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A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. a 2021-es évet minden eddiginél nehezebb 

körülmények között kezdte. A 2020-ban kezdődött COVID 19 világjárvány a Kft. valamennyi 

működési területén éreztette hatását. A járványveszély nem múlt el az év végével, a szigorítások 

továbbra is fennálltak. 

A Kft. a 2020-as gazdasági évet - 25.797 eFt veszteséggel zárta úgy, hogy a tulajdonos 

önkormányzat 32.000 eFt póttámogatást biztosított a Kft. veszteségének csökkentésére.  

2021-ben a város költségvetésébe 42.000 eFt támogatás került betervezésre az önkormányzatai 

kötelező feladatok ellátásának finanszírozására. Az elmúlt évben megnövekedett árak, az év eleji 

kötelező béremelés végrehajtásának többlet terhei, minden területen növelték költségeinket. A 

járvány helyzet miatt bevételeink jelentősen visszaestek több ágazatunkon, áremelés végrehajtására 

viszont a vészhelyzet miatt nem volt és jelenleg sincs lehetőségünk. Kieső bevételeinket próbáljuk 

külső vállalkozási munkák bevételével kiegészíteni, költségeinket pedig igyekszünk minimális 

szinten tartani. Sajnos az eszközparkunk, berendezéseink, munkaeszközeink eléggé leamortizálódtak, 

így komoly gondot jelent a napi munkavégzés során ezek esetleges meghibásodása, hiszen forrás 

hiány miatt nehéz azonnal javítani, pótolni ezeket a berendezéseket, járműveket. 

Nehezíti működésünket az elmúlt évről áthúzódó távhő támogatás csökkenés is. Bízunk abban, hogy 

2021. október hónaptól magasabb GJ-ra eső támogatási összeg kerül meghatározásra a MEKH által, 

a jelenlegi – 981 Ft/GJ támogatási összeg helyett. Az első féléves gazdálkodásunkat rendkívül 

megnehezítette, hogy a fűtési szezonban minimális támogatást kaptunk az Energetikai Hivataltól a 

távhőszolgáltatás során keletkező költségein finanszírozására. Komoly nehézséget okozott a május 

hónapra áthúzódó fűtési időszak, hiszen a hideg időjárás miatt egy hónappal tovább kellett 

biztosítani a fűtési szolgáltatást, aminek jelentős gázköltsége képződött, ezért és a kieső egyéb 

bevételek következtében a beérkező gázszámláinkat nem tudtuk határidőre kiegyenlíteni a 

szolgáltató felé. Az üzleti partnerünkkel sikerült egy egyezségi megállapodást kötni az elmaradt 

számlák részletekben történő kiegyenlítésére. Ez az újabb fűtési idény beindulásakor fog problémát 

jelenteni abban az esetben, amennyiben nem tudunk többletbevételre szert tenni a költségek 

finanszírozása érdekében. Közszolgáltatóként rendkívül kicsi a mozgásterünk, nem úgy működünk, 

mint egy klasszikus gazdasági társaság, akinek mérlegelési lehetősége van eldönteni, hogy végez-e 

egy tevékenységet, vagy nem és sajnos a finanszírozásunk sem úgy történik, mint egy intézménynek, 

aki előre meghatározott keretből tudja tervezni a költségeit és ráfordításait. 

A nehézségek ellenére is természetesen törekszünk arra, hogy a ránk bízott feladatokat maximálisan 

elvégezzük, minden ágazatunkon biztosított legyen az üzembiztos működés, rendkívül fontos, hogy a 

dolgozóink a megérdemelt bérüket minden hónapban kézhez vehessék. 
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Kintlévőségeink 2021. január 1-jei nyitó állománya 36.116 eFt volt, mely összeget 2021. június 30-

ra 33.816 eFt-ra csökkent. Szállítói kötelezettségünk 2020. december 31.-én 94.722 eFt, 2021.06.30.-

án 99.073 eFt volt. Ebből a PPD gázszolgáltatóval szemben fennálló kötelezettségünk 80.026 eFt, 

melyből a le nem járt tartozás 4.735 eFt volt. 

