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Az Anubisz Temetkezési Kft. ügyvezetőjeként szeretném Önöket, a jánossomorjai képviselő-
testületet tájékoztatni, társaságunk előző évben Jánossomorján elvégzett, a temetőkkel és 
temetkezéssel kapcsolatos munkájáról, melyet a szerzett tapasztalatainkkal és észrevételeinkkel 
is kiegészítek. 

 

Közszolgáltatási szerződés köttetett a Jánossomorjai Önkormányzat és az Anubisz Kft. között 
2018. november 1-től további 5 évre, melynek határideje 2023. év végéig szól.  

Teljesítés igazolás fejében pedig negyedévente a szerződésben megállapított díj átutalása 
történik Önkormányzatuk részéről. 

Reméljük bizalmuk töretlen és a szerződés elfogadása után is Önök és cégünk között, az marad, 
annál is inkább, mert a feladatok ellátása, melyet az Anubisz Kft. dolgozói és a helyi 
gondnokaink elvégeznek, sok munkával járnak, azt képességeinkhez mérten maradéktalanul 
elvégezzük. Reméljük a későbbiekben felvázolt mutatók az együttműködésünkben rejlő 
gazdaságosságot bizonyítják. 

 

Kötelezettséget az alábbi feladatok ellátására vállaltunk: 

1. 

 temetők nappali őrzése 
 temetők nyilvántartása 
 temetőlátogatók tájékoztatása 
 gondnoki feladatok elvégzése 

2. 

 sírhelynyilvántartás (sírhely - sh.), sírhely kijelölés és nyilvántartás 
 sh. kartonok, temetői nagykönyvek, sh. térkép vezetése 
 tájékoztató hirdetmények kifüggesztése (az aktuális évben lejárt sh.-ről) 
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 ravatalozó eszközeinek karbantartása, takarítás 

 



4.  

 temetkezési szolgáltatói tevékenységek összehangolása(urnás v. koporsós  temetések 
egy időben két vállalkozás által lebonyolítandó) 

 

Fenntartási tevékenységek 

1.  

 szemét és hulladékgyűjtők ürítése, tisztítása, fertőtlenítése 
 utak gyomtalanítása, takarítása 
 növényzet gallyazása, a vagyonbiztonságot veszélyeztető fák bejelentése az 

önkormányzatnak 
 kaszálás 
 évente két alkalommal (tavasz és késő ősz) általános takarítás elvégzése. 
 téli hótakarítás, síktalanítás 
 temetői kutak, csapok karbantartása 

Az Önkormányzat feladatköre kiterjed: 

 új temetőrészek kialakítása, parcellázása, columbárium kialakítása 
 a temetői építmények, kerítés karbantartása 
 vízvételi lehetőség, világítás biztosítása és karbantartása 
 konténeres szemétszállítás biztosítása 
 lejárt sh. tartozékainak eltávolítása 

 

Gondnokaink munkanaplója, illetve személyes beszámolója alapján 2020 folyamán a jánosi ill. 
somorjai temetőkben a rendszeres gépi v. kézi kaszálás, vegyszeres gyomirtás, új sírhelyek 
kijelölése, lejártak megújítása folyamatos. 

A szentjánosi és somorjai temetőkben sok érdemi változás történt 2019-ben (kapuzat, 
járdaszakaszok, kerítés, téregyengetés, füvesítés, ravatalozó vízelvezető épült). 2020-ban 
begyűrűző járvány, melynek 3. hulláma 2021 tavaszán folytatódott visszavetette e munkákat, 
az Önkormányzat kisebb energiát, időt és munkaerőt tudott a kegyeleti helyszínekre szánni, de 
gondokunkkal karöltve sor került a beteg fák felmérésére és kivágásra, folytatódott a lejárt és 
elhanyagolt sírhelyek felmérése a III. parcellában, bár itt is illetve az I. és II. parcellában is 
volna igény, hogy e folyamat ne álljon meg. 

Szentpéteri temetőben 2019 folyamán új, esztétikus hirdető táblát helyeztek ki a parcella 
térképnek, gyászlapoknak és az Üzemeltető hirdetéseinek. 

