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Vezetői összefoglaló 

 
 

A 2021-es év még nagyobb kihívások és gazdasági nehézségek elé állította a Püspökladányi 

Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.-t. Ezt az évet nem lehet összehasonlítani a megelőző évek 

történéseivel. A pandémia által okozott lezárási intézkedések kapcsán több szolgáltatásunkat is 

kénytelenek voltunk felfüggeszteni.  

A Püspökladányi Önkormányzat Képviselő Testülete számára az alábbiakban kívánjuk bemutatni 

a 2021. 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 Kft. talpon tudjon maradni. 

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. 

 

Vállalati stratégiánkat továbbra is jellemezte a visszafogott tervszerű és költséghatékony 

gazdálkodás.  

2021. 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. Kiemelendő a gáz 80%-os az áram 

100%-os emelkedése.  

- Vállalkozási tevékenységeink éves volumenének alakulása a lehetőségek 

figyelembevételével. 

Igyekeztünk továbbra is a meglévő eszköz és dolgozói állományunkkal mindent megtenni annak 

érdekében, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások színvonala ne csökkenjen. Sajnos ez nem 

minden területen volt sikeres, a Kft-n kívülálló okok miatt.  

 

Célkitűzésünk az volt, hogy a tulajdonos önkormányzat által átadott kötelező feladatokat 

maximálisan teljesíteni tudjuk, és a szabad kapacitásunkat kihasználva a vállalkozási szektorban 

is kivegyük részünket a Kft. megfelelő működése érdekében.  
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Vállalati filozófia 

 

Püspökladány város legnagyobb szolgáltató vállalataként minden erőnkkel arra törekszünk, hogy 

hatékonyan, eredményesen a város és a tulajdonos önkormányzat igényeit maximálisan teljesíteni 

tudjuk. Ehhez minden területünkön megfelelő szaktudással rendelkezünk. 

Célunk egy olyan stabil légkör kialakítása, melyben a dolgozóink megbecsültnek és fontosnak 

tartják munkájukat. Munkatársainkat, széleskörű képzettségéből, az elvégzendő feladatok 

sokszínűségéből adódóan nagyfokú átjárhatóság jellemzi.  

Elhivatottak vagyunk a városért, ezért folyamatosan arra törekszünk, hogy javítani tudjunk a 

nyújtott szolgáltatások színvonalán. Igyekszünk a lakosság igényét rövid határidőn belül, akár 

azonnal teljesíteni. A jelenlegi kihívásokkal teli világban megteszünk mindent azért, hogy a 

különböző ágazatainkon elért színvonalat megtartva egy kicsi odafigyeléssel színesebbé és 

változatossá tudjuk tenni. Legfontosabb alappillérünknek tartjuk a tulajdonos önkormányzattal 

való jó kommunikáció és kapcsolat stabilizálását, fejlesztését hiszen a célunk közös. 
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2021. évi ellenőrzések 

 

1. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatal            2021.01.15. 

         - Üzletszerű ingatlankezelői, társasházkezelői  szolgáltató tevékenységet végző gazdálkodó  

szervezet nyilvántartási adatinak felülvizsgálata.  

 

2. Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala      2021.06.24.  

          -   Balatongyöröki szálláshely általános közegészségügyi hatósági ellenőrzése 

 

3. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal  Hajdúszoboszlói Járási Hivatal                                                 

    Népegészségügyi Főosztály                                                                                  2021.07.27. 

           - Fürdőmedencék fertőtlenítésének és megfelelő vízminőség biztosításának ellenőrzése,  

illetve fertőtlenítés elrendelése.  

    

4. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal   Népegészségügyi Főosztály              2021.08.04.                      

          - Közegészségügyi ellenőrzés a közfürdők üzemeltetéséről, higiénés feltételeiről a COVID-

19 járvány miatti veszélyhelyzet időszakában. 

                                                 

     5. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal   Népegészségügyi Főosztály              

2021.08.24.                                     

              - Közegészségügyi-járványügyi ellenőrzés.  

 

6. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala        2021.08.31. 

               - Közegészségügyi-járványügyi ellenőrzés  

 

7. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Családtámogatási Főosztály              2021.09.23. 

              - Pánti Béla Imréné öregségi nyugdíj megállapításának időpont változtatás miatti 

bérellenőrzése.   

 

8. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály                  2021.10.14. 

             - Püspökladányban található játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti 

ellenőrzése.  

 

 9. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatala       2021.11.19.  

               - Társasházkezelői-ingatlankezelői szolgáltató tevékenységet végző gazdálkodó 

szervezet nyilvántartási adatainak felülvizsgálata.   



 

 

5 2021. évi Beszámoló | Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 

 

10. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi     

    Katasztrófavédelmi Kirendeltsége                                                                     2021.12.14.  

            - Gellér Sándor Sportcentrum területén a tűzvédelmi jogszabályokban foglalt 

rendelkezések betartásának átfogó ellenőrzése. 

 

11. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatala        2021.12.17.  

            - A Püspökladányi és Bárándi telephely vonatkozásában temetkezési szolgáltatási 

tevékenység ellenőrzése.  
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Ingatlankezelés 

 

A Püspökladány Város Önkormányzata megbízásából a Püspökladányi Városüzemeltető és 

Gyógyfürdő Kft. végzi a lakások és helyiségek bérbeadását. Bérbeadáson túl feladatunk még a 

lakásállomány nyilvántartása, lakásbérleti szerződések megkötése, lakás birtokba adása, lakbér 

előírása, beszedése, könyvelése, tartozások nyilvántartása, kintlévőségek beszedésére vonatozó 

intézkedések megtétele, a lakbérbe beépített szolgáltatások biztosítása (szemétszállítás, 

kéményseprés, közös villany, közös víz, rágcsálóírtás, szennyvízszippantás, berendezési tárgyak 

cseréje (bérlő-bérbeadó 50-50 %-os költségtérítés), lakóingatlanok állagának ellenőrzése. A 

lakbér mértékét önkormányzati rendelet szabályozza, mely utoljára 2020. október 1-jével volt 

emelve. 

A nyári hónapokban megtörténtek az önkormányzati lakás bejárások. A bejárások alkalmával 

továbbra is azt tapasztaltuk, hogy az önkormányzati bérlakások állapota rossz, a bérlők 

elhanyagolják, leamortizálják az ingatlanokat, nem tartják rendben azok környezetét. A bérlőket 

felszólítottuk a szükséges javítások, karbantartások elvégzésére, udvar rendbetételére, hiszen ez 

bérlői feladat.  

Bérlőváltás tekintetében a szolgálati és szociális lakásoknál egyaránt történtek változások. Az 

elmúlt évben 2 db, évek óta üresen álló szolgálati lakás került kiutalásra, 2 db lakásnál bérlőváltás 

történt, valamint 1 db lakásnál jogtalan lakáshasználat miatt került sor bérleti szerződés 

megszüntetésre még 2020-ban, azonban a lakást csak 2021. január elején sikerült visszavennünk  

a bérlőtől.  

Szociális bérlakások esetében a határozatlan idejű szerződéseket tavaly év végén Püspökladány 

Város Önkormányzata felülvizsgálta és a 64/2020 (XII. 15.) sz. határozata alapján 7 bérlő 

esetében a 30/1996. (X. 30.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdésében szereplő emelt 

összegű lakáshasználati díjat kellett alkalmazni, mivel a szociális alapú jogosultságuk nem állt 

fent.  A lakásbérleti szerződéseket ennek alapján módosítottuk.  

Minőségi cserére az elmúlt évben 1 esetben került sor. 2021-ben a Püspökladány Város 

Önkormányzata 3 db lakást értékesítésre jelölt ki. A lakások jelenlegi bérlői, az elővásárlási 

jogukkal élve, kérelmet nyújtottak be a lakás megvásárlása iránt. Az adásvételi szerződések 

megkötése és az értékesítés áthúzódott 2022. évre.  

A szintén üzemeltetésünk alatt álló Honvéd u. 7-13. sz. alatti piaci alapú 6 lakásos ingatlannál is 

bérlőváltás történt, melyet pályázat útján adtunk bérbe. 

A nem fizetők esetében többszöri felszólítást követően a lakásbérleti szerződés megszüntetését 

kezdeményezzük. 
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Nem lakás bérlemények 

 

A nem lakás bérlemények száma idén 6 darab. A bérleti szerződéseket továbbra is évente 

hosszabbítjuk, a bérleti díjak mértékét 2021. január 01-től 5%-kal emeltük, azonban a Rákóczi u. 

32. szám alatti bérlő kérelme alapján, tulajdonosi döntéssel a bérleti díj mértékét 50%-kal 

csökkenteni kellett.  

 

Ingatlankezelés bevétele:    21.185 eFt  

Éves közvetlen költség:    14.940 eFt 

Ingatlankezelés összes költsége:   16.479 eFt    

  

 

Kommunális és városüzemeltetési feladatok ellátása 

 

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

gazdasági társaság, 2021. 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: 

- Buszváró üzemeltetés, 

- Parkfenntartás, 

- Gyepmesteri tevékenység, 

- Útfenntartás, 

- Köztisztaság, síkosság mentesítés, 

- Piac üzemeltetés. 

2021. évben Püspökladány város költségvetésében a fenti tevékenységek ellátásra 42.000 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. 

2021-ben az alábbi karbantartási munkákat végeztük el a Buszváróban: 

- rovar és rágcsáló irtás, 
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- tisztasági festés, 

- tavaszi nagytakarítás, 

- nyílászárók javítása, karbantartása,  

- kicseréltük a megrongált szanitereket, kiszakított ajtózárat, megjavítottuk a vízmelegítő 

boylert, egyéb berendezéseket. 

Feladatellátásra biztosított forrás:    580 eFt 

Bevétel:        62 eFt 

Éves közvetlen költség:    582eFt     

Éves összes költség:     642 eFt  

 

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

is. 2021. évben az önkormányzat megbízott dolgozója folyamatosan ellenőrizte a Kft. 

munkavállalói által végzett munkát, folyamatosan egyeztetett megbízott vezetőinkkel az 

elvégzendő feladatokról. 

Tavasztól-őszig az alábbi munkákat kellett elvégeznünk a teljesség igénye nélkül: 

- 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, 

- növényvédelmi munkálatok, gyomírtás, tápoldatozás, preventív védelem, 

- egynyári és évelő növények ültetése,  

- őszi virágültetés, 

- fák és kezelésük, 

- padok karbantartása. 

