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Szegedi Temetkezési Kft. 

Huszonötezer sírra vigyáznak 

Hódi Lajos igazgató úgy véli, hamarosan új temetőt kell nyitni Szegeden. 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

Mozgáskorlátozottak 
közlekedési 

kedvezményei A temetkezéssel kap-
csolatos szolgáltatások 
lebonyolitását, a városi 
kezelésben lévő temetők 
gondozását, a Bajai úti 
halotthamvasztó üzemel-
tetését szabták feladatul 
annak a cégnek, amely 
1994. október 1-én ala-
kult. Neve: Szegedi Te-
metkezési Kft., tulajdono-
sa pedig Szeged város 
önkormányzata. Az eltelt 
évek során sikerül nyere-
séges vállalkozássá tenni 
a káeftét, s a szegedi te-
metők, közöttük is a leg-
nagyobb, a belvárosi, ma 
már o lyan gondozott, 
hogy joggal nevezhetik 
sírkertnek a halottaikhoz 
kilátogaták - szólt cége 
munkájáról Hódi Lajos 
ügyvezető igazgató. 

Piacgazdálkodás és temet-
kezések. Ha e két fogalmat 
egymás mellé illesztik, bizony 
elborzong egy kicsit az em-
ber. Holott a halál életünk 
egyetlen biztos pontja, s azt is 
jól tudjuk, költségek (sőt, mi 
több: egyre emelkedő költsé-
gek) nélkül egyetlen kegyeleti 
szertartás sem rendezhető 
meg. Ha ehhez hozzátesszük: 
a temetkezés, mint iparág 
(mert hát az, miért is tagad-
nánk?...) a világ szinte min-
den pontján jelentős haszon-
nal is kecsegtet, nem csoda, 
hogy 90-s évek közepén Sze-
ged város vezetése is megelé-
gelte, hogy az önkormányzat 
kezelésében lévő, a kegyeleti 
ügyekkel megbízot t cége 
rendre veszteséggel zárja az 
évet. 

Meg is született a döntés: 
ha nem is extraprofittal ke-
csegtető gazdasági társaságot, 
de olyan, legalább önmagát 
fenntartó vállalkozást kell lét-
rehozni, amely nemcsak a ke-
gyeleti szertartásokhoz kap-
csolódó szolgáltatásokat biz-
tosítja, de felügyeli a szegedi 
önkormányzati temetők rend-
jét, és üzemelteti a Bajai úti 
halotthamvasztót is. Több, 
mint öt évvel ezelőtt, egészen 
pontosan 1994. október 1-én 
meg is alakult a Szegedi Te-
metkezési Kft., amely száz 
százalékban önkormányzati 
tulajdonú társaság. Igazgató-
ját, Hódi Lajost most arról 
kérdeztük: mennyit sikerült 
megvalósítani a cégalapítás-
kor kitűzött célokból? 

- Mindenek előtt azzal 
kezdeném, hogy az évi 180 
millió forintos forgalmat lebo-
nyolító, jelenleg 65 munkatár-
sat alkalmazó, közel 1 ezer 

500 temetési szertarás végző, 
mintegy 25 ezer sírt felügyelő 
káefténk a megalakulása óta 
minden esztendőben produ-
kálta is az elvárt nyereséget. 
Még pedig úgy, hogy évről 
évre milliós beruházásokat 
valósítottunk meg Szeged leg-
nagyobb temetőjében, a Bel-
városiban. Többek között sor 
került a ravatalozó teljes fel-
újítására, korszerűbb lett a te-
mető elektromos rendszere 
éppúgy, mint vízhálózata, 4 
ezer négyzetméter új útburko-
latot építettünk, s ma már a 
hulladéktárolást is a legkor-
szerűbb eszközökkel végez-
zük. Úgy érzem, a Belvárosi 
temető ma már van annyira 
gondozott, hogy joggal nevez-
hetik sírkertnek a halottaikhoz 
kilátogatok. De nemcsak a 
Belvárosi temető gondozása 
tartozik feladataink közé. A 
mi káefténk vigyázza a tápéi, 
a gyálaréti, és a kiskundorozs-
mai temetők is. S ha figye-
lembe vesszük anyagi lehető-
ségeinket, úgy érzem, különö-
sebb panasz nem érheti mun-
katársaink tevékenységét. 