Előfordult, hogy a táblára városi rendezvényre felhívó plakát került ki; kérésünk, hogy csak 
hivatalos, a temetővel és a temetésekkel kapcsolatos (pl. gyászhirdetés, lejárt sírhelyekről szóló 
tájékoztató) információknak adjon helyet a hirdetőtábla. 

A szentpéteri temető rendezett, gondos-esztétikus kialakítását a temetőlátogatók dicsérik. A 
ravatalozó tiszta, napi takarítása a gondnok alaposágát mutatja, a kinti, épület feletti lámpatest 
kijavítása is megtörtént. A kihelyezett mobil WC fertőtlenítése, karbantartása, a WC papírok 
pótlása rendszeres. A Rekultív Kft. a szemét elszállítását, a gondnok jelzése után rövid időn 



belül elvégzi. Vannak feladatok, megoldásra váró problémák, melynek orvoslása megkezdődött 
vagy várat magára. 

Az új hátsó kapu nyitása és zárása okoz „nehézséget”, mivel a gondnok kerülővel tudja azt 
belakatolni, kívülről, de a kapun keresztül történik a szemétszállítás, mobil WC elszállítása, a 
temetőlátogatók a hátsó kegyeleti helyeket innen kényelmesebben, rövidebb úton tudják 
megközelíteni. 

A temetési szertartások fontos kísérője a gyászzenei anyag kihangosítása, ennek kapcsán a 
temetők teljes területén is hallható, de a ravatalozóban kialakítandó műszaki/technikai 
megoldást kérnénk. A lejárt, jelöletlen, gondozatlan sírok elbontása folytatódott, de főleg a III. 
parcellában; szakértői kivizsgálással a temetői fák állapotfelmérése lezajlott, egy veszélyesnek 
ítélt fát vágtak ki.  

A gondnoki feladat napi 6 órát jelent, osztott műszakban végzik a feladatukat, akár hétvégén is. 
Kedden és szerdán 13-15:30 között állnak az ügyfelek, látogatók rendelkezésére, felmerülő 
kérdéseikre választ ekkor kaphatnak. (Ilyen ügyek például: megváltás, engedély, nyilatkozat). 
Ők képviselik az Anubisz Kft-t, ők ostromolják kéréseinkkel, kívánságainkkal, észrevételeikkel 
az Önkormányzat felelőseit, de mindig javító szándék vezérli őket, bár sokszor kell kérni, lassan 
kapnak segítséget. 

A ravatalozó állandó kellékei, melyet más temetkezési szolgáltatók is igénybe vehetnek, az 
Önkormányzat tulajdonát képzik (bár a Kft. 2018-ban újította fel a ravatalozó belső részét, 
járólapozott, meszelt, drapériával látta el a falakat) ezek a létesítmény igénybevételi díj 
ellenében használhatók lennének, de gondot látunk: 

 a hagyományos, koporsós temetésekben használt pallók hiányoznak; 
 szükség volna a halottszállító kocsi kerekének tömör gumikra való kicserélésére (mert 

állandóan leereszt) 
 a temetőfenntartáshoz szükséges szemétgyűjtő- és szállító kocsi tönkrement aljának 

javítására. 

Az önkormányzat a temetők több évtizedes lemaradásainak leküzdésére, a 
temetőfejlesztésekre sokat áldozott, új járdák vezetnek a temetőkhöz, fejlesztették a 
közvilágítást, felújíttatta a ravatalozó épületeket, kialakították a parcellákat, az elavult és 
veszélyes sírhelyeket-emlékeket felszámoltatta, mementóként összegyűjttette és a temetőben 
elkülönített helyen tároltatja. 