 

Játszóterek karbantartása:  
 

Városunkban 13 közterületi játszótér található. 2021. évben az alábbi tevékenységeket láttuk el:  

- elvégeztük a homokcserét a játszótéri homokozókban, felhasznált anyag 7,26 m3 homok, 

- cseréltük, javítottuk, felújítottuk az elhasználódott, esetenként megrongált játszótéri 

elemeket 

- elvégeztük a hulladéktárolók karbantartását,  
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- újra festettük a pihenőpadokat, cseréltük a törött padléceket, 

- folyamatosan nyírtuk a területet borító pázsitfüvet. 

 

Zöldterületek gondozása: 
 
Területeink három kategóriában vannak szétválasztva: 
 

I. kategória:  51.152  m2   

II. kategória:  28.336  m2   

III. kategória:  30.400  m2   

 

A munkák elvégzését a korábbi években meglévő eszközeinkkel tudtuk biztosítani., úgy hogy 

minden évben jelentős összeget költöttünk azok javítására, karbantartására, felújítására. 15 

fűnyíró, 2 sövényvágó, 6 fűkasza és 2 kistraktor segítette kollegáinkat a munkavégzésben. 

Folyamatosan nyírtuk a füvet, szállítottuk a zöldhulladékot, nyírtuk a sövényt.  

Ahhoz, hogy látványosabb eredményt tudjunk elérni, kollegáinknak folyamatosan városunk 

parkjaiban, zöldfeleletein kellene dolgoznia. Az elmúlt évben mindent megtettünk annak 

érdekében, hogy hatékonyabb munkaszervezéssel, precízebb feladatellátással javítani tudjunk 

társságunk megítélésén. Tudjuk, hogy van hova fejlődni, ezért több odafigyeléssel, minőségibb 

munkavégzéssel igyekszünk a jövőben is a ránk bízott kötelező önkormányzati feladatot ellátni.  

Településünkön átvezető 42-es főút mellett egy természetes védvonalat képez a 

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

ne korlátozza, ezért elengedhetetlen a sövény időszakonkénti nyírása. Ahhoz, hogy a sövényalj is 

rendezett képet mutasson szükség van sövényalj kapálására és tisztítására is.  

A virágosítás minden évben kiemelt feladat városunkban. A virágok beszerzésére minden évben  

több árajánlatot kérünk be. 2021. évben püspökladányi vállalkozó adta a legkedvezőbb árat, így 

az ő növényei díszíthették városunkat. Tavasszal 6.796 tő egynyári virág, ősszel pedig 6.582 tő 

árvácska kiültetésére került sor. Nyári időszakban folyamatosan öntöztük, gondoztuk őket. A 

virágok mellett szép számú, különböző fajtájú fa is található városunkban. Számuk az elmúlt évek 

alatt jelentősen megnőtt a Zöld város projektnek köszönhetően. Ezeknek a kiültetett kis fáknak a 

locsolása szintén feladatunk volt az elmúlt évben.  

Feladataink közé tartozik a pihenő padok karbantartása. A parkjainkban található padok közül 

2021-ben 44 db került újrafestésre, valamint 110 db paddeszka cseréjét is elvégeztük. 

 
Feladatellátásra biztosított forrás:   42.375  eFt 

Éves közvetlen költség:    38.420 eFt  

Éves összes költség:      42.375 eFt    
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Szociális- és közcélú foglalkoztatás 

 

A közmunkaprogram keretein belül a Püspökladányi Városüzemeltető Kft. is igénybe veszi a 

program nyújtotta lehetőségeket. A hozzánk kerülő munkavállalók az éppen aktuális időszakos 

feladatokból veszik ki részüket. Gyűjtik a szemetet a városban, télen síkosságmentesítési 

feladatokat látnak el, gondozzák a virágokat, útfenntartási feladatokat. látnak el. 2021.01.01. és 

2021.02.28. között 19 fő 2021.03.01. és 2021.12.31. között 21 fő közcélú dolgozót 

foglalkoztattunk. Ezek a dolgozók évek óta itt végeznek munkát társaságunknál, nagy többségük 

lelkiismeretesen látja el a rá bízott feladatot. Bízunk benne, hogy a továbbiakban is lesz 

lehetőségünk a foglalkoztatásukra, hiszen munkájukkal a ránk bízott feladatok ellátását segítik. 

 

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

alapján végzi a közérdekű foglalkoztatást. A Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Püspökladányi 

Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége a Püspökladányi Városüzemeltető Kft-hez közvetítette 

ki azokat az állampolgárokat, akik valamilyen szabálysértést követtek el, és nem fizették ki a 

kiszabott büntetést. 2021. évben büntetésre ítélt létszám 9 fő volt, a szabálysértést elkövető 

közmunkát végzők száma pedig 37 fő volt a múlt év folyamán.  

 

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

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

begyűjtött állati tetemek elszállítást az ATEV emberei végezték bejelentést követően januártól - 

áprilisig heti 2 alkalommal, májustól pedig heti 3 alkalommal., az elszállítás költsége a 

Városüzemeltető Kft.-t terhelte. A kollégáink egészségét egyéni védőeszközök biztosításával, 

védőoltás beadatásával óvjuk. 

 

ATEV által elszállított mennyiségek alakulása: 

I.  kategória: 

     -     kedvtelésből tartott állatok 

     -     vadállatok (madarak) 

     -     magasabb veszélyfokozatot hordozó tetemek (pl.: szivacsos agyvelőgyulladás) 

Leadott mennyiség 2021. évben: 1950 kg 
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II. kategória: 

- gazdasági haszonállatok tetemei, állati melléktermékei 

Leadott mennyiség 2021. évben: 404 kg 

 

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 27 kóbor kutya befogására és beszállítására került sor az „Elhagyott Állatokért 

Első Sárréti Regionális Állatvédő Egyesület” telephelyére. Mivel az átvevőnek védőoltásokkal 

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

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

ebeket. Ez a díjtétel 2021.01-02. hónapban 8.000.-Ft/beszállított eb, 2021. március 01-től pedig 

12.000.-Ft/ beszállított eb volt. 

A befogott állatok darabszáma csekély a közterületeken kóborló állatok számához képest, 

ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy a feladatellátás során szigorú törvényi szabályozásokat 

kell betartanunk, korlátozottak a használható eszközök (pl.: altatófegyver és befogó hurok). Sok 

esetben az akadályozza a kóbor eb befogását, hogy az állat beszalad a kerítés nélküli portákra, 

ahová kollegáink már nem tudják őket követni. 

 

Feladatellátásra biztosított forrás:    2.100 eFt 

Éves közvetlen költség:    1.904 eFt     

Éves összes költség:     2.100 eFt.              

  

 

Önkormányzati utak fenntartása: 

 

E tevékenység keretein belül végezzük az önkormányzat kezelésében levő szilárd burkolatú 

úthálózat karbantartását, javítását. Ezen belül végezzük a szilárd útburkolatra felfestett, 

megkopott útburkolati jelek újra festését, úthálózathoz kapcsolódva kihelyezett közúti jelzőtáblák 

javítását, pótlását, cseréjét, új kihelyezését, valamint az úthálózaton keletkezett kátyúk 

megszüntetését. 

A kátyúzási feladatok ellátását egy felmérés előzi meg, ahol rögzítésre kerül, hogy a város mely 

szilárd burkolatú útjain szükséges elvégezni ezeknek a kátyúknak, ütőkátyúknak, 

felgyűrődéseknek a megszüntetését. Ezt követően egy prioritási sorrendet állítunk fel, majd ezt 

követve végezzük el a szükséges munkálatokat.  

A munkavégzéshez szüksége input anyagok beszerzési árai az elmúlt években több alkalommal 
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emelkedtek, növelve ezzel az elvégzett munkák költségét.  

2021. évben a város úthálózatán 610,74 m2-nyi felületen végeztünk el útburkolat javítási 

munkákat. Évről évre elmondhatjuk, hogy a megnövekedett gépjármű forgalom, az elöregedett 

úthálózaton egyre nagyobb felületen képez burkolati hibákat, ezek helyreállítása teljes felületű 

aszfaltfedéssel lenne a leghatékonyabb. 

 

Feladatellátásra biztosított forrás:    4.487 eFt 

Éves közvetlen költség:    4.068 eFt     

Éves összes költség:     4.487 eFt.     

 

Síkosságmentesítés, köztisztaság: 

 

Köztisztaság: 

Téli időszakban kiemelt feladatunk volt az önkormányzati belterületi szilárd burkolattal ellátott 

utak, kerékpárutak és járdák síkosságmentesítése. 

A kezelésünkbe tartozó önkormányzati úthálózat hossza 72 km, a kerékpárút hossza pedig 10 km.  

2021. évben a téli síkosságmentesítési feladatok ellátáshoz nem vásároltunk síkosságmentesítő 

anyagot, mivel előző évről 54 tonna anyag maradt készleten, melyből a csapadékban szűkölködő 

tél miatt csak 26 tonna síkosságmentesítő anyagot használtunk fel.  

Mindig aggodalommal töltenek el bennünket a téli hónapok, hiszen gépparkunk elöregedett, ezért 

nem kis erőfeszítésbe és pénzbe kerül ezeknek a gépeknek az üzemképes állapotban tartása. 

 
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. Ünnepek és városi rendezvények előtt és 

után kiterjedt, átfogó takarítást végeztünk.  

2021. évben közreműködtünk a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által szervezett 

veszélyes hulladékgyűjtésben 2021.05.29.-én, valamint a lomtalanítási munkákban 2021.06.19.-

én. 

A közterületeken keletkező kommunális hulladék begyűjtésén kívül, másik nagyon fontos 

tevékenységünk a zöldhulladék beszállítása az ideiglenes komposztálóba. Sajnos a lakosság egy 
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része itt is megnehezíti munkánkat, mivel sok esetben mindenféle szeméttel összekeverve 

szállítják ki a zöldhulladékot a telephelyünkre. A településünkre érkezett 847 db komposztáló 

edény és a 4.520 szelektív hulladék gyűjtő edény céltudatos használatával ez a probléma is 

kisebbedni látszik.  

 

Feladatellátásra biztosított forrás:    7.351 eFt 

Éves közvetlen költség:    6.665 eFt 

Éves összes költség:     7.351 eFt.   

 

Konténeres szemétszállítás: 

 

Konténeres szemészállítás keretében a városban keletkezett és összegyűjtött hulladékot 

szállítjuk be a Nádudvari Nonprofit Kft. telephelyére.  