Hódi Lajos elmondta azt is, 
hogy a temetők üzemeltetése 
veszteséges „üzem", s az évi 
4-5 milliós káefté-nyereség 
annak köszönhető, hogy az 
egyéb szolgáltatások területén 

sikerült plusz bevételekhez 
jutni. így például a Bajai úti 
krematórimunban 1993-ban 3 
ezer 680 elhunyhat hamvasz-
tottak el, míg tavaly megkö-
zelítette a 7 ezret a hamvasz-
tások száma. Sokan veszik 
igénybe a káefté temetkezési 
üzletét is, ahol a temetéshez 
nélkülözhetetlen kegyeleti tár-
gyakat árusítják. 

- A gond csak az - mond-
ta az igazgató - , hogy az or-
szágban sorra épültek az új 
krematóriumok, ezért bizony 
könnyen előfordulhat, hogy a 
szegedi halotthamvasztó be-
vételei is csökkennek, vagyis 
kevesebb pénz marad a teme-
tők gondozására, szépítésére. 
Ugyanakkor Szeged városá-
nak több, temetkezéssel kap-
csolatos gonddal is számolnia 
kell. így például lassan el-
fogynak a Belvárosi temető 
üres sírhelyei, vagyis új te-
mető nyitására is gondolni 
kell, míg sokszor a magas 
belvíz akadályozza a temeté-
seket. A káefté önerőből azt 
még meg tudja oldani, hogy a 
legszigorúbb minőségi elő-
írások szerint gondoskodjon 
a kegyeleti szertartások lebo-
nyolításáról, de arra már ke-
vés a pénz, hogy nagyobb be-
ruházásokba fogjanak. Éppen 
ezért számolni kellene azzal a 

lehetőséggel is, hogy - mivel 
az önkormányzat anyagi le-
hetőségei is végesek, s na-
gyobb áremeléssel sem akar-
ják terhelni a hozzátartozókat 
- esetleg külső vállalkozók 
bevonásával teremtsék meg a 
temetők gondozásának szilár-
dabb anyagi fedezetét. Erre 
egyébként a tavaly elfogadott 
kegyeleti törvény lehetőséget 
is nyújt - mondta a direktor 
úr. 

Ami pedig a Szegedi Te-
metkezési Kft. idei terveit il-
leti: a Bartók téri temetkezési 
üzlet kegyeleti szalonná ala-
kul át 2000-ben, a mind széle-
sebb körű tájékoztatás érdeké-
ben a gyászhírek és közlemé-
nyek hamarosan megjelennek 
a szegedi városi televízió tele-
texjén. A temetkezéssel 
összefüggő vitás kérdésekben 
jogász segíti majd a gyászoló-
kat és pszichológiai tanácsadó 
szolgálatot is felállít a temet-
kezési káefté. Emellett kidol-
goznak egy olyan előtakaré-
kossági rendszert is, amely 
abban segédkezik, hogy a ki-
sebb pénzű családokban se 
okozzon gondot egy temetési 
szertartás lebonyolítása - tud-
tuk meg Hódi Lajos ügyveze-
tő igazgatótól. 

Bátyi Zoltán 

Tájékoztatás a súlyos 
mozgáskorlátozott sze-
m é l y e k k ö z l e k e d é s i 
kedvezményeiről szólá 
t ö b b s z ö r módosí tott 
1 6 4 / 1 9 9 5 . (XI I . 2 7 . ) 
Korm. rendelet szabá-
lyairól. 

Az előző évhez képest a 
súlyos mozgáskor lá tozot t 
személyeknek adható ked-
vezmények tekintetében vál-
tozás nem történt. A lakos-
ság tájékoztatása érdekében 
fontosnak tartom a fent hi-
vatkozott rendelet szabályai-
ról egy á t f o g ó i s m e r t e t ő 
közzétételét. 

