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Tisztelt Polgármester Úr!

Marcali Város Önkormányzatának tulajdonában lévő köztemetőket kegyeleti közszol
gáltatási szerződés alapján -  a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. üzemelte
ti.

A temetőüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainkat a beszámoló időszakában az Önkor
mányzattal egyeztetve teljesítettük:

2020. évben
- 2 db kútgyűrű lehelyezése a Gombai temetőben,
- a Marcali központi temetőben garázs fal javítása,
- a Marcali központi temetőben az irodánál előtető javítása,
- 1 db motoros permetező vásárlása,
- a Horvátkúti temetőben WC felújítása,
- a Boronkai temetőben padok felújítása,
- a Boronkai temető ravatalozójánál a tároló és a WC ajtók cseréje.

2021.évben
- 2 db FS-360 lengőkaros fűnyíró vásárlása,
- 1 db Hecht oldalkidobós fűnyíró beszerzése,
- a Marcali Központi temetőben a ravatalozó kellékeinek teljes cseréje.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően, a temetők üzemeltetési költségeire az alábbi 
források nyújtanak fedezetet:

- a temetkezési helyek megváltásának, illetve az újraváltásának,
- a temetői létesítmények illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igény- 

bevételéért fizetendő,
- a temetőkben -  a temetkezési szolgáltatók kivételével -  vállalkozásszerűen munkát 
végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díjai.

A fenti bevételekről a jogszabályi előírásoknak megfelelően számolunk el a tulajdonos 
önkormányzat felé.
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Beszámoló a 2020. évről és a 2021. év I-III. negyedévéről:

A Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. tevékenységét a temetkezési törvény-, 
valamint Marcali Város Önkormányzatával kötött szerződésnek megfelelően végzi.

Marcali Város egyik meghatározó tulajdonosa -  26 % -  a Somogy Temetkezési Kft.-nek.

A sírhelyek kialakítása megfelel a vonatkozó előírásoknak.

2020. évben az összes temetésszám 218 volt, melyből 82 temetés vidéki.
A hamvak hazavitele temetés nélkül, 22 esetben történt.

Az értékesített sírhelyek száma az alábbiak szerint alakult.

Értékesített temetkezési helyek 2020. évben
Széchenyi utcai központi temetőben:
Felnőtt sírhely 25 évre

Egyes sírhely útmelletti szegély 1. sor 2 db
Egyes sírhely útmelletti szegély 2-3. sor 6 db
Egyes sírhely útmelletti szegély 4. sortól 23 db
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 1. sor 4 db
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 2-3. sor 5 db
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 4. sortól 18 db

Gyermek sírhely 25 évre
Sírbolt 60 évre

2 személyes kripta 5 db
4 személyes kripta 1 db
6 személyes kripta
12 személyes kripta

Urnafülke, urnasírhely 10 évre
Szabványos urnahely (umafalban) 2 db
Urnahely földben útmelletti szegély 1. sor
Urnahely földben útmelletti szegély 2-3. sor
Urnahely földben útmelletti szegély 4. sortól
Szabványos urnahely (2011. után kihelyezett umafalban) 14 db

Urnasírbolt 20 évre
Umasírbolt 2 személyes 14 db
Umasírbolt 4 személyes

Gomba, Bize, Boronka, Gyóta Horvátkút városrész köztemetőiben:
Felnőtt sírhely 25 évre

Egyes sírhely útmelletti szegély 1. sor 1 db
Egyes sírhely útmelletti szegély 2. sortól 10 db
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Kettes sírhely útmelletti szegély 1. sor 7 db
Kettes sírhely útmelletti szegély 2. sortól 13 db

Gyermek sírhely 25 évre 1 db
Sírbolt 60 évre

2 személyes kripta
4 személyes kripta
6 személyes kripta

Urnahely 10 évre
Földben útmelletti szegély 1. sor
Földben útmelletti szegély 2. sortól

Urnahely 10 évre
1 személyes umafalban 1 db
2 személyes umafalban

A törvényi szabályozás előírja, hogy a temetőüzemeltetés bevételeinek fedezniük kell a 
kiadásokat. A 2020. évi adatok alapján Marcaliban a működés feltételei biztosítottak 
voltak, melyet az alábbi számok igazolnak:

Temető üzemeltetés 2020. év költségei, költségnemenként

Megnevezés E Ft
Anyagköltség 129
Energiaköltség 780
Vízdíj 442
Üzemanyagköltség 219
Egyéb anyagköltség 550
Szállítási-, rakodási költség 1.316
Bérleti díj (konténer) 96
Karbantartás 299
Egyéb igénybevett szóig. 124
Utazási és kiküldetési költség 250
Személyi jellegű ráfordítások összesen 7.832
Tervszerinti értékcsökkenés 487
Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés 22
Összesen 12.546
Helyi adók 160
Vállalati általános költség 450
Mindösszesen 13.156
Temetőüzemeltetés árbevétele 13.361
Temető üzemeltetés eredménye + 205



Temetőüzemeltetés árbevételének megbontása 2020. évben
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Megnevezés E Ft
Az egyes temetkezési helyek megváltásának, illetve újraváltásának díja 2.088
Temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj 6.067
Hűtési díj (Ft/nap/fő) 1.531
Ravatalozás 984
Halottszállítás a ravataltól a sírig gyászkocsival 17
Umaelhelyezés 314
Sírásás normál (koporsós temetés esetén)
Sírhelynyitás normál (koporsós temetés esetén) 773
Sírásás mélyített (koporsós temetés esetén)
Sírhelynyitás mélyített (koporsós temetés esetén)
Gyermeksírhely ásása
Sírhelynyitás gyermeksír esetén
Sírhelynyitás kripta esetén 6
Sírhelynyitás umakripta esetén 33
Umasírhelynyitás normál 23
Umasírhelynyitás sírban 348
Sírbahelyezés 110
Visszahantolás normál (koporsós temetés esetén)

1.021
Visszahantolás mélyített (koporsós temetés esetén)
Gyermeksírhely visszahantolása
Újratemetés
Exhumálás
Lejárt, meg nem váltott és újraértékesített temetkezési helyek sírhely előké
szítési díja a csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett
A temetési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen építési, fel
újítási munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díjai 46
Összesen 13.361

1 temetésre jutó árbevétel és költség 2020. évben

2020. év
Temetésszám az önkormányzati temetőkben 136 db
1 temetésre jutó tem. üzem. árbevétel 98.243 Ft
1 temetésre jutó tem. üzem. költség 96.735 Ft
1 temetésre jutó tem. üzem. eredmény + 1.508 Ft

2021. év I-III. negyedévében az összes temetésszám 171 volt, melyből 53 temetés vidéki. 
A hamvak hazavitele temetés nélkül 15 esetben történt.

Az értékesített sírhelyek száma az alábbiak szerint alakult.
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Értékesített temetkezési helyek 2021. év I-III. negyedévében:

Széchenyi utcai központi temetőben:
Felnőtt sírhely 25 évre

Egyes sírhely útmelletti szegély 1. sor 20 db
Egyes sírhely útmelletti szegély 2-3. sor 5 db
Egyes sírhely útmelletti szegély 4. sortól 16 db
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 1. sor 3 db
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 2-3. sor 2 db
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 4. sortól 25 db

Gyermek sírhely 25 évre
Sírbolt 60 évre

2 személyes kripta 2 db
4 személyes kripta
6 személyes kripta
12 személyes kripta

Urnafülke, urnasírhely 10 évre
Szabványos urnahely (umafalban)
Urnahely földben útmelletti szegély 1. sor
Urnahely földben útmelletti szegély 2-3. sor
Urnahely földben útmelletti szegély 4. sortól
Szabványos urnahely (2011. után kihelyezett umafalban) 14 db

Urnasírbolt 20 évre
Umasírbolt 2 személyes 13 db
Umasírbolt 4 személyes 2 db

Gomba, Bize, Boronka, Gyóta Horvátkút városrész köztemetőiben:
Felnőtt sírhely 25 évre