   

Feladatellátásra biztosított forrás:    1.283 eFt 

Konténeres szemétszállítás árbevétele:     883 eFt 

Éves közvetlen költség:    1.976 eFt 

Éves összes költség:     2.166 eFt 
 
 
Piac üzemeltetés: 

 
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:          6.427 eFt 

Éves közvetlen költség:          3.964 eFt 

Piac üzemeltetés összes költsége:                               4.372 eFt 
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Szennyvízszippantás: 

 

Lakossági és közületi szennyvíz szippantását és szállítását közszolgáltatóként végezzük 

Püspökladányban és kijelölt szolgáltatóként Szerep, Hosszúhát településeken. 

Feladatunk a településeken keletkezett és felszíni zárt műtárgyakban összegyűjtött lakossági, 

illetve közületi szennyvizek szippantását, a szennyvíz elszállítását és engedélyekkel rendelkező 

ürítő telepre történő elhelyezését. A feladatellátásra 2 gépjármű áll rendelkezésünkre. 2021-ben 

elszállított szennyvíz mennyiség: 6.634,5 m3.  

A lakosság rendeletben meghatározott, rezsicsökkentett díjat fizet a szippantás ellenértékeként, a 

költségek és a bevételek között keletkező különbözetet a MEKH-nek történő éves elszámolást 

követően megtéríti az önkormányzatokon keresztül a Püspökladányi Városüzemeltető Kft-nek. 

 

Feladatellátásra biztosított támogatás:   13.164 eFt 

Szennyvízszippantás árbevétele:     7.550 eFt 

Szennyvízszippantás közvetlen költsége:                18.251 eFt 

Szennyvízszippantás összes költsége:    20.008 eFt.  

 

 Egyéb vállalkozási munkák: 

 

Vállalkozási munkák 
 
Forrásaink korlátozott volta miatt, a kötelező feladatok ellátása után a szabadpiacon hasznot hozó 

tevékenységek felkutatása szükséges.  Ezen tevékenységek első körben helyi szinten kerülnek 

feltérképezésre, majd szélesítve ezt a kört egészen Debrecenig bezárólag. A cél az, hogy ezeket a 

munkákat csak a tulajdonos önkormányzat kötelező feladatai elvégzésén túl vállaljuk be.  

 

Társasházak 
 

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 15 püspökladányi és 1 nádudvari társasház 

közös képviseletét látta el a 2021-es évben is.  

A 2003. évi CXXXIII. Társasházi törvény alapján a közös képviselő jogkörében eljárva köteles 

tevékenységét végezni, feladatait ellátni. A közgyűlés határozatait előkészíteni és végrehajtani, 

gondoskodva arról, hogy azok megfeleljenek a jogszabályok, az alapító okirat és a szervezeti-

működési szabályzat rendelkezéseinek, minden szükséges intézkedést megtenni az épület 

fenntartásának biztosítása érdekében. Közölni és beszedni a tulajdonostársakat terhelő közös 

költséghez való hozzájárulás összegét, továbbá, a külön jogszabályok alapján meghatározott 

szolgáltatások díját, valamint érvényesíteni a közösség ezzel kapcsolatos igényeit. Évenként 
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költségvetési javaslatot, valamint a számviteli szabályok szerinti könyvvezetés és beszámoló 

alapján az éves elszámolást elkészíteni. A 2021-es év is nehéz volt a társasházak számára, hiszen 

a Covid-19 világjárvány hatásai az itt élő embereket is érintették. A május 31-ig kötelező éves 

közgyűlések megtartását, a törvényi előírások miatt csak június-július hónapban tudtuk 

megtartani. Törekedtünk arra, hogy a meghirdetett gyűlésekre minél többen tudjanak elmenni, 

ezért ezeket a társasházaknál tartottuk meg, így is ösztönözve a lakókat a részvételre. Sajnos 

azonban elmondható az érdektelenség a tulajdonosok részéről.  

A közgyűléseken elfogadott karbantartási, felújítási munkákat igyekeztünk saját kollégáinkkal 

elvégezni, hiszen társaságunk kedvezményes óradíjjal dolgozik. 

Elvégeztük a társasházakban az évenkénti kötelező patkány- és csótányirtást, téli időszakban 

biztosítottuk számukra a hó eltakarításához szükséges eszközöket, a lépcsőházi fertőtlenítéshez 

H-lúgot tudtak vételezni a lakók a Kft. telephelyéről.  

 

Sajnos az épületek elöregedése miatt egyre több társasháznál történtek/történnek 

szennyvízelvezető rendszer meghibásodások, melyek javítását szintén saját vízszerelő 

kollégáinkkal oldunk meg. A lakók hanyagsága miatt egyre több dugulás-elhárítást kell 

végeztetnünk a társasházakban, s ezeket a munkákat is megpróbáljuk a Kft. keretein belül 

elvégezni. Rendszeresen problémát jelent, hogy egyre több lépcsőházi zár és olajfék megy tönkre, 

ezeket csak legtöbb esetben cserével lehet megoldani. A lépcsőházi világítások javításai is egyre 

többe kerülnek a lakóközösség tagjainak.  

Elkészültek a 36 Lakásos, a Damjanich u. 1. és a Honvéd u. 2. Társasházak lépcsőházainak festési-

mázolási munkái. Részben a lejárt lakástakarék betétek felhasználásával, részben a felújítási 

alapon gyűjtött összegekből. 

Folyamatosan végeztünk fűnyírási feladatokat a Kossuth. u 18-20. Társasháznak. 

Rendszeresen ellenőrizzük és vezetjük a társasházakban a tűz - és érintésvédelmi előírásokat, 

nyilvántartásokat.  

 

Nagyrábé szociális lakások 

Nagyrábén befejeztünk 3 szociális ház külső és belső munkálatait. Építési és tetőfedés feladatokon 

kívül teljes körű munkát végeztünk, mely vakolásból, festéstől fürdőszoba burkolásból laminált 

parketta lehelyezésből és külső színezési feladatokból állt. Utólagos megrendelést követően még 

járdát is készítettünk mind a három ház köré. 

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

megrendelőnknek. 
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Szerep szolgálati lakások  

Szerepen befejeztük a szolgálati lakások egy részének a glettelési és festési munkálatait.  

 
Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája külső 

hőszigetelési munkái  

Az épület energetikai korszerűsítésen keresztül megvalósult elnyert pályázat keretin belül, 

szerződésünk értelmében el kellett végeznünk a külső 1000 m2 homlokzati hőszigetelési 

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

megrendelőnknek. 

 

Temető felújítás 

Sikerült megvalósítanunk a belső ravatalozó tetőfelújítását, így a korábbi beázások 

megszüntetésre kerültek. Továbbá évközben a bejárati nagykapu újra csiszolását és festésén kívül 

az emlékharang és a mellette lévő kereszt felújítása is megtörtént.  

 

Kossuth u. 14. alatti társasház parkoló kialakításában cégünk árajánlatát fogadta el a társasház. A 

parkoló kialakítása a megnövekedett autó jelenlétének köszönhetően indokolt volt. 

 

Vállalkozási munkák összes bevétele:                    164.316 eFt, 

Éves közvetlen költség:     145.149 eFt 

Vállalkozási munkák összes költsége:                    160.091 eFt. 

 

Rendezvényközpont üzemeltetés: 
 
A Rendezvényközpont 2021-ben változatlan nyitva tartással működött, hétköznapokon 7:00-

19:00 óráig.  

A földszinten található 4 iroda bérlése 2021-ben is folyamatos volt.  

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

intézményei, illetve a földszinten kialakított Kormányablak ügyfélszolgálata 2021-ben is 

működött, bár a járvány miatt, időpont kéréssel lehetett bejutni. A közös területek takarítását, 

portaszolgálat ellátását és az épületbiztosítást havi díj ellenében 2021-ben is elvégeztük. 

A konferenciaterem tágasságának és jól felszereltségének köszönhetően kiválóan alkalmas 

előadások, szertartások, rendezvények, táncórák, gyógytornák lebonyolítására. Az idén májusig 

nem lehetett megnyitni a termet semmilyen eseményre. Majd egy ideig védettségi igazolványhoz 

volt kötve a rendezvények megtartása, ezért kevesebben jelentkeztek a különböző órákra, így két 

oktató is visszamondta a szerződését. Nyár végére két esküvő is megtartásra került a Konferencia 

teremben. 
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A bejárat mellett található portán továbbra is kedvező áron végzünk irodai szolgáltatásokat. 

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:                      10.028 eFt, 

Éves közvetlen költség:         7.392 eFt 

Rendezvényközpont összes költsége:                        8.153 eFt. 

 

Fürdő tó” Víztér kód: 09-106-1-5 
 

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft 2019. óta üzemelteti a tavat. 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. 

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. 

2021 évben is 2 alkalommal volt vízminta vétel, mindkét alkalommal megfeleltünk a szigorú 

szabályoknak.  

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

kijavítottuk a kerítést, és biztosítottuk az éjszakai világítást.  

2021-ben telepített halállomány: 

o 4 q 3 nyaras ponty 

o 300 darab compó ivadék 

o 100 darab süllő ivadék 

2022-es terv: 

o 4q 3nyaras ponty 

o 300 darab compó ivadék 

Folyamatos napi, ellenőrzéseket végeztünk, amennyiben rendellenességet tapasztaltunk azonnali 
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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.  

 

A horgásztó  bevétele:      633 eFt 

Horgásztó közvetlen költsége:     540 eFt 

Horgásztó összes költsége:      540 eFt 

 
Távhőszolgáltatás 

 

A Püspökladányban a távhőszolgáltatás több mint 30 éves múltra tekint vissza. Városunkban 770 

lakás, 53 garázs és 64 közületi felhasználó ellátását biztosítjuk. Hőközpontjaink száma: 38 db, 

melyeket 2900 m távfűtési hálózaton látunk el hőenergiával. 

A 8/2018 (IV.27.) számú önkormányzati rendelet értelmében a fűtési időszakban (október 15. és 

április 15. között) rendelkezésre állási díjat, valamint fűtési hődíjat kell fizetni a fogyasztóknak. 

A fűtési időszakon kívül (április 16. és október 14. között) pedig, csak a rendelkezésre állási díjat 

számlázzuk ki. A használati melegvíz szolgáltatással rendelkező lakásokban és intézményekben 

természetesen egész évben kiszámlázzuk az alapdíjat és a víz felmelegítési díjakat is. Ezek alapján 

az alábbiak szerint alakult a Városüzemeltető Kft. 2021. évre vonatkozó távhő bevétele: 

 
A távhőszolgáltatás nettó árbevételének alakulása: 
                                                                                                                     Nettó adatok eFt-ban 

Megnevezés 2020. 2021. 