A rendelet szerint közle-
kedés i k e d v e z m é n y e k r e 
(egyebek mellett) az a sú-
lyos mozgáskorlátozott sze-
mély jogosult, 

- aki o rvos i s zakvé l e -
mény alapján mozgásszervi 
betegsége következtében -
tömegközlekedési eszközt 
önerőből nem képes igénybe 
venni, 

- tartós bentlakásos intéz-
ményi ellátásban nem része-
sül, 

- egy főre jutó nettó jöve-
delme nem haladja meg a 
41.500 Ft-ot. 

A közlekedési kedvezmé-
nyek iránti kérelmet a lakó-
hely, vagy tartózkodási hely 
szerinti illetékes települési 
önkormányzat jegyzőjéhez 
kell benyújtani. 

A kérelem a tárgyév ápri-
lis 30. napjáig nyújtható be. 

A személygépkocsi átala-
kítási támogatás és parkolási 
engedély iránti kérelem a 
t á rgyévben bá rmiko r be-
nyújtható. 

Közlekedési kedvezmé-
nyek fajtái: 

1.) közlekedési támogatás 
2.) parkolási engedély 
3.) személygépkocsi szer-

zési támogatás 
4.) személygépkocsi áta-

lakítási támogatás 
1. Közlekedési támogatás 
A súlyos mozgáskorláto-

zott személy köz lekedés i 
többletköltségeinek részle-
ges támogatására szolgál. 

A közlekedési támogatás 
alapösszege: 7.000,- Ft/év. 
A t á m o g a t á s m é r t é k e 
7.000,Ft-nál magasabb, ha a 
súlyos mozgáskor lá tozot t 
személy tanulói jogviszony-
ban vagy munkaviszonyban 
áll, vagy ha a súlyos moz-
gáskorlátozott személy egy, 

vagy több kiskorú eltartásá-
ról saját háztartásában gon-
doskodik. 

2. Parkolási engedély 
A parkolási engedély a 

kiállítás napjától számított 3 
évig érvényes, csatolni kell: 

- kérelem, a kére lmező 
által aláírva 

- a súlyos mozgáskorlá-
tozottság tényét igazoló or-
vosi s z a k v é l e m é n y t , 
amennyiben először kéri a 
közlekedési támogatást. A 
korábban kiadott 1996. ja-
nuár 1. után kiállított végle-
ges állapotot igazoló orvosi 
szakvélemények érvénye-
sek. 

3. személygépkocsi szer-
zési támogatás 

Gépjármű szerzési támo-
gatásban az a súlyos moz-
gáskorlátozott személy ré-
szesülhet, aki: 

érvényes vezetői enged-
é l lye l r e n d e l k e z i k , vagy 
gépjárművezetői alkalmas-
ságát szakértő szerv megáll-
apította, vagy ha vezetői en-
gedéllyel nem rendelkezik, 
de személygépkocsival tör-
ténő szállítását érvényes ve-
zetői engedéllyel rendelke-
ző szülője, házastársa vagy 
a vele legalább egy éve kö-
zös háztartásban élő élettár-
sa írásbeli nyi la tkozatban 
vállalja, 

egy főre jutó nettó jöve-
delme nem haladja meg a 
41.500,-Ft-ot, 

7 éven belül mozgáskor-
l á tozo t t ságá ra t ek in te t t e l 
nem részesült szerzési támo-
gatásban vagy gépjármű be-
hozatali vámmentességben. 

Mértéke a vételár, illetve 
a vám és általános forgalmi 
adó együttes költségének 60 
%-a , l e g f e l j e b b a z o n b a n 
300.000,- Ft. 

A szerzési támogatást gé-
pi meghajtású kerekesszék 
vásárlására is fel lehet hasz-
nálni. Ez esetben a kérelem-
hez mellékelni kell a megyei 
rehabilitációs főorvos javas-
latát. 

A Csongrád Megyei Köz-
igazgatási Hivatal egyebek 
mellett az alábbi feltételek 
együttes fennállása esetén 
szerzési támogatásra való 
jogosultságot állapíthat meg 
annak a súlyos mozgáskor-
látozott személynek, 

- aki a szakértői bizottság 
véleménye szerint gépjármű 
vezetésére a lka lmat lan , -
akinek a gépjármű használa-

ta munkaviszonya vagy ta-
nulói jogviszonya fenntartá-
sa miatt indokolt, 

- akinek szállítását érvé-
nyes veze tő i engedél lyel 
rendelkező, vele legalább 1 
éve közös háztartásban élő 
nagykorú gyermeke, testvé-
re írásbeli nyilatkozatban 
vállalja, stb. 