Mindebben a munkában a temető gazdájaként cégünk együttműködő partnere volt városuknak, 
a VÜMESZ létrehozásával a gondnokaink és az önkormányzat szakembereink együttműködése 
szorosabbá vált, emellett a szerződésben vállalt kötelezettségeinket napra készen és 
maradéktalanul elvégeztük, emberi és anyagi erőforrást (fűnyíró kistraktort vásároltunk, hogy 
a temetőikben a kaszálási gondok megoldódjanak) is biztosítottunk ehhez, (kaszálás, fűnyírás, 
parcellarendezés, síktalanítás, hóeltakarítás, fák és bokrok ápolása-gallyazása, vegyszeres 
gyomírtás, szemetezés, karbantartási feladatok, tavaszi és őszi nagytakarítás stb.). 
Mindenszentek és halottak napi tömeges sírkertlátogatás zökkenőmentessé tételében 
segédkeznek, felügyelik a sírkövesek munkáját, a virágkötőket, kérésre az özvegyi nyugdíj 
nyomtatványainak kitöltésében segítik a hozzátartozókat, nyilvántartás-halottnyilvántartási 
könyvet és külön sírhelymegváltási könyvet is vezetünk (gondnokaink állítják ki a sírhelyek 
újraváltásának engedélyét) mindhárom temető külön van vezetve, naprakészen-óriási 



többletmunkáját felvállaltuk és folyamatosan végezzük. A parcellák kialakításakor a temetők 
rendezett képe vezérel minket. 

2019. év folyamán Jánossomorja mindhárom temető halottjait névsor és halálozási év szerint 
nyilvántartásba vettük, ezáltal könnyítve az adminisztrációs munkát. A három temető kartonjait 
átnézve, Excel dokumentumot létrehozva gyűjtöttük ki a 2019 decemberig lejárt sírokat. Ezek 
a dokumentumok külön-külön tartalmazzák a temetőket, nem egyben. Gondnokainknak átadva 
e listát, folyamatos a lejárt sírok tartozékaink elszállítatása. 

Temetési számok alakulása a halott nyilvántartás alapján 2017-2021. 06.30. között 

 János Péter Somorja 
2017 39 19 10 
2018 32 21 15 
2019 44 17 13 
2020 50 19 11 
2021.06.30-ig 23 (6 kop.+17 urna) 12 (3 kop.+9 urna) 9 (4 kop.+5 urna) 

 

2017 Koporsós Urnás Összesen 

János 16 23 39 
Péter 12 7 19 

Somorja 4 6 10 
 

2018 Koporsós Urnás Összesen 

János 11 21 32 
Péter 9 12 21 

Somorja 9 6 15 
 

2019 Koporsós Urnás Összesen 
János 13 31 44 
Péter 7 10 17 

Somorja 6 7 13 
 

2020 Koporsós Urnás Összesen 
János 11 39 50 
Péter 8 11 19 

Somorja 4 7 11 
Más vállalkozás által lebonyolított temetés-(Pax, Jószív): 

 János Péter Somorja 
2019 3 1 - 
2020 1 1 1 

 



Az előző években kisebb eltérésekkel hasonló adatok láthatók, az urnás temetések száma 
megemelkedett. 2020. év folyamán összesen 80 temetést szerveztünk meg Jánossomorja 
mindhárom temetőjében. Ebben az évben az előzőkhöz képest a szentjánosi temetőben több 
temetést bonyolítottunk le, összesen 50-et, melyből 11 koporsós és 39 urnás szertartás volt. 
2019-es évhez képest a szentpéteri temetőbe is több halottat temettünk el, míg a somorjai 
temetőben kevesebb temetést bonyolítottunk le. Szentpéteri temetőben 19 temetés volt 
összesen, melyből 8 koporsós és 11 urnás, illetve a Somorjaiban 4 koporsós és 7 urnás temetést 
szerveztünk. Ebben az évben 3 temetés volt lebonyolítva más vállalkozók által 1-1 temetés 
mindhárom temetőt érintve a Pax és a Jószív által. 

A koronavírus 1. hulláma márciusban, a 2. hullám októberben, november elején nem éreztette 
hatását oly mértékben, amely kiugró temetési számokat eredményezne. (Elhunytak temetési 
időpontját elhalasztották a hozzátartozók.) 