Távhő előírás 137.180 147.796 

 
Az elkészült számláink értéke 10.616 eFt-tal, azaz 7,7 %-kal nőtt az előző évhez képest. A 

hűvösebb téli időjárás miatt a felhasználóink fogyasztása nőtt. Ezáltal az elszámolt fogyasztás és 

az ennek megfelelően beállított átalány, magasabb előírást eredményezett. 

 
Kintlévőségek: 
          e Ft-ban 

Megnevezés 2020. 2021. 
Kintlévőség 12.486 11.154 

Behajthatatlan követelés   2.804   2.716 
Összesen 15.290 13.870 

 
2021. december 31-én a távhő kintlévőség 13.869.538.- Ft, mely 2020. évhez képest csökkenést 
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mutat, 1.420.914.- Ft-tal, azaz 9,29 %-kal csökkent a fogyasztók hátraléka.  

A behajthatatlan követelések értéke 2021. december 31-én 2.715.736.- Ft, mely 

2020. évhez képest csökkent, azaz 88.741.- Ft behajthatatlan követelés térült meg. 

 
Bírósági ügyek, hátralékkezelés: 
 
A korábbi évekhez hasonlóan társaságunk törekszik az adósokkal történő együttműködésre, annak 

érdekében, hogy a tartozás a lehető leggyorsabb és legköltséghatékonyabb módon kerüljön 

rendezésre. A hátralékkal rendelkező fogyasztókat telefonon, illetve fizetési felszólító levélben 

értesítettük. A kibocsájtott fizetési felszólítások száma 2021.12.31-ig 1394 darab. Személyes 

ügyfélfogadás és telefonos konzultáció keretében is folyamatosan rendelkezésre álltunk 

ügyfeleink gördülékeny adósságrendezése érdekében. 

A hátralékba került és fizetési hajlandóságot nem mutató ügyfelek ellen az előző években fizetési 

meghagyást terjesztettünk elő a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál. A végrehajtásra és 

fizetési meghagyásra adott ügyekből 2021. évben 1.184.230.- Ft térült meg.  

 
Támogatások: 
 
A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatl által utalt távhő támogatás összege ebben az 

évben 64.836 eFt, mely 16.407.eFt-tal nőtt az előző évhez képest. A támogatás összegét az adott 

évi adatszolgáltatások, valamint az abban az évben érvényes gázárak alapján határozta meg a 

MEKH. 2021. október 1-től változott a Kft. számára biztosított távhő támogatás mértéke. A 

korábbi - 981 Ft/GJ-ról, 1.602 Ft/GJ-ra emelkedett, a fix támogatás pedig 5.417.292 Ft-ról, 

5.228.241 Ft-ra csökkent a 2021-2022. gázévre vonatkozóan. A támogatás növekedés kedvezően 

érintette vállalkozásunkat, hiszen a téli időszakban magasabb havi támogatási összegre voltunk 

jogosultak, a másik oldalon ugyanakkor nehezítette és nehezíti működésünket az a tény, hogy a 

gáz ára 83,3 %-kal, a villamos energia ára pedig 100 %-kal, emelkedett az előző évhez képest.  

 

Javítások, karbantartások:  

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. 

Az év folyamán csőtörés volt a Bezerédi, valamint a Zrínyi utcai vezetékrendszerünkön, ennek 

helyreállítását dolgozóink végezték el. A Bocskai 120 lakóközösségnél megoldottuk a cirkulációs 

cső javítását, golyóscsapokat cseréltünk, hitelesíttettük és cseréltük a mérő berendezéseket, 

folyamatosan dolgoztunk a keletkező hibák elhárításán. 
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A fűtési szezon alatt zavartalanul tudtuk biztosítani a távhő és melegvíz szolgáltatást valamennyi, 

általunk lakossági és közületi fogyasztónál. 

 

Társaságunk és a Greenergy-Power Kft. között továbbra is tart az együttműködés a Greenergy-

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

kedvezményes árú átvétele tekintetében.  

2021.-ben az átvehető hő mennyisége 6.593 GJ volt, mely az elmúlt évekhez viszonyítva több 

mint duplájára emelkedett annak köszönhetően, hogy a gázmotor 2021-ben folyamatosan 

üzemelt.  

A távhőszolgáltatásban 38.805 GJ hőmennyiséget értékesítettünk, melyet egyrészt saját 

kazánjainkkal termelt hőenergiából, másrészt a Greenergy-Power Kft.-től átvett hőenergiából 

biztosítottuk. 

 

Távhőszolgáltatás árbevétel:   147.796 eFt 

Egyéb bevétel:       69.388 eFt 

Éves közvetlen költség:      198.790 eFt 

Éves tényleges költség:    219.254 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, 
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- temetőn belüli halott-szállítás a sírig, 

- sírnyitás, 

- sír behantolása, 

- ravatalozás, 

- koporsó- urna sírba helyezése, 

- exhumálás, újratemetés. 

 

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. 

 

Temetésszolgáltatás: összes temetés (megoszlások havi bontásban) 

Hónapok 
Püspökladány Báránd 

Összesen: 
Urnás Koporsós Urnás Koporsós 

Január 9 17 3 4 33 
Február 5 5 3 5 18 
Március 12 7 2 2 23 
Április 8 9 2 9 28 

Május 6 9 2 1 18 

Június 12 8 2 0 22 

Július 10 4 1 2 17 

Augusztus 8 7 2 4 21 

Szeptember 5 5 0 1 11 

Október 8 13 3 0 24 

November 12 11 0 3 26 

December 11 19 3 5 38 

Összesen: 106 114 23 36 279 

Mindösszesen: 220 59 279 
 

A fenti tábla adatai az összes Püspökladányban és Bárándon bonyolított temetések számát 
tartalmazzák.  
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2021.évi összes temetésből más temetkezési vállalkozónál szerezték be a kegyeleti 
termékeket az elhunytak hozzátartozói Püspökladányban. 
 

Hónapok 
Külső vállalkozás I. Külső vállalkozás II. 

Összesen: 
Urna Koporsó Urna Koporsó 

Január 4 7 4 0 15 
Február 2 1 0 0 3 
Március 7 0 1 0 8 
Április 2 2 1 1 6 

Május 1 5 0 0 6 

Június 2 2 2 0 6 

Július 5 1 0 0 6 

Augusztus 4 2 1 0 7 

Szeptember 2 2 1 0 5 

Október 3 2 0 0 5 

November 3 3 3 0 9 

December 5 6 0 0 11 

Összesen: 40 33 13 1  87 

Mindösszesen: 73 14 87 

      
       

2021.évi összes temetésből más temetkezési vállalkozónál szerezték be a kegyeleti 
termékeket az elhunytak Bárándon.  

Hónapok 
Külső vállalkozás I. Külső vállalkozás II. 

Összesen: 
Urna Koporsó Urna Koporsó 

Január 1 0 0 0 1 
Február 0 0 1 0 1 
Március 0 0 0 0 0 
Április 0 0 0 1 1 

Május 2 0 0 0 2 

Június 0 0 0 0 0 

Július 0 0 0 0 0 

Augusztus 0 0 0 0 0 

Szeptember 0 0 0 0 0 

Október 0 0 0 0 0 

November 0 0 0 0 0 

December 1 0 0 0 1 

Összesen: 4 0 1 1   

Mindösszesen: 4 2 6 
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Püspökladányban az előző évhez viszonyítva 183-ról 220-ra emelkedett a temetések száma. Ebből 

a 220 temetésből 133 volt azoknak a temetéseknek a száma, amikor a hozzátartozók teljeskörűen 

vették igénybe a Kft. szolgáltatásait, nálunk vásárolták meg a kegyeleti kellékeket. Ez a szám 16-

tal magasabb a 2020-as adatoknál, amikor a 183 temetésből 117 alkalommal végeztünk teljeskörű 

szolgáltatást.  

Az összes temetésszám 37-tel emelkedett a 2020-as adatokhoz képest, ugyanakkor csak 16 

alkalommal vásároltak cégünknél temetési kelléket a hozzátartozók.  

Mivel a piac nyitott, így ezen a területen több temetkezési szolgáltató is nyújt szolgáltatást, 

csökkentve ezzel a Püspökladányi Városüzemeltető Kft. forgalmát.  

 

Bárándon, ahol a társaságunk közszolgáltatóként végez temetkezési szolgáltatást, 2021-ben 36-

ról 59-re emelkedett a temetések száma, itt 53 alkalommal végeztünk teljeskörű szolgáltatást, 6 

alkalommal külső vállalkozóktól szerezték be a temetési kellékeket a hozzátartozók.  

 

Püspökladányi temető összes bevétele:       39.851 eFt 

Püspökladányi temető közvetlen költsége:       45.115 eFt 

Püspökladányi temető összes költsége:       49.458 eFt 

 

Bárándi temető összes bevétele:         11.972 eFt 

Bárándi temető közvetlen költsége:          7.480 eFt 

Bárándi temető összes költsége:          8.200 eFt 

Temető üzemeltetés és szolgáltatásnyújtás összes bevétele:    51.823 eFt 

Temető üzemeltetés és szolgáltatásnyújtás összes költsége:    57.658 eFt 
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Gyógyfürdő: 

A 2021-es évet rendkívül nehéz körülmények között kezdtük el Gyógy és Strandfürdőnkben.   

COVID 19. világjárvány következtében lecsökkent a gyógyászatunk forgalma, betegeink 

csak kis számban, félve vették igénybe gyógykezeléseinket. 2021. első négy hónapjában 

csökkentett munkaidős foglalkoztatásban végeztek munkát dolgozóink, mivel a forgalom 

nem indokolta a teljes munkaidős foglalkoztatást, ugyanakkor a dolgozókat sem szerettük 

volna utcára tenni. A NEAK átlagfinanszírozást biztosított a járóbeteg szakellátáson, 

ugyanakkor voltak olyan szolgáltatásaink, amiket nem végezhettünk a járvány ideje alatt. 

Ez jelentős bevétel kiesést okozott ezen az ágazatunkon.  

Szakorvosaink: 

Dr Végh Anikó és Dr Nagy Vince heti 35 óra szakorvosi rendelést tart. 