4. Személygépkocsi áta-
lakítási támogatás 

Az átalakítási támogatás 
a vezetés feltételeként külön 
jogszabá ly a lap ján előírt, 
gyárilag automata sebesség-
váltóval felszerelt személy-
gépkocsi vásárlásához, illet-
ve személygépkocsi segéd-
berendezéssel tör ténő fel-
szereléséhez, átalakításához 
nyújtott támogatás, továbbá 
olyan átalakításhoz nyújtott 
támogatás amely lehetővé 
teszi a súlyos mozgáskorlá-
tozott személy gépkocsival 
történő szállítását. 

csatolni kell: 
- kérelem, a nagykorú, 

közös háztartásban élők alá-
írásával 

- a súlyos mozgáskorlá-
tozottság tényét igazoló or-
vos i szakvé leményt , 
amennyiben először kéri a 
közlekedési támogatást. A 
korábban kiadott 1996. ja-
nuár 1. után kiállított végle-
ges állapotot igazoló orvosi 
szakvélemények érvényesek 
stb. 

Az átalakítási támogatás 
mértéke az átalakítás költsé-
ge, de legfeljebb 30.000,- Ft. 

A Szociális, Családvédel-
mi és Egészségügyi Iroda 
2000. évben is valamennyi 
közlekedési támogatásban 
részesült súlyos mozgáskor-
látozott személynek postai 
úton eljuttatja a kérelemhez 
szükséges adat lapokat és 
munkáltatói igazolásokat. A 
nyomtatványokat január 17-
ig postázzuk ügyfeleink ré-
szére. 

Városunkban a Szociális, 
Családvédelmi és Egészség-
ügyi Iroda Ügyfélszolgálatá-
nál (Szeged, Széchenyi tér 
11., bejárat a Feketesas utca 
felől), valamint a lakóhely 
szerinti i l letékes szociális 
irodákon nyújtható be a ké-
relem: Szeged, Kereszttöltés 
u. 29./B., Kossuth L. sgt. 
115., Alsókikötő sor 5., Rá-
kóczi u. 11. 

Dr. Mtezey Róbert 
Szeged Város Jegyzője 

Szeged és az universitas bemutatkozott 

Kíváncsi amerikai üzletemberek 
Fontos lépés az újfajta 

városkép kialakítása te-
rén - így lehetne össze-
gezni a szegedi önkor-
mányzat és a Szegedi Tu-
dományegyetem közös 
budapesti bemutatkozá-
sát az Amerikai Kereske-
delmi K a m a r a előtt. A 
szerdai szemináriumnak 
két lényeges üzenete is 
van: egyrészt máris tar-
talommal tölti meg a vá-
ros és az universitas kö-
zötti együttműködést , 
másrészt pedig újabb lé-
pés ez a város vezetése 
által hangsúlyozott dina-
mikus kü lkapcso latok 
terén. 

Több mint száz üzletem-
ber fogadta el a meghívást a 
Szeged városáról szervezett 
szemináriumra, amelyet a fő-
városi Gundel ét teremben 
tartottak. Az ötletgazda a Ju-
nior Achievement Magyaror-
szág ügyvezető igazgatója, 

Jávorszky Iván volt, aki el-
mondta, hogy már közel egy 
éve felmerült a gondolat: mu-
tatkozzon be Szeged az ame-
rikai üzletemberek előtt. A 
közgazdasági oktatással fog-
lalkozó nonprofit alapítvány 
vezetője szerint ezek a talál-
kozások a későbbiekben 
rendkívül hasznosak lehet-
nek, hiszen egy-egy ilyen jel-
legű összejövetelen számos 
kapcsolatot lehet kialakítani. 
Jávorszky Iván hozzátette: az 
amerikai üzletemberek céltu-
datosak, s aki egy ilyen talál-
kozóra eljön, az nem véletle-
nül teszi, hanem valamilyen 
konkrét szándékkal érkezett. 

