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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:

2019.évben
- a Marcali központi temetőben 2 db hulladéktároló konténer alapjának elkészíté

se (40x40-es lapok),
- a Horvátkúti temetőben a bejárati kapu felújítása, vízvételi hely térkövezése,
- a Bizei ravatalozó külső falfelületének javítása, meszelése,
- a Gombai temetőben 1 db hulladéktároló konténer alapjának elkészítése (40x40- 

es lapok), a temetői gyalogút térkövezése,
- mindkét évben a szükségleteknek megfelelően folyamatosan pótoltuk és cserél

tük a dolgozók munkaruháit és védőfelszereléseit, és a temetésen közreműködő 
dolgozók formaruháit.

2020.évben
- 2 db kútgyűrű lehelyezése a Gombai temetőben,
- a Marcali központi temetőben garázsfal 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.

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

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

bevételéért fizetendő,
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- 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.

Beszámoló a 2019. évről és a 2020. 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.

2019. évben az összes temetésszám 227 volt, melyből 79 temetés vidéki.
A hamvak hazavitele temetés nélkül, 20 esetben történt.

2

Az értékesített sírhelyek száma az alábbiak szerint alakult.

Értékesített temetkezési helyek 2019. évben
Széchenyi utcai központi temetőben:
Felnőtt sírhely 25 évre

Egyes sírhely útmelletti szegély 1. sor 2 db
Egyes sírhely útmelletti szegély 2-3. sor 4 db
Egyes sírhely útmelletti szegély 4. sortól 19 db
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 1. sor 2 db
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 2-3. sor 10 db
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 4. sortól 28 db

Gyermek sírhely 25 évre
Sírbolt 60 évre

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

Urnafülke, urnasírhely 10 évre
Szabványos urnahely (umafalban) 4 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) 11 db

Urnasírbolt 20 évre
Umasírbolt 2 személyes 12 db
Umasírbolt 4 személyes 1 db
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Gomba, Bize, Boronka, Gyóta Horvátkút városrész köztemetőiben:
Felnőtt sírhely 25 évre

Egyes sírhely útmelletti szegély 1. sor
Egyes sírhely útmelletti szegély 2. sortól 7 db
Kettes sírhely útmelletti szegély 1. sor 6 db
Kettes sírhely útmelletti szegély 2. sortól 16 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 1 db
2 személyes umafalban

A törvényi szabályozás előírja, hogy a temetőüzemeltetés bevételeinek fedezniük kell a 
kiadásokat. A 2019. évi adatok alapján Marcaliban a működés feltételei részben bizto
sítottak voltak, melyet az alábbi számok igazolnak:

Temetőüzemeltetés 2019. év költségei, költségnemenként

Megnevezés E Ft
Anyagköltség 131
Energiaköltség 887
Vízdíj 179
Üzemanyagköltség 288
Egyéb anyagköltség 741
Szállítási-, rakodási költség 1.884
Bérleti díj (konténer) 96
Karbantartás 314
Egyéb igénybevett szóig. 112
Utazási és kiküldetési költség 240
Bérköltség 5.958
Egyszerűsített foglalkoztatás bérköltsége és közterhe 326
Béren kívüli juttatások 1.160
Munkáltató által fizetett szoc. hozzájárulás 1.010
Béren kívüli juttatások adója 403
Szakképzési hozzájárulás 78
Tervszerinti értékcsökkenés 500
Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés 32
Összesen 14.339
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Helyi adók 160
Vállalati általános költség 450
Mindösszesen 14.949
Temetőüzemeltetés árbevétele 13.197
Temetőüzemeltetés eredménye -1.752

Temetőüzemeltetés árbevételének megbontása 2019. évben

Megnevezés E Ft
Az egyes temetkezési helyek megváltásának, illetve újraváltásának díja 1.704
Temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj 5.777
Hűtési díj (Ft/nap/fő) 1.710
Ravatalozás 987
Halottszállítás a ravataltól a sírig gyászkocsival
Umaelhelyezés 229
Sírásás normál (koporsós temetés esetén)
Sírhelynyitás normál (koporsós temetés esetén)