A 2021-ben a Kft az előző évekhez hasonlóan 41 millió forint folyószámla hitelkerettel rendelkezik, 

melyre a likviditásunk fenntartásához folyamatosan szükségünk van. 

A távhő ágazatunk 2021. június 30.-i kintlévősége 11.920 eFt volt, ami a 2021. január 1-i állapothoz 

képest 566 eFt-tal csökkent.  Ez a több mint 10 millió forintnyi távhő kintlévőség folyamatosan 

fennáll, sőt a fűtési szezonban tovább emelkedik.  

Az ingatlankezelésen 2021.06.30.-án 1.112 eFt volt a lakók és bérlők tartozása, ami 224 eFt 

növekedést mutat a 2021. január 1.-i állapothoz viszonyítva. 

Egyéb kintlévőségeink állománya 20.784 eFt volt június 30-án, 1.452 eFt-tal csökkent az év eleji 

nyitó állományhoz képest. 

A kintlévőségeink behajtása érdekében minden rendelkezésünkre álló eszközzel élünk: fizetési 

felszólításokat küldünk, ügyvédi levelet küldünk, bíróságra, végrehajtásra adjuk azokat az ügyeket, 

ahol nem tudunk eredményt elérni többszöri felszólítással sem.   

 

Városüzemeltetési feladatok: 

Városüzemeltetési feladataink közé tartoznak az önkormányzati kötelezően ellátandó feladatok közül 

az alábbi tevékenységek: 

- buszváró üzemeltetés, 

- parkgondozás, 

- gyepmesteri tevékenység ellátása, 

- útfenntartás, 

- köztisztaság, síkosság mentesítés. 

A feladatellátásra 2021. évben Püspökladány Város Önkormányzata 42.000 eFt forrást biztosít. Az 

első félévben a támogatási keretből 32.500 eFt-ot kértünk le az éves keretből. Ebből 15.000 eFt 

előleg kiutalását az elmaradt gázszámlák havi részletének kifizetésére fordítottuk. Növelték tárgyévi 

költségeinket az előző évhez viszonyítva az év eleji kötelező béremelés többletterhei, valamint a 

napról-napra emelkedő anyagárak minden területre begyűrűző többletköltségei. 

 

Gyógyfürdő:  

A COVID 19 járvány negatív hatását legjobban a gyógy-és strandfürdő szolgáltatási 

tevékenységeink érezték meg. 2021. április 30-ig a medence fürdőt nem lehetett használni, így 

azokat  a gyógykezeléseket, amelyek medence használathoz kötöttek továbbra sem tudtuk végezni. A 



 
 
 

                              

4

lakosság félve a járvány okozta megbetegedésektől nagyon visszafogottan vette és veszi jelenleg is 

igénybe a gyógykezeléseinket. Továbbra is szigorúan betarjuk és betartatjuk a járványügyi 

előírásokat, 1,5 m-es távolságtartás, fertőtlenítés, a betegeink és dolgozóink egészségmegőrzése 

érdekében.  

A bevételeink ezen a tevékenységi területünkön messze elmaradnak az intézmény által biztosított 

lehetőségektől. Dolgozóinkat 2020. november 1-je óta újra teljes munkaidőben foglalkoztatjuk, az ő 

bérköltségük folyamatosan fennáll, akkor is, amikor a kezelésre érkező betegek száma minimális. 

2021. március 1-től a járóbeteg szakellátáson foglalkoztatott dolgozóinkat, eleget téve a jogszabályi 

előírásoknak, egészségügyi szolgálati jogviszonyba soroltuk át. Ez azt jelentette, hogy ettől az 

időponttól az ő bérüket az egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó bértábla alapján kellett 

meghatároznunk. A többletköltség egy részére a NEAK támogatást biztosít, melyet csak az 

egészségügyi szakdolgozók bér és járulék finanszírozására lehet felhasználni.  