Dr. Lugossy Margit nyugdíjba vonulásával 2021. márciusától Dr. Végh Anikó tölt be 22 óra 

szakorvosi rendelést egy héten, míg Dr. Nagy Vince a további 13 órát. 

Valamennyi munkavállalónk rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai, szakmai 

végzettséggel és orvosi vizsgálattal.  

Szakorvosaink: 

Dr. Végh Anikó                                     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- 12 óráig 

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

súlyosabb mozgásszervi betegségekkel küzdenek. 

 

Gyógyvizünk gyógyító hatásai: 

•  bőrbetegségek, bőrgyulladások, 

•  idegrendszeri betegségek, 

•  idegfájdalmak, 

•  mozgásszervi megbetegedések, 

•  csonttörések utókezelése, 

•  izomfájdalmak kezelése. 

  

Gyógyászati szolgáltatásaink kínálatában vendégeink megtalálják fizikoterápiás és 
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balneoterápiás kezeléseket. 

•  Medencefürdő: fedett, illetve szabad medencék 

•  Iszapkezelés eredeti hévízi iszappal 

•  Súlyfürdő 

•  Szénsavas kádfürdő 

•  Elektromos kádfürdő 

•  Fizikoterápiás kezelések 

•  Vízalatti vízsugármasszázs 

•  Vízalatti gyógytorna 

•  Szárazföldi gyógytorna 

•  Gyógyúszás 

 

Wellness Programok: 

Vendégeink gyógymasszázs mellett, frissitő masszázst, sport masszázst, talpmasszázst illetve 

lávaköves masszázst is igénybe tudnak venni 

Két finn szaunánk biztosítja a kiváló szauna élményt, amelyek a merülőkád segítségével még 

nagyobb élvezetet biztosítanak. Egyik szauna kabinunk teljes felújításra került (vezérlő csere, 

kályha csere). 

Nagy népszerűségnek örvendett a szoláriumunk is, aminek 56 darab csöve kicserélésre került, 

hatékonyabb barnulást biztosítva az idelátogatóknak. 

Napközben a Termal büfé, nagy választékú étel és ital kínálatával várja vendégeit. 

 

Strand 

Sajnos a pandémia negatív hatásai miatt strandrészlegünk január 1-től-május 23-ig zárva tartott, 

május és júniusban is csak bizonyos egészségügyi előírások mellett volt látogatható a strandunk.  

Ettől függetlenül a felújításokat idén is elvégeztük:  

- Úszómedence és a tanmedence gyerekmedence csempeburkolat javítása, fugázása. 

- Védőkorlátok javítása, dűbeltartók cseréje. 

- Kabinok javítása, festése. 

- Játékok, hinták, padok akna fed lapok festése. 

- Nyári vizesblokk felújítása, festése, karbantartása. 

- Gépházban a meghibásodott csapok, szerelvények javítása, cseréje. 

- Vegyszer szivattyúk javítása, karbantartása, szelepek cseréje. 

- Hideg vizes földalatti csőrendszerünk mintegy 50 méteren teljesen ki lett cserélve 

- Karbantartó műhely tetőszerkezete teljes felújításra került 
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- Az épület külső falánál lábazatfestések, virágültetés. 

Gyógyászat:  

Sikerült két gépet is beszereznünk, melyek több, mint 12 éve nem voltak cserélve, emellett a 

gyógyászati alternatív kezelést szolgáló gépjeink folyamatos felújításon estek át. 

 

További javítások, karbantartások: 

Mint minden évben 2021-ben is elvégeztük a folyosók, WC-k, öltözők,  zuhanyzók, a 

szakrendelők, gyógytornaterem, gyógymasszőri helyiség, orvosi szobák, beteg pihenő és az 

összes iroda  festését, mázolását valamint a földszinti részlege teljes körű tisztasági meszelését. 

 

Programok: 

A pandémiára való tekintettel a május 1-i nyitó rendezvényünket nem tudtuk megtartani. A nyár 

folyamán a szigorú előírások betartásával az alábbi rendezvények kerültek megrendezésre: 

- Július 16. Strand party, 

- Július 31. Strandok éjszakája, 

- Július 31. II. Sárrét Kincse Strandkupa, 

- Augusztus 29. Meghívásos lábtenisz torna, 

- Augusztus 29. Családi Nap,          

- Júliusi és augusztusi hónapban is töretlenül jöttek a tanulni vágyó gyermekek úszás 

oktatásra, környező településekről is látogattak bennünket. 

- Gyógyfürdő látta vendégül a Csík Zenekar együttesét. 

- Különféle vasutas klubok rendezvényei kerültek lebonyolításra. 

- A Járási Hivatal több mint 50 fővel rendezett nyári csapatépítő programokat. 

- 3 napos sakkverseny több, mint 50 résztvevőjét láttuk vendégül. 

 

Gyógyászat bevétele:     103.225 eFt 

Gyógyászat közvetlen költsége:   105.716 eFt 

Gyógyászat összese költsége:   116.599 eFt 

 

Strandfürdő bevétele:      26.974 eFt 

Strandfürdő közvetlen költsége:     23.060 eFt 

Strandfürdő összes költsége:     25.434 eFt 
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Gellér Sándor Sportcsarnok 

 

A Gellér Sándor Sportcentrum a 2021. évi nyitvatartás kezdetét a pandémia és a védettségi 

igazolványhoz való kötöttség nehezítette meg.  

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

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

az év elején nem volt teljes. A bérleti díjakon 2021-ben nem emeltünk. 

2021. évi rendezvények: 

2021-es év május végi nyitáskor a csarnokban megrendezésre került az Országos Mazsorett 

Bajnokság, majd június végén követte egy Családi nap megtartása, július közepén egy birkózó 

edzés fiatalok részvételével. Egy másik Családi sportnap szeptember közepén szerveződött, 

Rubint Réka edzés néven. A már megszokott kispályás labdarúgó mérkőzések is elindultak, - 

védettségi igazolvány használattal -, mely már az évek során hagyománnyá nőtte ki magát. 2021. 

november közepén a kicsik örömére megérkezett ismét hozzánk a Megajátszóház. Az évet pedig 

egy Országos Nyúlkiállítási rendezvénnyel zártuk. A műfüves teniszpálya kihasználtsága 

leginkább magánszemélyeknek kedvezett. A nyári szünetben saját dolgozóinkkal elvégeztük a 

szükséges karbantartási, festési munkálatokat, és felkészültünk az új tanév kezdetére. A nyári 

hónapokban, inkább a műfüves teniszpályát, futballpályát lehetett használni.  

A sportcsarnok termének falán elhelyezett reklámfelületek bérbeadása kedvező áron továbbra is 

folyamatos. 

Sportcsarnok  bevétele:      4.060 eFt 

Önkormányzati támogatás:         944 eFt 

Sportcsarnok közvetlen költsége:                8.045 eFt 

Sportcsarnok összes költsége:                8.873 eFt 

 

Sportpálya összes költség:                 1.501 eFt 

 

Balatongyöröki ifjúsági tábor 

A balatongyöröki tábor szezonnyitását 2021-ben is állapotfelmérés, a szükséges munkálatok 

elvégzése, a télen keletkezett károk helyreállítása, hatósági, törvényi előírások szerinti felkészülés 

előzte meg.  

Elvégeztettük a vízminta ellenőrzést, a rágcsáló irtást, a föld feletti tűzcsap átfolyás mérést, a 

tűzoltó készülékek felülvizsgálatát, és megtörténtek a hatósági ellenőrzések.  

A nyitás előtt aktualizáltattuk a Vegyi anyagok kockázatbecslését, Munkavédelmi szabályzatot, 

Tűzvédelmi szabályzatot, és a HACCP rendszer dokumentumait.   
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Megkötöttük a szerződéseket a szezonra a szolgáltatókkal, a mosatási feladatokra, - melyet már 

évek óta egy helyi vállalkozóval végeztetünk el, - valamint a hulladékszállításra.  

Az állapotfelmérés során feltárt hibákat kijavítottuk, - mely az egyik faházunk tetőszerkezetének 

a vihar által okozott megrongálását jelenti, - a szükséges felújítási-helyreállítási munkák 

elvégzése is megtörtént. 

Ellenőriztük a szezonon kívül szüneteltetett szolgáltatások (TV, Internet, telefon) működését, a 

műszaki cikkek állapotát, és a felszerelési eszközök készletét. A hiányzó eszközöket, 

berendezéseket pótoltuk.  

Az előkészületek során új villanybojlert kapott a kiskonyhával ellátott faházunk, elektromos 

kávéfőzőket, edényeket, étkészleteket, poharakat vásároltunk a faházakba.  

A tábor 2022. június 26-án nyitotta kapuit és augusztus 28-án zárta. 2021-ben sajnos a Covid-19 

világjárvány miatt visszaesett a kihasználtságunk 49 %-ra. 

Nagy örömünkre szolgál azonban, hogy vissza-visszatérő vendégeink is vannak, akik számára 

vonzó a táborunk a megfizethető szállás és étkezési díjak miatt.  

Az ország minden részéről érkeztek vendégek, baráti társaságok, akik a közös nyaralás, 

szórakozás élményéért keresték fel táborunkat. A múlt évben is nagy számban nyaraltak nálunk 

kisgyermekes családok.  

A vendégek egy része már jó előre, év elején igyekszik lefoglalni a nyaralást, mások pedig hirtelen 

jött nyaralási szándékból keresnek bennünket.  

Az apartmanok turnusait elsőként a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft, és 

Püspökladány Város Önkormányzat dolgozói részére ajánljuk fel, akik közül többen rendszeresen 

itt nyaralnak. Nagy az érdeklődés más vendégek részéről is az apartmanok iránt, ezért itt a 

legnagyobb a kihasználtság.  

A hosszú faházakkal kapcsolatban a helyi iskolák, intézmények után megkerestünk különböző 

önkormányzatokat, oktatási intézményeket, üzleti partnereinket, civil szervezeteket, és 

sportegyesületeket országszerte. Folyamatosan hirdetjük a helyi médiákban, weboldalunkon, és 

közismert közösségi oldalon is népszerűsítjük a tábort, igyekszünk kihasználni az Internet adta 

minden lehetőséget a költségtakarékos reklámozásra.  

A helyi iskolák közül a Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai rendszeresen, 

általában két turnust szerveznek táborunkba, mely sajnálatos módon a 2021-es évben nem valósult 

meg a járvány miatt.  

A szezonzárást követően a korábbi évekhez hasonlóan kitakarítottuk a tábort, és téliesítettünk. 