971Sírásás mélyített (koporsós temetés esetén)
Sírhelynyitás mélyített (koporsós temetés esetén)
Gyermeksírhely ásása
Sírhelynyitás gyermeksír esetén
Sírhelynyitás kripta esetén
Sírhely nyitás umakripta esetén
Umasírhelynyitás normál
Umasírhelynyitás sírban 303
Sírbahelyezés 132
Visszahantolás normál (koporsós temetés esetén)

1.326Visszahantolás 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 32
A temetési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen építési, fel
újítási munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díjai 26
Összesen 13.197

1 temetésre jutó árbevétel és költség 2019. évben

2019. év
Temetésszám az önkormányzati temetőkben 148 db
1 temetésre jutó tem. üzem. árbevétel 89.169 Ft
1 temetésre jutó tem. üzem. költség 101.007 Ft
1 temetésre jutó tem. üzem. eredmény - 11.838 Ft
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2020. év I-III. negyedévében az összes temetésszám 160 volt, melyből 62 temetés vidéki. 
A hamvak hazavitele temetés nélkül 16 esetben történt.

Az értékesített sírhelyek száma az alábbiak szerint alakult.

Értékesített temetkezési helyek 2020. év I-III. negyedévében:

Széchenyi utcai központi temetőben:
Felnőtt sírhely 25 évre

Egyes sírhely útmelletti szegély 1. sor 2 db
Egyes sírhely útmelletti szegély 2-3. sor 2 db
Egyes sírhely útmelletti szegély 4. sortól 16 db
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 1. sor 5 db
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 2-3. sor 4 db
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 4. sortól 10 db

Gyermek sírhely 25 évre
Sírbolt 60 évre

2 személyes kripta 2 db
4 személyes kripta 1 db
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) 8 db

Urnasírbolt 20 évre
Umasírbolt 2 személyes 8 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 9 db
Kettes sírhely útmelletti szegély 1. sor 5 db
Kettes sírhely útmelletti szegély 2. sortól 8 db

Gyermek sírhely 25 évre 1 db
Sírbolt 60 évre

2 személyes kripta
4 személyes kripta
6 személyes kripta
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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 2020.1-III. negyedévi adatok alapján Marcaliban a működés feltételei 
részben biztosítottak voltak, melyet az alábbi számok igazolnak:

Temetőüzemeltetés 2020.1-III. negyedév költségei, költségnemenként

Megnevezés E Ft
Anyagköltség 169
Energiaköltség 453
Üzemanyagköltség 194
Egyéb anyagköltség 462
Vízdíj 291
Szállítási-, rakodási költség 959
Bérleti díj (konténer) 72
Karbantartás 84
Egyéb igénybevett szolgáltatás költségei 22
Utazási és kiküldetési költség 196
Bérköltség 4.692
Egyszerűsített foglalkoztatás bérköltsége és közterhe 131
Cafétéria 871
Szociális hozzájárulás 727
Cafétéria adó- és járulékterhe 318
Szakképzési hozzájárulás 71
Tervszerinti értékcsökkenés 370
Használatbavételkor egy összegben elszámolt érték-
csökkenés 22
Összesen 10.104
Helyi adók 120
Vállalati általános költség 338
Mindösszesen 10.562
Temetöüzemeltetés árbevétele 2020.09.30-ig 9.255
Temető üzemeltetés eredménye -1.307



Temetőüzemeltetés árbevételének megbontása 2020. I-III. negyedévben
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Megnevezés E Ft
Az egyes temetkezési helyek megváltásának, illetve újraváltásának díja 1.310
Temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj 4.340
Hűtési díj (Ft/nap/fő) 1.019
Ravatalozás 734
Halottszállítás a ravataltól a sírig gyászkocsival
Umaelhelyezés 222
Sírásás normál (koporsós temetés esetén)
Sírhelynyitás normál (koporsós temetés esetén)

527
Sírásás mélyített (koporsós temetés esetén)
Sírhelynyitás mélyített (koporsós temetés esetén)
Gyermeksírhely ásása
Sírhelynyitás gyermeksír esetén
Sírhelynyitás kripta esetén 7
Sírhelynyitás umakripta esetén 30
Umasírhelynyitás normál 13
Umasírhelynyitás sírban 255
Sírbahelyezés 77
Visszahantolás normál (koporsós temetés esetén)