 

Strandfürdő: 

A korábbi évekhez hasonlóan április hónapban elvégeztük a strandnyitás előtti szükséges javítási, 

karbantartási, felújítási munkákat. Ezen az ágazatunkon is egyre több gondot jelent az elhasználódott 

gépek, berendezések üzemképes állapotának a fenntartása, eszközök pótlása.  

A nagyobb javításokon, felújításokon kívül az alábbi munkákat végeztük el: 

- kijavítottuk a gyermekmedence, tanmedence burkolatát, 

- felújítottuk a játszótéri elemeket, 

- elvégeztük a forgatott gépház műszaki berendezéseinek karbantartását, javítását, 

- gyógymedencéket többször kimeszeltük, 

- fertőtlenítettük a kutakat, vezetékeket, medencéket, zuhanyzókat, 

- parkosítottunk, fásítottunk, területet rendeztünk. 

 

Balatongyörök: 

A balatongyöröki ifjúsági tábor, karbantartási, felújítási munkáit június hónapban végeztük el. 

Megszüntettük a tető beázásokat, felújítottuk a vizesblokkot, kifestettük az épületeket, pótoltuk az 

elhasználódott eszközöket.  

Június hónapban a fennálló járványhelyzet miatt nem tudtunk foglalásokat fogadni. Már látjuk a 

július-augusztus havi foglalásokat. A július hónap alacsony adatokat mutat, augusztus hónapban már 

többen vették igénybe szolgáltatásunkat. 

Ezen a működési területünkön is elmondható, hogy a járvány még mindig érezteti hatását. Sok 

vendégünk rendelkezik védőoltással, ők nagyobb biztonságban vannak, mint azok a pihenni vágyók, 
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akik nem éltek az oltás lehetőségével. Nagy gondot fordítunk a folyamatos takarításra, 

fertőtlenítésre, a járványügyi előírások betartására. 

 

Temető üzemeltetés, szolgáltatás-nyújtás:  

A temető üzemeltetés és szolgáltatásnyújtás továbbra is kiemelt feladatkörünk. A járványhelyzet 

miatt az ügyintézések bizonyos esetekben több időt igényeltek. A temetőben is fontos feladat volt a 

kormányrendeletben foglaltak betartása, betartatása nehéz feladatot jelentett számunkra. A maszk 

használatát szertartások alatt elfogadta a lakosság, a szertartások alkalmával ügyelnünk kellett az 50 

fős létszám korlát betartatására. A temetések alkalmával bevett szokássá vált, hogy a csokrok, illetve 

koszorúk elhelyezése után a távolabbi ismerősök, rokonok, szomszédok, munkatársak elhagyták a 

temető területét. 

A kórházi intézkedéseknél is más szabályok vonatkoztak a COVID-19 betegségben elhunytakra. A 

végső búcsúvételre az egészségügyi intézetben volt lehetőség, zárt helyiségben, üvegfalon keresztül. 

A hazaszállításuk az előírásoknak megfelelően végeztük, a ravatalozás kizárólag zárt koporsóban 

történt. Ezt az intézkedést a lakosság nem minden esetben akarta elfogadni, ugyanakkor a 

járványügyi helyzetre való tekintettel legtöbben megértették.  

A dolgozóink biztonsága érdekében biztosítottuk a védőfelszereléseket, fertőtlenítőszereket, munka 

és védőruhát. A rájuk vonatkozó jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartottuk. 

   
Vállalkozási munkáink 2021. első félévben: 

 
Ahhoz, hogy a társaságunk stabil működése biztosított legyen, egyre több olyan külső vállalkozási 

munka végzésére is szükségünk van. Szerepen önkormányzati lakás festését vállaltuk, Nagyrábén 

pedig burkolási, festési, hidegburkolási, parkettázási munkákat végeztünk. 

 
A tájékoztatónk mellékletében költséghelyenként mutatjuk be a 2021. évi első félév bevételeinek és 

kiadásainak alakulását. 

 
 
Püspökladány, 2021. 08.09. 
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