A szegediek mintegy két 
órát kaptak arra, hogy a vá-
rosra és az universitasra vo-

natkozó főbb információkat 
ismertessék. Öt előadás mu-
tatta be a két együttműködő 
partner különböző területeit. 
A város általános bemutatása 
keretében Duda Ernő, a Sol-
vo Biotechnológiai Kft. ügy-
vezető igazgatója Szegedet 
mint a régió természetes gaz-
dasági, intézményi központ-
játjelölte meg, ahol adottak a 
kiváló logisztikai, valamint 
kutatói és oktatási feltételek a 
csúcstechnológiájú iparágak 
meghonosításához. Duda Er-
nő kiemelte azt a munkát , 
amelynek keretében az ön-
kormányzat és az universitas 
megfelelő környezetet kíván-
nak teremteni a befektetők 
számára. 

A város védjegyének szá-

mító Pick Rt.-t Börcsök Gá-
bor, a Pick Szeged elemzője 
mutatta be. Az előadó hang-
súlyozta, hogy 53 milliárd fo-
r intos te rmelés i ér tékkel 
1998-ban a vállalat a magyar 
élelmiszeripar vezető vállala-
ta volt. Elhangzott az is, hogy 
a 130 éves cég számos előnyt 
fog élvezni Magyarország 
közelgő uniós csatlakozásá-
val kapcsolatban, mivel ex-
por t jának 60 százaléka az 
unióba kerül. Ezután egy sze-
gedi számítástechnikai céget, 
a Cygron Kft.-t mutatta be 
dr. Gyenizse Pál technológiai 
fejlesztési igazgató és Dombi 
József tudományos tanácsa-
dó. A Cygron fő terméke a 
DataScope, egy adatelemző 
és döntéstámogató eszköz, 

amely kifejezetten a kis- és 
középvállalatok, valamint az 
otthoni felhasználók számára 
készült mind az ár, mind a 
felhasználhatóság tekinteté-
ben. 

A szeminárium következő 
előadója dr. Párducz Árpád, 
az MTA Szegedi Biológiai 
Központ Biofizikai Intézeté-
nek igazgatóhelyettese volt, 
aki hangsúlyozta, hogy az in-
tézet nagy figyelmet szentel 
az általuk elért eredmények 
alkalmazására is. Párducz 
Árpád szerint az élvonalbeli 
molekuláris eredmények bio-
technológiai alkalmazásának 
lehetőségei nagyon vonzóvá 
teszik a jövőbeni beruházá-
sok szempontjából a Szegedi 
Biológiai Központot. Végül 

Szabó Gábor fizikus mutatta 
be a Szegedi Tudományegye-
temet, hozzátéve, hogy törté-
nelmüket meglehetősen rö-
vidnek is felfoghatjuk, hiszen 
január l-jétől működnek hi-
vatalosan. Természetesen a 
szegedi felsőoktatási intéz-
ményekben év t izedek óta 
folytatott kutató és oktató 
munka nagyban meghatároz-
za a város lehetőségeit, ezért 
is kell keresni a találkozási 
pontokat. Szabó Gábor kifej-
tette, hogy az egyetem nagy-
ságával, szellemi potenciáljá-
val, költségvetésével kulcs-
szerepet játszik a helyi és re-
gionális gazdaságban. 

Tudatos koncepció része 
ez a budapesi látogatás - fog-
lalta össze a véleményét dr. 

Mészáros György, az önkor-
mányzat stratégiai irodájának 
vezetője. A város marketing-
koncepciójának a város úgy-
mond eladásán túl az a lénye-
ge, hogy az egyes beruházá-
sokhoz megtalálják a hazai, 
külföldi, vagy uniós befekte-
tőt. Ennek érdekében szak-
mai programokat szerveznek, 
konferenciákat, szemináriu-
mokat tartanak majd, illetve 
hamarosan elkészül egy be-
fektetői kézikönyv is. Mészá-
ros György fontosnak tartotta 
kiemelni, hogy a Szegeden 
élő mintegy 46 ezer értelmi-
ségi felé kell nyitnia a város-
nak, ezért is kiemelten kezelt 
terület a kutatás-fejlesztés. 

Arató Lásxlé 

Ez az oldal Szeged 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 
támogatásával készült. 

Szerkesztő: 
Kisimre Ferenc 


