976 eFt, 

- ELÁBÉ, eladott közvetített szolgáltatások értéke:                           35.596 eFt. 

 

Személyi jellegű ráfordítások: 

2020. január 1-től eleget téve a 367/2019.(XII.30.) Korm.rendeletben foglaltaknak, újabb 8 %-

kal emeltük meg a legkisebb szakmai minimálbér összegét, 195.000.-Ft-ról 201.600.-Ft-ra, 

valamint 8 %-kal a szakmai végzettséggel nem rendelkező dolgozók minimál bérét 149.000.-Ft-

ről, 161.000.-Ft-ra.  
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Továbbra is bérfeszültséget okoz a dolgozók között az a tény, hogy egy újonnan munkába álló 

pályakezdőnek is annyi bért kell fizetni, mint egy hosszú évek óta, a Kft-nél dolgozó 

munkavállaló bére.  

Az év eleji kötelező emelés miatt, január 1-től 51 dolgozó alapbérét emeltük meg a kötelező 

mértékre, ez az emelés volt, akinél csak pár száz forintot jelentett, volt akinél többet. Azoknak a 

dolgozóknak, akik kimaradtak a kötelező év eleji bérrendezésből, valamint azoknak a 

munkavállalóknak, akiknek a béremelése január 1-től nem érte el az emelés a 8 %-ot, április 

hónapban, január 1-től visszamenőleg 8 %-kal tervezzük megemelni a bérét.  

Személyi jellegű ráfordítások 2019. évre tervezett összege:                          305.766 eFt, 

- melyből bérköltség:                               255.180 eFt, 

- személyi jellegű egyéb kifizetés:                                            4.781 eFt, 

- bérjárulékok:                                  45.805 eFt.

  

Értékcsökkenési leírás: 

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. tulajdonában lévő tárgyi eszközök után 

2020. évre tervezett amortizációs költség:         29.515 eFt. 

Egyéb ráfordítások: 

Az egyéb ráfordítások között terveztük meg 2020. évben is, azoknak a ráfordításoknak az 

összegét, amelyek év közben felmerülhetnek. 

Ide tartoznak: 

- kártérítésekkel kapcsolatos kifizetések, 

- a jövőbeni kötelezettségre képzett céltartalékok, 

- bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok értéke, 

- a költségvetéssel, önkormányzattal elszámolt adók. 

Társaságunk 2020. évre tervezett egyéb ráfordításainak összege:              16.523 eFt. 
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Összesítve, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2020. évi üzleti tervét, az 

alábbi adatokkal számolunk: 

   Tervezett összes bevétel:   709.276 eFt, 

   Tervezett költség és ráfordítás:  708.536 eFt, 

Adózott eredmény:                  740 eFt. 

 

Vezetői összefoglaló 

 

Az alábbi gondolatokkal zártuk volna sorainkat, de a Világszerte kialakult havária 

helyzetet nem lehet figyelmen kívül hagyni! A Covid-19 koronavírus járvány terjedése 

súlyos következményekkel járt az eddig érintett országokban. Beláthatatlan, hogy 

Magyarországot elérve milyen hatással lesz mindennapi életünkre és munkánkra ez a 

Világgazdasági válság! 

A kitűzött célokat és terveinket csak úgy tudjuk teljesíteni, ha a tulajdonos képviselő 

testület támogatja munkánkat és terveinket. Megőrizzük partnereink és a lakosság 

bizalmát. Ebben az összetett feladatú vállalkozásban, nem szabad megfeledkezni 

munkavállalóink áldozatos és elhivatott mindennapi munkájáról, akik szintén egytől egyig 

nagyon sokat tesznek a vállalkozásért és a városért. Ezért nekik, köszönettel tartozunk. 

Partnereinkkel, versenytársainkkal és munkatársainkkal szemben tanúsított etikus, korrekt 

és tisztességes magatartás számunkra alapkövetelmény. Elhivatottak vagyunk 

Püspökladány város fenntartható fejlődéséért, ami az itt élő lakosság mindennapi 

életminőségét javítja. A Püspökladányi Városüzemeltető dolgozói az elmúlt évekhez 

hasonlóan továbbra is azon munkálkodnak és minden erejükkel azon lesznek, hogy az 

elvégzet munka értékteremtő legyen Püspökladány város számára.  

  

Püspökladány, 2020. március 16.        

          Varga Lajos    

               Ügyvezető igazgató 
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