A hozzátartozók urnás temetések iránti igényét az önkormányzat urnafal felállításával, cégünk 
urnakeszonos sírhelyek kialakításával tette lehetővé, nagy előrelépést jelentett ez is. A péteri 
temető urnafalainak építése, helyek kialakítása, alapozása sajnos nem megfelelő – láthatóan 
megsüllyedt, reped. 

Mindhárom temetőben temetőgondnokok látják el kötelezettségeiket, a sírhelyek megváltásával 
kapcsolatban tőlük lehet informálódni  munkanapokon, 8-14 óra között, a megváltás jogosságát 
és a jogosultságot a mosonmagyaróvári irodában ellenőrizzük és erről mi tájékoztatjuk 
gondnokainkat, ezután vagy a mi dolgozóink vagy a hozzátartozók felkeresik az 
önkormányzatuk pénztárát, ahova ott helyben befizethetik a megváltás összegét, melyről 
számlamásolatot kapunk, bejegyezzük a nyilvántartási könyvbe és a sírhelykartonokba 
beletesszük.  

A temető fenntartási és ravatalozási díjat az önkormányzat pénztárába befizetjük, kollégáikkal 
való együttműködésünkre a rugalmasság a jó kapcsolat jellemző, a segítőkészség mindkét 
részről megnyilvánul, bár az idei évben a koronavírus járvány lassította ezen folyamatokat, a 
sírhelyszámlák elkészülte akár több hónapot is csúsztott. 

A 2016-os évben temetőfenntartásra és létesítmény igénybevételre 63 alkalommal került sor, 
összesen 640.080 Ft összegben. A 2017-es évben 68 alkalommal összesen 690.880 Ft-ot 
fizettünk be e néven, mely ugyanekkora összeget tett ki 2018-ban is lévén 68 temetést 
bonyolítottunk Jánossomorján. A 2019-ben 74 temetést bonyolítottunk, a növekvő szám, 
több befizetett díjat eredményezett 751.840 Ft-ot fizettünk be az önkormányzatuknak. 
2020-ban 80 temetést bonyolítottunk, a növekvő szám több befizetett díjat eredményezett, 
így összesen 812.800 Ft-t fizettünk be az önkormányzatuknak. 

Szerződés alapján cégünk 2016-os évben a 2 temetőgondnoknak, (három temetőre) 3.937.201 
Ft bért juttatott (bér+járulék). 2017-ben a temetőgondnokok bérköltsége (összes járandóság 
és a munkáltatói közterhek együtt) 4.730.195 Ft volt, 2018. folyamán ez az összeg 
5.167.282. Ft-ra emelkedett. 2019-ben ez a járandóság 5.037.816 Ft--ot jelentett. Látható, 
hogy a gondnokok bérköltsége csaknem a szerződésben foglalt, a tevékenységéért járó díj 
összegét kiteszik. 2020-ban a bérre és járulékokra fordított összeg 5.304.284 Ft volt, 
egyéb kiadások, mint gyomírtó, seprű, üzemanyag 100.151 Ft. 

 



A szerződés létrejötte óta havi-napi lebontásban munkanaplót vezetnek a gondnokok. 

A hozzátartozók visszajelzései elismerőek a temetők rendezettségét tapasztalva, az elvégzett 
felújítások láttán, valamint amikor a gondjaikra és panaszaikra hamar gyógyírt találunk. Napi 
problémát a temetőlátogatók viselkedése jelent, a temetőkben való kerékpározás, az 
elhanyagolt sírhelyek és környékük, az elszáradt koszorúk, virágok, melyeket nem a kijelölt 
konténerbe helyeznek, halljuk azonban, hogy valamelyik gondnokunk reakciói is sértőnek 
bizonyulnak, ennek javításán vagyunk. 

Tisztelt Polgármester Úr, képviselő testület, tekintettel régi, jó kapcsolatunkra, bízunk a további 
sikeres együttműködésben! 

Várjuk esetleges kérdéseiket! 

 

Mosonmagyaróvár, 2021. július 30.  

 

Üdvözlettel:   

 

             Buch Éva 

            ügyvezető 

 Anubisz Temetkezési Kft. 

 