 

Balatongyöröki tábor bevétele:     4.002 eFt 

Balatongyöröki tábor közvetlen költsége:    4.469 eFt 

Balatongyöröki tábor összes költsége:    4.929 eFt 
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Kossuth u. 26. irodák bérbeadása 

 

A bérleti díjakon 2021-ben nem emeltünk továbbra sem a Kossuth u. 26. szám alatt lévő ingatlan 

földszintjén és emeletén. Továbbra is bérlőnk a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 

Vidékfejlesztési Kamara, illetve a (névváltozással) Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai 

Intézet.   

Az idén egy tanfolyam volt az emeleti tárgyalóban. Bevétel szempontjából a bérleti díj elenyésző 

volt.   

Bízunk benne, hogy a jövő év sikeresebb lesz. 

2021. évben a Kossuth u. 26. sz. alatti irodahelyiségek nettó árbevétele 3.069 eFt. 

 

Kossuth 26. irodaház bevétele:     3.069 eFt. 
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A táblázat a Püspökladányi Városüzemeltető Kft. 2020. évi tényleges gazdálkodási adatait, 

valamint a 2021. évre tervezett és tényleges adatait tartalmazza.   

 

Értékesítés nettó árbevétele: 

A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. 2021. évi értékesítés nettó árbevétele 465.856 eFt volt. A 

tervezett adatokhoz képest céges szinten 13,1 %-kal, az előző évi adatokhoz képest pedig 21,66 

%-kal, 82.945 eFt-tal növekedett az árbevételünk. Ez a növekedés annak tudható be, hogy a 

távfűtőműben a gázmotor az év során folyamatosan működött. A Greenergy-Power Kft részére 

továbbszámlázott gáz értéke 2021-ben 92.120 eFt volt, ennek értéke 2020-ban, amikor a gázmotor 

csak szakaszosan, csökkentett üzemmódban működött pedig 18.439 eFt- volt. 

Ennek a továbbszámlázott gázmennyiségnek a bevétele az egyéb tevékenységek árbevétele között 

jelenik meg, költsége pedig, szintén az egyéb tevékenységek, anyagjellegű ráfordatásai között 

jelenik meg.  

 

 Az aktivált saját teljesítmények között mutatjuk ki a saját előállítású eszközök aktivált értékét. 

Az eredménykimutatásban ilyen jogcímen 1.715 eFt-ot mutattunk ki 2021-ben. A Püspökladány, 

Bocskai u. 10. sz. alatti távhő aknában végeztünk el vezeték cserét. A beruházás 2020-ban valósult 

meg, az aktiválás pedig 2021-ben történt meg.  

 

 

 

 

2020. év tény 
adatok

2021. év terv 
adatok

2021. év tény 
adatok

Teljesítés

I. Értékesítés nettó árbevétele 382 911 411 801 465 856 113,1%
II. Aktívált saját teljesítmények 0 0 1 715 0,0%
III. Egyéb bevételek 207 355 194 828 228 446 117,3%
IV. Anyagjellegű ráfordítások 301 672 318 468 386 951 121,5%
V. Szeméyi jellegű ráfordítások 275 882 287 368 276 684 96,3%
VI. Értékcsökkenési leírás 24 145 26 003 19 039 73,2%
VII. Egyéb ráfordítások 13 344 14 361 25 309 176,2%
A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -24 777 -39 571 -11 966 30,2%

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 020 1 074 1 018 94,8%
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -1 020 -1 074 -1 018 94,8%
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -25 797 -40 645 -12 984 31,9%

XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 44 0,0%
E. ADÓZOTT EREDMÉNY -25 797 -40 645 -13 028 32,1%

A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. 2021. évi tervezett és tényleges gazdálkodási 
adatai (eFt-ban)

Megnevezés
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A 2021. évi 465.586 eFt értékesítés árbevétele az alábbi tevékenységek bevételeiből tevődik 

össze:  

1.) Távhőszolgáltatás bevétele:       147.796 eFt, 

2.) Ingatlankezelés, ingatlanhasznosítás bevétele:      21.185 eFt, 

3.) Kommunális tevékenység bevétele:             62 eFt, 

4.) Temető bevétele:          51.823 eFt, 

5.) Gyógyászat bevétele:          27.276 eFt, 

6.) Egyéb tevékenységek:                217.714 eFt, 

_____________________________________________________________________________

Összesen:         465.856 eFt.  

  

Egyéb bevételek: 

Az egyéb bevételeink tervezett értéke 2021. évben 194.828 eFt volt, a teljesítés pedig 228.446 

eFt. Nagy segítség volt számunkra, hogy a tulajdonos önkormányzat az elmúlt évben a kötelező 

feladatok ellátására 62.000 eFt támogatást biztosított, valamint 25.000 eFt támogatást nyújtott a 

REKI keretből elmaradt gázszámlák kiegyenlítésére, ezen kívül megtérítette a korábbi ügyvezető 

munkaviszonyának megszüntetése kapcsán felmerülő nettó 3.398 eFt személyi jellegű ráfordítást.  

Ezek együttesen 28.398 eFt-tal növelték az egyéb bevételek összegét. 

Növekedett a távhő támogatás mértéke is az elő évhez viszonyítva, ugyanis a korábbi negatív 

előjelű támogatás 2021. október 1-től pozitív előjelűvé változott az 51/2011.(IX.30.) NFM 

rendelet értelmében. Ennek köszönhetően az előző évhez viszonyítva 16.901 eFt-tal nőtt a 

lakossági felhasználás után állam által biztosított távhő támogatás mértéke. 

 

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. 

 

A Püspökladányi Városüzemeltető Kft. egyéb bevételének összege 2021-ben      228.446 eFt: 
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Egyéb bevételek összege:     228.446 eFt 

Ebből a kapott támogatások összege:      218.964 eFt 

  - önkormányzattól kapott támogatás:    89.454 eFt 

 - Sportcsarnok támogatás:         944 eFt 

 - Fizikoterápiás kezelések támogatása:    39.034 eFt 

 - NEAK bértámogatás:       9.036 eFt 

 - Munkaügyi Központtól kapott támogatás:      1.495 eFt 

 - Távhő támogatás:    64.837 eFt 

 - Szennyvízszippantás költségek ellentételezésére kapott támogatás:              13.164 eFt 

 - Egyéb támogatás:       1.000 eFt 

 Halasztott bevételek:      5.534 eFt 

 - Távhőfejlesztési támogatás:      4.551 eFt 

           - TÁMOP támogatás:             32 eFt 

 - NFÜ-KEOP fejlesztési támogatás:         351 eFt 

 - Egyéb végleges fejlesztési támogatás:                                             600 eFt 

 

Káreseményekkel kapcsolatos bevételek, kapott kamatok:      3.405 eFt 

 

Visszaírt értékvesztés, leírt követelés megtérülés:                                                        543 eFt 

                                                                                                                       adatok eFt-ban 

 

 

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, 
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valamint az eladott, közvetített szolgáltatások értékét.  

 

Anyagjellegű ráfordítások értéke 2021. évben:    386.951 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. 

 

2021. évi anyagköltség:        170.746 eFt. 

Az előző évhez viszonyítva csökkent az anyagköltség 15.321 eFt-tal, ami annak volt köszönhető, 

hogy a felhasznált gázköltségünk 9.348 eF-tal került kevesebbe, mint az előző évben, a 

villamosenergia pedig 2.107 eFt-tal. Csökkentette költségeinket az is, hogy minden ágazatunkon 

csak a legszükségesebb javításokat, karbantartásokat végeztük el, csökkentve ezzel is 

anyagköltségünket. 

 

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:    103.766 eFt. 

Az igénybe vett szolgáltatások értéke jelentősen 24.574 eFt-tal  nőtt 2020-hoz képest. Ennek oka 

az volt, hogy a gázmotor a fűtőműben folyamatosan üzemelt, így míg 2020. évben a 

távhőszolgáltatáshoz 6.639 eFt értékben vettünk át hőenergiát, addig 2021-ben 20.131 eFt 
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értékben. A kettő különbözetet 13.492 eFt. Növekedett a gyógyászatunkon is az igénybe vett 

szolgáltatások értéke 3.609 eFt-tal, mivel 2021. év elején részleges nyitvatartással működött a 

gyógyászatunk, ezzel szemben 2020. március hónaptól május végéig teljesen szünetelt a járóbeteg 

szakellátásunk. 

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:      6.783 eFt  

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások értéke nagyságrendileg a 2020-es szinten realizálódott. 

 

ELÁBÉ, eladott közvetített szolgáltatások értéke tárgyévben:  105.656 eFt 

Az eladott áruk beszerzései értéke jelentősen, 76.068 eFt-tal növekedett 2020-hoz képest. Ennek 

fő oka a gázmotor folyamatos gázfelhasználása volt. 

 

 

2021. évi anyagjellegű ráfordítások értéke összesen:             386.951 eFt. 

                                                                                                                       adatok eFt-ban 

 

 

        

                                                                                                                   adatok eFt-ban 
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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: 276.684 eFt. 

2021. január 1-től eleget téve a 20/2021.(I.28.) Kormány rendeletben foglaltaknak 167.400.-Ft-ra 

emeltük a minimál bér, 219.000.-Ft-ra pedig a garantált bérminimum összegét. 2021-ben csak 

azoknál a dolgozóknál emeltünk bért, akik munkaszerződésük alapján a minimál béren, illetve a 

szakmai minimál béren voltak foglalkoztatva. 

A személyi jellegű ráfordítások értéke nagyságrendileg a 2020-as szinten realizálódott. A 

bérjárulékok minimális mértékben csökkentek a megelőző évhez viszonyítva, a személyi jellegű 

egyéb kifizetések nagyságrendileg 2.000 eFt-tal növekedett, minek oka a korábbi ügyvezetőnek 

kifizetett végkielégítés volt 

Bérköltség részét képezik: 

- az alapbérek, 

- a bérpótlékok,  

- jutalmak, 

- jutalékok, 

- valamint a megbízási díjak. 

Éves költség: 233.392 eFt 
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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: 7.806 eFt 

 

Bérjárulékok:  

- Szociális hozzájárulási adó, 

- Egészségügyi hozzájárulás, 

- Szakképzési hozzájárulás, 

- Egyéb bérjárulékok. 

 Éves költség: 35.486 eFt. 

 

 

                      adatok eFt-ban 

 
                                                                                                                    adatok eFt-ban 
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Értékcsökkenési leírás: 

 

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

számított terv szerinti amortizációs költségét. 2020-hoz képest csökkent az elszámolt 

értékcsökkenés összege, mivel a korábbi években beszerzett eszközök könyv szerinti értéke 

nullára íródott.  