Egyes sírhely útmelletti szegély 1. sor 2 db
Egyes sírhely útmelletti szegély 2. sortól 7 db
Kettes sírhely útmelletti szegély 1. sor 9 db
Kettes sírhely útmelletti szegély 2. sortól 7 db

Gyermek sírhely 25 évre
Sírbolt 60 évre

2 személyes kripta
4 személyes kripta
6 személyes kripta

Urnahely 10 évre
Földben útmelletti szegély 1. sor
Földben útmelletti szegély 2. sortól

Urnahely 10 évre
1 személyes umafalban
2 személyes umafalban
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A törvényi szabályozás előírja, hogy a temetőüzemeltetés bevételeinek fedezniük kell a 
kiadásokat. A 2021.1-III. negyedévi adatok alapján Marcaliban a működés feltételei 
biztosítottak voltak, melyet az alábbi számok igazolnak:

Temetőüzemeltetés 2021.1-III. negyedév költségei, költségnemenként

Megnevezés E Ft
Anyagköltség 134
Energiaköltség 592
Üzemanyagköltség 231
Egyéb anyagköltség 356
Vízdíj 101
Szállítási-, rakodási költség 929
Bérleti díj (konténer) 72
Karbantartás 34
Egyéb igénybevett szolgáltatás költségei 496
Utazási és kiküldetési költség 140
Személyi jellegű ráfordítások összesen 7.832
Tervszerinti értékcsökkenés 366
Használatbavételkor egy összegben elszámolt érték- 
csökkenés 22
Összesen 11.305
Helyi adók 120
Vállalati általános költség 338
Mindösszesen 11.763
Temető üzemeltetés árbevétele 2021.09.30-ig 12.527
Temetőüzemeltetés eredménye + 764

Temetőüzemeltetés árbevételének megbontása 2021.1-III. negyedévben

Megnevezés E Ft
Az egyes temetkezési helyek megváltásának, illetve újraváltásának díja 1.524
Temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj 5.814
Hűtési díj (Ft/nap/fő) 1.480
Ravatalozás 937
Halottszállítás a ravataltól a sírig gyászkocsival
Umaelhelyezés 320
Sírásás normál (koporsós temetés esetén)
Sírhelynyitás normál (koporsós temetés esetén)

828
Sírásás mélyített (koporsós temetés esetén)
Sírhelynyitás mélyített (koporsós temetés esetén)
Gyermeksírhely ásása
Sírhelynyitás gyermeksír esetén
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Sírhelynyitás kripta esetén
Sírhelynyitás umakripta esetén 56
Umasírhelynyitás normál 23
Umasírhelynyitás sírban 330
Sírbahelyezés 103
Visszahantolás normál (koporsós temetés esetén)

1.093
Visszahantolás mélyített (koporsós temetés esetén)
Gyermeksírhely visszahantolása
Újratemetés
Exhumálás
Lejárt, m eg nem váltott és újraértékesített temetkezési helyek sírhely előké
szítési díja a csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett
A temetési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen építési, fel
újítási munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díjai 19
Összesen 12.527

1 temetésre jutó árbevétel és költség 2021.1-III. negyedévben

2021.1-III. negyedév
Temetésszám az önkormányzati temetőkben 118 db
1 temetésre jutó tem. üzem. árbevétel 106.161 Ft
1 temetésre jutó tem. üzem. költség 99.686 Ft
1 temetésre jutó tem. üzem. eredmény + 6.475 Ft

Társaságunk 2022. január 01-jével nem kívánja emelni a 2021. december 31-ig ér
vényben lévő, egyes temetkezési helyek megváltásának, illetve újraváltásának díját, 
a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igény- 
bevételéért fizetendő díjakat.

A temetőüzemeltetés többletbevételéből, 2021. július hónapban, a Marcali Központi 
temetőben felállított 16 férőhelyes umafalhoz társaságunk 360.800,- Ft-tal járult 
hozzá.

Kérem a Polgármester Urat, hogy beszámolónkat támogatólag terjessze a képviselő- 
testület elé elfogadásra.

Kaposvár, 2021. december 03.

Tisztelettel:

ügyvezető igazgató

SOMOGY MEGYE! 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ Kft 

KAPOSVÁR