695
Visszahantolás mélyített (koporsós temetés esetén)
Gyermeksírhely visszahantolása
Újratemetés
Exhumálás 16
Lejárt, m eg nem  váltott és újraértékesített tem etkezési helyek sírhely előké
szítési díja a csontmaradványok egyéb m ódon történő elhelyezése m ellett 32
A temetési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen építési, fel
újítási munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díjai 26
Összesen 9.255

1 temetésre jutó árbevétel és költség 2020. I-III. negyedévben

2020. I-III. negyedév
Temetésszám az önkormányzati temetőkben 98 db
1 temetésre jutó tem. üzem. árbevétel 94.439 Ft
1 temetésre jutó tem. üzem. költség 107.777 Ft
1 temetésre jutó tem. üzem. eredmény - 13.338 Ft

Társaságunk 2021. január 01-jével 5 %-kal kívánja emelni a 2020. december 31-ig 
érvényben lévő, egyes temetkezési helyek megváltásának, illetve újraváltásának dí
ját, a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 
igénybevételéért fizetendő díjakat. A temetőüzemeltetés díjtételeinek 5 %-os emelé
se, átlagban 1,5 %-os emelést jelentene a temetési számla végösszegében.



A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért fizetendő díjak
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ÍJ  Sírhely megváltási díjak a Széchenyi utcai központi temetőben

j * * . , 2021. evreJelenlegi ar . . ,
  javasolt ar

a.) Felnőtt sírhely 25 évre
Egyes sírhely útmelletti szegély 1. sor 13.735 Ft 14.422 Ft
Egyes sírhely útmelletti szegély 2-3. sor 11.790 Ft 12.380 Ft
Egyes sírhely útmelletti szegély 4. sortól 9.690 Ft 10.175 Ft
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 1. sor 23.695 Ft 24.880 Ft
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 2-3. sor 19.835 Ft 20.827 Ft
Kettes sírhely 2-es útmelletti szegély 4. sortól 15.615 Ft 16.396 Ft
b.) A többes sírhely az egyes sírhely díjának annyiszorosa, ahány sírhely kerül megvál
tásra.

c.) Gyermek sírhely 25 évre 8.400 Ft 8.820 Ft

d.) Sírbolt 60 évre
2 személyes kripta 55.775 Ft 58.564 Ft
4 személyes kripta 81.500 Ft 85.575 Ft
6 személyes kripta 120.120 Ft 126.126 Ft
12 személyes kripta 179.800 Ft 188.790 Ft

e.) Urnafülke, urnasírhely 10 évre
Szabványos urnahely (2011. előtt kihelyezett umafalban) 11.495 Ft 12.070 Ft
Urnahely földben útmelletti szegély 1. sor 9.545 Ft 10.022 Ft
Urnahely földben útmelletti szegély 2-3. sor 7.310 Ft 7.676 Ft
Urnahely földben útmelletti szegély 4. sortól 5.375 Ft 5.644 Ft
Szabványos urnahely
(2011. után kihelyezett umafalakban) 22.550 Ft 23.678 Ft

f )  Urnasírbolt 20 évre
Umasírbolt 2 személyes 16.550 Ft 17.378 Ft
Umasírbolt 4 személyes * 20.685 Ft 21.719 Ft

*Amennyiben a meglévő 4 személyes umasírboltba csak 2 urna helyezhető el, a meg
váltás díja a megállapított díj 80%-a.
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2./ Sírhely megváltási díjak: Gomba, Bize, Boronka, Gyóta, Horvátkút városrész 
köztemetőiben

T1 . . , 2021. é\Jelenlegi ar . .
  javasolt

a.) Felnőtt sírhely 25 évre
Egyes sírhely útmelletti szegély 1. sor 7.715 Ft 8.101 Ft
Egyes sírhely útmelletti szegély 2. sortól 6.015 Ft 6.316 Ft
Kettes sírhely útmelletti szegély 1. sor 12.115 Ft 12.721 Ft
Kettes sírhely útmelletti szegély 2. sortól 8.245 Ft 8.657 Ft
b.) A többes sírhely díja az egyes sírhely díjának annyiszorosa, ahány sírhely kerül 
megváltásra.

c.) Gyermek sírhely 25 évre 6.575 Ft 6.904 Ft

d.) Sírbolt 60 évre
2 személyes kripta 55.775 Ft 58.564 Ft
4 személyes kripta 81.510 Ft 85.586 Ft
6 személyes kripta 120.120 Ft 126.126 Ft

e.) Urnahely 10 évre
Földben útmelletti szegély 1. sor 5.355 Ft 5.623 Ft
Földben útmelletti szegély 2. sortól 3.445 Ft 3.617 Ft

f )  Urnahely 10 évre
1 személyes umafalban 10.815 Ft 11.356 Ft
2 személyes umafalban 18.020 Ft 18.921 Ft

A díjak az áfát nem tartalmazzák.