 

A 2021. évi elszámolt értékcsökkenés összege:  25.309 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, 2021.évben elszámolt egyéb 

ráfordítások értéke 25.309 eFt volt.  

          

   adatok eFt-ban 

 

 

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2021.évi összesített adatai: 

 

2021. évi összes bevétel:      694.302 eFt,  

2021. évi összes költsége és ráfordítása:    707.286 eFt,  

 

Adózás előtti eredmény:       -12.984 eFt, 

Adófizetési kötelezettség:               44 eFt, 

Adózott eredmény:        -13.028 eFt. 
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Összefoglalva a 2021. 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. Ennek a nagy veszteségnek jelentős része a pandémia okozta bezárások és 

veszélyhelyzeti intézkedések hozadéka.  

Év közben sajnos az előző évben megítélt gázártámogatás negatív összegének hozadékaként a Kft 

egy jelentős gáztartozást halmozott fel, melynek összege:75.248 eFt volt. Ennek a gáztartozásnak 

a törlesztésére vonatkozóan sikerült egy megállapodást kötnünk a szolgáltatóval, havi  7.250.000.-

Ft-ban történő részletfizetésre. Ez, valamint a tulajdonos önkormányzat által nyújtott 25.000 eFt 

póttámogatás, nagyban segítette a Kft likviditásának a fenntartását. 

 A pandémia okozta bezárások következtében, sajnos rajtunk kívül álló okok miatt bizonyos 

szolgáltatási tevékenységünk bevételei messze elmaradt a korábbi évek teljesítményétől. Ebből 

kiemelkedő volt a gyógy és strandfürdő, mely jelentős veszteséggel zárta a 2021-es évet.  

A Kft. valamennyi ágazatán igyekeztünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a 

költségeinket minimális szinten tartsuk és a bevételeink növekedését előidézzük. Ezen 

intézkedések közép és hosszútávra vannak tervezve. Amíg a veszélyhelyzet hatályban van, addig 

bizonyos tevékenységeknél nem fogjuk tudni árainkat módosítani.  

Bízunk benne, hogy az enyhülő Covid-19 járvány következtében ez a veszélyhelyzet is meg fog 

szűnni, ahogy több korlátozó intézkedés is megszüntetésre került.  

Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy dolgozóink munkáját megbecsülve egy sikeres évet 

zárjunk 2022-ben. Igyekszünk legjobb tudásunkkal megfelelni a tulajdonos önkormányzat 

igényeinek, és reméljük, hogy érétkes munkánkkal részesei tudunk lenni a városban megvalósuló 

pályázatoknak. 
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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

2021.év.

Egyszer�sített éves beszámoló

Keltezés: Püspökladány,2022.03.16.

a vállalkozás vezetője
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1. 177 290 0 162 857

2. 174 0 65

3. 177 116 0 162 792

4. 0 0 0

5. 54 603 0 135 641

6. 1 688 0 1 611

7. 47 622 0 97 806

8. 0 0 0

9. 5 293 0 36 224

10. 13 095 0 14 588

11. 244 988 0 313 086

12. 69 350 0 56 322

13. 30 000 0 30 000

14. 0 0 0

15. 0 0 0

16. 6 824 0 6 824

17. 54 169 0 32 526

18. 4 154 0 0

19. 0 0 0

20. -25 797 0 -13 028

21. 0 0 10 000

22. 140 912 0 217 957

23. 0 0 0

24. 0 0 0

25. 140 912 0 217 957

26. 34 726 0 28 807

27. 244 988 0 313 086

�

 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)

���	
�������

  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. 382 911 0 465 856

II. 0 0 1 715

III. 207 355 0 228 446

0 0 454

IV. 301 672 0 386 951

V. 275 882 0 276 684

VI. 24 145 0 19 039

VII. 13 344 0 25 309

1 355 0 0

A. -24 777 0 -11 966

VIII. 0 0 0

IX. 1 020 0 1 018

B. -1 020 0 -1 018

C. -25 797 0 -12 984

X. 0 0 44

D. -25 797 0 -13 028

�

 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 Városüzemeltető Kft.  

Egyszerűsített éves beszámolójának  

Kiegészítő melléklete  

 

2021. év  

 

 

 

 

 

 

 

Püspökladány, 2022. március 16. 

                                                                                    Elek István Gábor 

                                                                                   Ügyvezető  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: 

Működési 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 működése:   Határozatlan idej�  

 

A társaság fő tevékenysége:  3530’08 Gőzellátás, légkondicionálás 

Végzett 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 törzstőkéje: 30.000 eFt, amely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll. 
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A társaság ügyvezetője:  Elek István Gábor (an: Karika Magdolna) 

     4150 Püspökladány, Kalapács utca 29/1. 

A társaság beszámolójának  

készítéséért felelős személy:  Slámer Erzsébet (an: Szalai Erzsébet) 

     Lakcím: Püspökladány, Görbetó u. 12.sz. 

     PM regisztrációs szám: 121377 

A társaság könyvvizsgálója: Ozsvárt Mariann (an: Kertész Klára Ilona) 

     4033, Debrecen, Fülöp u.10.1.a. 

Kamarai nyilv.szám: 007325 

 

II./ A számviteli politika általános előírásainak bemutatása: 

A társaság gazdasági éve:  2021. január 01 – december 31.  

A mérlegkészítés időpontja: 2022. február 28. 

Mérleg fordulónapja:  2021. 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 előírásait  

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 termelésű 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 tőke 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.  

Jelentős összegű 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 előfordulású 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 főbb értékelési elvei:  

1.) Az egyszer�sített éves beszámoló mérleg f�összege: 313.086 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:  162.857 eFt 

Ebb�l: Befejezetlen beruházások értéke: 0 eFt 

3.) A vásárolt készletek értékelése tényleges beszerzési áron történik.  

Készletek értéke:   1.611 eFt 

Ebb�l: Az anyagok értéke:    591 eFt 

Ebb�l: Befejezetlen termelés: ---- eFt 

Ebb�l Kereskedelmi áruk: 1.020 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:     97.806 eFt 

Megnevezés\Év 2021. év 
Követelés 97.806 

 -vev�i követelés értékvesztés nélkül 51.324 
        -ebb�l elszámolt értékvesztés- -8.436 
- egyéb követelés 44.492 
        - Költségvetési kiutalási igények 13.674 
        - Vev�számla visszatartás 6.871 
        - Áthúzódó áfa 23.508 
        - Ki nem emelt követelések 439 

        - Egyéb kötelezettségek 1.990 
 

5.) Vevő értékvesztés: 

 

2021. évi értékvesztés 

    adatok eFt 
  2021. évi nyitó 2021.évi képzett 2021.évi feloldás 2021. évi záró 
Csoportos 8.890 0 454 8.436 

Egyedi 0 0 0 0 

Összesen: 8.890 0 454 8.436 

     
 

- 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. 

 

Vevőkövetelések tárgyévben visszaírt értékvesztése:  454 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: 36.224 eFt 

- Ebb�l: készpénz:  1.799 eFt 

- Bankszámlák egyenlege: 34.425 eFt 
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7.) Aktív időbeli 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 időbeli elhatárolás 
2021. december 31. 

      

Egyenleg:     14.587.817       

      

Részletezés: Tárgyévet érintő, következő évben számlázott bevétel   
      

  Távh� elszámolás 2.896.611 
  Bértámogatás 249.059 

  Fizioterápiás kezelés 11-12 hó 8.490.600 

  Tárgyévben számlázott, de következő évet terhelő költségek 

  El�fizetési díjak 135.390 

  Gázdíj 2.585.877 
  Biztosítási díj 230.280 
      
  Összesen:     14.587.817 
     

8.) A Saját tőkét érintő változások bemutatása: 

 Az Eredménytartalék értéke 20209. évi mérleg szerinti eredmény összegével módosult. 2019-

ben az Eredménytartalékból a Lekötött tartalékba került átvezetésre 4.154 eFt. 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. 2021-ben aktiválásra kerültek a 

távh�szolgáltatáson elvégzett beruházások, ennek hatására a lekötött tartalékból a 4.154 eFt 

visszavezetésre került az eredménytartalékba. 

9.) Eredménytartalékként  az el�z� évek eredménye, csökkentve a lekötött tartalékba 

átvezetett 2 % nyereségkorlát feletti eredmény összegével, növelve a lekötött tartalékból 

történ� visszaírással:  

 32.526 eFt eFt 

10.) Lekötött tartalék: 

Lekötött tartalékként kerül kimutatásra az eredménytartalékból átvezetett távh�szolgáltatás 2 

%-os nyereségkorlát feletti eredményének az összege:                                     0 eFt 
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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:              - 13.028 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. 2021.évben társaságunknál a 

távh�szolgáltatáson várható költségek fedezetére képeztünk céltartalékot. 

Képzett céltartalék összege:        10.000 eFt  

 

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:             217.957 eFt 

  

Megnevezés\Év 2021. év 
Kötelezettség 217.957 

       - Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 
       - Rövid lejáratú kötelezettségek 217.957 
                - Kaució 1.002 
                - Szállítói tartozás 156.359 
                - Fizetend� adók és járulékok  27.723 
                - Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek  13.692 
                - Egyéb kötelezettség 441 
                - Alapítókkal szembeni rövid lejáratú 
kötelezettségek 

 
10.000 

                - Áthúzódó áfa 7.068 

                - Egyéb kötelezettség (követelés túlfizetés) 1.668 
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A Püspökladányi Városüzemeltet� és Gyógyfürd� Kft-nek 5 éven túli zálogjoggal, illetve 

egyéb jogokkal terhelt kötelezettsége nem volt. 

 

14.) Passzív időbeli 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.  

 

       Passzív időbeli elhatárolás   
      2021. december 31.   
      

