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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

Hiv. szám:DV/5054-2/2021. Tárgy: Javaslat az ELOHIM Kft. 2020. évben végzett kegyeleti
közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ELOHIM Kegyeleti és Szolgáltató Kft. elkészítette és megküldte a Képviselö-testület számára
a 2020. évben végzett, a köztemetök üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységéröl szóló szakmai
beszámolóját (1. számú melléklet),

Határozati "avaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatátybalépéséról szóló 27/2021.
(I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemrol és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVin. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva az
ELOHIM Kegyeleti és Szolgáltató Kft. 2020. évben végzett tevékenységére vonatkozó - jelen
határozat meghozatalát segftő előterjesztés melléklete szerinti - szakmai beszámolót elfogadom.

Határidő:
Felelos:

azonnal

Polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Kiss István aljegyzö

Melléklet: 2020. évi szakmai beszámoló

Dunavarsány, 2021. április 19.
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Dunavarsány Város Onkormányzata
Gergőné Varga Tünde Polgármester Asszony
és a Képviselő-testület részére

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

Az ELOHIM Kft. 2020. évi tevékenységéröl az alábbiakban szeretnénk beszámolni:

A tavalyi évben Dunavarsányban folytatott tevékenységünk pénzügyi adatai:

Temetések száina:

Koporsós temetés:
Hamvasztásos temetés:

Sírhely váltás:

26 alkalom (2019-ben 22 alkalom)
64 alkalom (2019-ben 48 alkalom)
97 db

2020. évi üzemeltetői bevétel összesen: bnittó 9. 995. 916, -Ft

Kiadások:
- temetőgondnok munkabére: 2.977. 050, -Ft

irodai dolgozó munkabér: 2. 775. 465, -Ft
- vízdij: bruttó 129. 655. -Ft
- elektromos áram dija: bruttó 108.350,-Ft
- szemétszállítási díj: bruttó 1. 951.990.-Ft
- fíinyfrás 10 alkalommal: bruttó 1.270. 000, -Ft
- mobil WC bérlése: bruttó 12. 107, -Ft

- új iroda kialakitása: bruttó 2. 070. 126, -Ft

2020. évi üzemeltetöi kiadások összesen: bruttó 11. 294. 743. -Ft

Cégi'mk továbbra is 3 fő dunavarsányi lakost foglalkoztat föállású munkakörben.

A temetölátogatók tudomásunk szerint elégedettek a dunavarsányi temető gondozottságával és
a temetkezési szolgáltatás minőségével.

Cégünk célja, hogy inind a temetö müködtetése, mind a lakosság kiszolgálása ajövöt illetően
is a lehetöségekhez képest a legmagasabb szinten történhessen. Büszkék vagyunk arra, hogy az
ELOHIM Kegyeleti Szolgáltató Kft továbbra is megőrizte a Bisnode AAA minősitését. mellyel
Magyarországon a cégek csupán 0,63%-a rendelkezik. E mutató szerint a velünk való üzleti
kapcsolat kockázata rendkívül alacsony.



Reméljük eddig elvégzett muiikánkkal és fejlesztéseinkkel elégedett az önkormányzat és
bizunk benne, hogy a továbbiakban is jó partneri kapcsolatot tudunk fenntartani.
További kérdéseik esetén állunk szíves rendelkezésükre.

Alsónémedi, 2021. április 19.
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