3./ Lejárt, meg nem váltott és újraértékesített temetkezési helyek sírhely előkészítési 
díja

Jelenlegi ár 2021.évre

a.) a csontmaradványok mélyebbre helyezése esetén díjmentes díjmentes

b.) a csontmaradványok egyéb módon történő elhe
lyezése esetén

17.325 Ft 18.191 Ft
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4./ A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 
igénybevételéért fizetendő díjak:

j | , . , 2021. evreJelenlegi ar . . ,  javasolt ar
a.) A temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj: 42.135 Ft 44.242 Ft

b.) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevéte éért fizetenc ő díjak:
Hűtési díj (Ft/nap/fő) 5.070 Ft 5.324 Ft
Ravatalozás 7.810 Ft 8.201 Ft
Halottszállítás a ravataltól a sírig gyászkocsival 16.810 Ft 17.651 Ft
Umaelhelyezés 3.410 Ft 3.581 Ft
Sírásás normál (koporsós temetés esetén) 18.680 Ft 19.614 Ft
Sírásás mélyített (koporsós temetés esetén) 19.970 Ft 20.969 Ft
Gyermeksírhely ásása 4.840 Ft 5.082 Ft
Sírhelynyitás normál (koporsós temetés esetén) 18.680 Ft 19.614 Ft
Sírhelynyitás mélyített (koporsós temetés esetén) 19.970 Ft 20.969 Ft
Sírhelynyitás gyermeksír esetén 4.840 Ft 5.082 Ft
Sírhelynyitás kripta esetén 6.600 Ft 6.930 Ft
Sírhelynyitás urnakripta esetén 3.300 Ft 3.465 Ft
Umasírhelynyitás normál 3.300 Ft 3.465 Ft
Urnasírhelynyitás sírban 6.225 Ft 6.536 Ft
Sírbahelyezés 2.200 Ft 2.310 Ft
Visszahantolás normál (koporsós temetés esetén) 24.640 Ft 25.872 Ft
Visszahantolás mélyített (koporsós temetés esetén) 26.400 Ft 27.720 Ft
Gyermeksírhely visszahantolása 2.200 Ft 2.310 Ft
Újratemetés * *
Exhumálás 8.800 Ft 9.240 Ft

* A megrendelő igénye szerint a fenti táblázatban szereplő tételek összege alapján.

A díjak az áfát nem tartalmazzák.

5./ A temetési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen építési, 
felújítási munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díjai:

Széchenyi utcai köztemetőben:

Jelenlegi ár 2021. évre 
__________  javasolt ár

Síremléképítés, -felújítás esetén 734 Ft 771 Ft
Kriptaépítés, -felújítás esetén 5.465 Ft 5.738 Ft
Urnahely építés, felújítás esetén 668 Ft 701 Ft
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Gomba, Bize, Boronka, Gyóta, Horvátkút városrészek köztemetőiben;

Jelenlegi ár 2021. évre 
__________  javasolt ár

Síremléképítés, -felújítás esetén 407 Ft 427 Ft
Kriptaépítés, -felújítás esetén 4.290 Ft 4.505 Ft
Urnahely építés, felújítás esetén 470 Ft 494 Ft

A díjak az áfát nem tartalmazzák.

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

Kaposvár, 2020. december 10.

Tisztelettel: /

Puskás Béla
ügyvezető igazgató

SOMOGY MEGYEI 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ Kft. 

KAPOSVÁR





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum PUSKÁS
BÉLA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.12.10. 15.12.19


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: PUSKÁS BÉLA
Születési hely: HAJDÚSÁMSON
Születési dátum: 1952.12.01.
Anyja neve: LUKÁCS ANNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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