Egyenleg:   28 807 172      
      
Részletezés:     
  Tárgy évet terhelő, de következő évben jelentkező költségek:  
  Gázköltség 461.747 

  Vízdíj 51.379 

  Késedelmi kamat 31 

  Temet�s elszámolás 180 201 

      

  Halasztott bevételek   

  Kossuth 26 épületfelújítás kapott támogatás 13 644 798 

  Szénatér 21-23, Görbet� 16-18 315 877 

  Távh� rekonstrukció I. szakasz 491 280 

  Távh� Rekonstrukció II. szakasz 494 599 

  Gázég� Watt�r 3 666 510 

  H�központ felújítás 3 418 267 

  Weishaupt kond. Kazán 4 534 768 

  Díszvilágítás 1 153 972 

      

  Tárgy évben befizetett, de következő évet terhelő összeg:   

  Bérleti díj 393 743 

      

  Összesen: 28 807 172 
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IV. Az eredmény-kimutatás kiegészítése 

15.) Az értékesítés nettó árbevételének megoszlása az alapító okiratban megjelölt f�bb 

tevékenységenkénti megbontásban: 

1. Távh�szolgáltatás: 147.796 eFt 

2. Ingatlankezelés, ingatlanhasznosítás: 21.185 eFt 

3. Kommunális tevékenységek: 62 eFt  

4. Egyéb tevékenységek: 217.714 eFt 

5. Gyógyászat bevétele: 27.276 eFt 

6. Temet�: 51.823 eFt 

Összesen: 465.856 eFt  

 

 

16.) Az egyéb bevételek 

Egyéb bevételek összege:     228.446 eFt 

Ebből a kapott támogatások összege:                 218.964 eFt 

  - önkormányzattól kapott támogatás:    89.454 eFt 

 - Sportcsarnok támogatás:         944 eFt 

 - Fizikoterápiás kezelések támogatása:    39.034 eFt 

 - Munkaügyi Központtól kapott támogatás:      2.495 eFt 

 - Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezel� bértámogatás:     9.036 eFt 

 - Távh� támogatás:    64.837 eFt 

 - Szennyvízszippantás költségek ellentételezésére kapott támogatás:            13.164 eFt 

 Halasztott bevételek:      5.534 eFt 

 - Távh�fejlesztési támogatás     4.551 eFt 

           - TÁMOP támogatás            32 eFt 

 - NFÜ-KEOP fejlesztési támogatás:        351 eFt 

 - Egyéb végleges fejlesztési támogatás:                                            600 eFt 

  Káreseményekkel kapcsolatos bevételek, kapott kamatok        3.405 eFt 

  Visszaírt értékvesztés, leírt követelés megtérülés:        543 eFt 

      

Az egyéb bevételek között mutatjuk ki Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-

testülete által 2021. évre biztosított 25.000 eFt póttámogatást. 
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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 71,88 %-át teszik ki a befektetett eszközök. 

 

Változás

(%) (%) (%)

Befektetett eszközök 177 290  162 857
Eszközök összesen 244 988 313 086

Befektetett eszközök aránya 72,37 52,02 71,88

adatok E Ft-ban

Mutatószámok Képzése
El�z� id�szak Tárgyid�szak

(E Ft) (E Ft)

 

 

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 54 603 135 641

Rövid lejáratú kötelezettségek 140 912 217 957
Likviditási mutató I.            
(Current ratio)

38,75 62,23 160,60

adatok E Ft-ban

Mutatószámok Képzése
El�z� id�szak Tárgyid�szak

(E Ft) (E Ft)

 

 

A bruttó jövedelmezőség 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 -24 777 -11 966

Nettó árbevétel 382 911 465 856
Árbevétel arányos üzleti 
eredménye

-6,47 -2,57 39,70

adatok E Ft-ban

Mutatószámok Képzése
El�z� id�szak Tárgyid�szak

(E Ft) (E Ft)

 

 

   - Eszközarányos üzleti eredmény: 

Eszközarányos jövedelmezőségi mutató az eszközök jövedelemképzési képességét mutatja 

be. 

Változás

(%) (%) (%)
Üzemi (üzleti) eredmény -24 777 -11 966

Összes eszköz 244 988 313 086
Eszközarányos üzleti eredmény -10,11 -3,82 37,79

adatok E Ft-ban

Mutatószámok Képzése
El�z� id�szak Tárgyid�szak

(E Ft) (E Ft)
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  - Tőkearányos eredmény: 

A tőkearányos jövedelmezőségi mutató megmutatja, hogy a társaság adózott eredményéb�l, 

milyen mértékkel gyarapította a saját t�kéjét a vállalkozás. 

Változás

(%) (%) (%)
Adózott eredmény -25 797 -13 028

Saját t�ke 69 350 56 322
Saját t�ke hatékonysága -37,20 -23,13 62,18

adatok E Ft-ban

Mutatószámok Képzése
El�z� id�szak Tárgyid�szak

(E Ft) (E Ft)

 

 

B. Tájékoztató rész 

 

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 75 fő.  

Bérköltség:                              233.392 eFt 

Személyi jellegű egyéb kifizetés:                       7.806 eFt 

Bérjárulékok:            35.486 eFt 

Összesen:                                276.684 eFt 

 

Dolgozói létszám megoszlása:  

Fizikai létszám: 53 fő 

Bérköltség:                              142.598 eFt 

Személyi jelleg� egyéb kifizetés:                        3.825 eFt 

Bérjárulékok:             20.707 eFt 

Összesen:                              167.130 eFt 

 

Szellemi dolgozók: 22 fő 

Bérköltség:                               90.794 eFt 

Személyi jelleg� egyéb kifizetés:                                 3.981 eFt 

Bérjárulékok:           14.779 eFt 

Összesen:                                          109.554 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 vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a 

nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget. 
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4. A külföldi pénzértékre szóló kötelezettség átértékelés utáni árfolyam különbözete: 0 

eFt 

5. Társasági adó alapját módosító tételek bemutatása: 

Adózás előtti eredmény:         -12.984 eFt 

Adóalapot növelő tételek: 

- számviteli törvény szerinti értékcsökkenés, elszámolt összege:  19.039 eFt 

- Számviteli törvény szerinti tárgyi eszközök állományból  

kivezetett eszközök könyv szerinti értéke                 0 eFt 

- Terven felüli écs:                    0 eFt 

- Bírság:                                                                            50 eFt 

- Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés:                          0 eFt 

- Várható költségekre képzett céltartalék:                              10.000 eFt 

Adóalap növelő tételek összesen:                                                  + 29.089 eFt 

 

 Adóalapot csökkentő tételek: 

- Társasági adó szerinti értékcsökkenés 

elszámolt összege:                                                                 15.162 eFt 

- Követelésre visszaírt értékvesztés, megtérült behajthatatlan köv.        455 eFt 

Adóalap csökkentő tételek összesen:                                      -  15.617 eFt  

 

Társasági adó levezetése: 

      Adózás előtti eredmény:    -12.984 eFt 

       Adóalap növelő tételek összesen:                                           + 29.089 eFt 

      Adóalap csökkentő tételek összesen:                                     - 15.617 eFt  

      Módosított társasági adó alap:                                                         488 eFt 

                 Társasági adó 9 %:                                                                               44 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:      

            

         Elek István Gábor 

               Püspökladány,  

              Kalapács u.29/1.  



 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 1 736 481 1 736 481 1 562 013 109 536 1 671 549 64 932

2. ÉPÍTMÉNY 125 872 416 125 872 416 21 912 167 3 605 667 25 517 834 100 354 582

3. TERMEL� GÉPEK 76 878 644 1 715 062 78 593 706 46 054 166 6 191 297 52 245 463 26 348 243

3. ÜZEMI GÉPEK 168 957 374 2 411 992 22 737 171 346 629 126 911 668 8 737 626 22 737 135 626 557 35 720 072

4. EGYÉP GÉPEK 24 298 296 24 298 296 24 298 296 24 298 296 0

5. IRODAI, IG. GÉPEK BER. 4 399 102 375 102 437 228 4 336 976 4 137 183 268 347 437 228 3 968 302 368 674

6. KISÉRTÉK� TÁRGYI E. 9 689 298 103 299 623 719 9 168 878 9 689 298 103 299 623 719 9 168 878 0

7. BEF. BERUHÁZÁS 0 4 605 455 4 605 455 0 0 0 0 0 0

8. ÖSSZESEN 411 831 611 9 210 910 5 689 139 415 353 382 234 564 791 19 015 772 1 083 684 252 496 879 162 856 503

 

���������	
	�������

Püspökladányi Városüzemeltet� Kft. 

KIMUTATÁS

a befektetett eszközökr�l

2021. december 31.

Püspökladány, 2022.03.16.

����	������	�����



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

2021.év.

Egyszer�sített éves beszámoló

Keltezés: Püspökladány, 2022. 03. 16.

a vállalkozás vezet�je

Távh� mérleg

2.sz. melléklet
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1. 17 079 31 495 48 574 114 283 162 857

2. 0 0 0 65 65

3. 17 079 31 495 48 574 114 218 162 792

4. 0 0 0 0 0

5. 89 850 18 594 108 444 27 197 135 641

6. 0 0 0 1 611 1 611

7. 82 338 11 624 93 962 3 844 97 806

8. 0 0 0 0 0

9. 7 512 6 970 14 482 21 742 36 224

10. 1 904 2 897 4 801 9 787 14 588

11. 108 833 52 986 161 819 151 267 313 086

12. -87 817 121 590 33 773 22 549 56 322

13. 10 428 5 077 15 505 14 495 30 000

14. 0 0 0 0 0

15. 0 0 0 0 0

16. 2 372 1 155 3 527 3 297 6 824

17. 11 306 5 505 16 811 15 715 32 526

18. 0 0 0 0 0

19. 0 0 0 0 0

20. -111 923 109 853 -2 070 -10 958 -13 028

21. 0 10 000 10 000 0 10 000

22. 75 764 36 887 112 651 105 306 217 957

23. 0 0 0 0 0

24. 0 0 0 0 0

25. 75 764 36 887 112 651 105 306 217 957

26. 9 644 3 418 13 062 15 745 28 807

27. IV. Szétválasztási különbözet 111 242 -118 909 -7 667 7 667

28. 108 833 52 986 161 819 151 267 313 086

�

 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. 0 147 796 147 796 318 060 465 856

II. 0 1 715 1 715 0 1 715

III. 67 988 1 400 69 388 159 058 228 446

IV. 140 279 10 811 151 090 235 861 386 951

V. 31 926 14 883 46 809 229 875 276 684

VI. 4 626 4 717 9 343 9 696 19 039

VII. 2 809 10 588 13 397 11 912 25 309

A. -111 652 109 912 -1 740 -10 226 -11 966

VIII. 0 0 0 0 0

IX. 260 57 317 701 1 018

B. -260 -57 -317 -701 -1 018

C. -111 912 109 855 -2 057 -10 927 -12 984

X. 11 2 13 31 44

D. -111 923 109 853 -2 070 -10 958 -13 028

�

 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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