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I. Pályázatok, amelyeket Gulyás László ügyvezetővel pályázott
és nyert meg a Nonprofit Kft.
1. Gyakornoki program
A Nonprofit Kft. 21.330.700 Ft vissza nem térítendő támogatást
nyert 10 fő fiatal pályakezdő foglalkoztatására. A megvalósítást
megkezdtük.
2. 2014 TÁMOP, munkaerő fejlesztés
2014 TÁMOP, munkaerő fejlesztés, 1 fő alkalmazásának
támogatását nyertük meg, ~900.000 Ft értékű támogatást
nyertünk.
3. Darányi terv, Rendezvényterem felújítás
Darányi terv, Rendezvényterem felújítás, ~20.000.000 Ft nettó
finanszírozást nyertünk a volt pártház épületének felújítására.
2013.12.31. A rendezvényház tetőszerkezete és héjazata
megújult. 2014 évbeni feladatok - tetőtér beépítése - lépcsőház
építése - alsó szint szigetelése - nyílászáró csere - alsó szint
javítása - épületgépészeti szerelések elvégzése, megvalósultak.
4. Darányi Terv, Kisbusz beszerzés
Kisbusz beszerzés 10.000.000 Ft 2013 évben kisbusz
beszerzésre pályáztunk, amelyben 2014 évben eredményesen
zártunk. A pályázat értelmében 10.000.000 Ft-ot nyertünk VW,
8 személyes kisbusz beszerzésére. A közbeszerzés megtörtént,
kiválasztottuk a szállítót. Az új gépkocsi 2014 november
hónapban megérkezett.
5. KreaTeam egyesület, közösségfejlesztés
KreaTeam egyesület, közösségfejlesztés, 160.000 Ft a
Pályázathoz tartozó önrészt kifizettük és az anyagot átadtuk a
Civil egyesületnek, Horváth Barna Lillának.
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6. 2013 TÁMOP, munkaerő fejlesztés
TÁMOP, munkaerő fejlesztés, 3 fő alkalmazásának támogatását
nyertük meg, mintegy ~2.600.000 Ft értékben vettük igénybe
támogatást.
II. Eszköz beszerzések, amelyek az Ügyvezető munkájához
kapcsolódnak
- 100 db 40*40 járdalap sablon vásárlása
- kompresszor és légszerszámok vétele
- asztali daraboló vásárlása
- nagynyomású mosó vétele
- XT tárcsa vásárlása
- tölcséres műtrágyaszóró beszerzése
- permetezőgép vétele
- műhely szerszámos kocsi beszerzése
- normál és ütvefúrógépek vásárlása
- kézi csavarozó vétele
- számítógép vásárlása
- monitor beszerzése
- nyomtató vétele
- páncélszekrény beszerzése
- 1 tonna teherbírású kézikocsi vásárlása
- műhely téliesítés fólia függöny és mennyezet függöny vétele és
beépítése
- 4 db Husqarna fűkasza vásárlása
- pneumatikus zsírzó beszerzése
- pneumatikus kartus kinyomó vétele
- telefon beszerzése
- irodaszerek, nyomtatványok, papírneműk, és anyagok
beszerzése
- kulcsos szekrény vétele
- hosszabbítók beszerzése
- tisztítószerek, hulladékgyűjtők vásárlása
- villogó sárga fényű lámpa vásárlása
- 160 cm emelő magasságú raklap emelő beszerzése
- 200 kg-os teherbírású mérleg vásárlása
- hatósági alkoholszonda beszerzése
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- LED monitor vásárlás
- kétoldali nyomtatásra alkalmas Samsung nyomtató beszerzése
- Mastroweld hidegindító berendezés vétele
- Karácsonyi dekoráció beszerzése
- Vontatókötélzet beszerzése
- Fadöntéshez kötélzet beszerzése
- festőszerszámok megvásárlása 1 fő részére
- 2 db festőlétra vásárlás
Egyéb beszerzések, fejlesztések
- 2 db közterületi padhoz lemez sablon készítése
- 20 db oszlopsablon készítése
- 2 db kolumbárium elem sablon készítése
- kőműves bakok gyártása
- épül a homok és kődepó az udvarban (aljzat kialakítás, tartó
oszlopok megépítése, mellvéd falak alapozása és felhúzása)
- betonüzem létrehozása
- belső anyagdepó kialakítása
- alapanyagok vásárlása, (kő, kavics, homok, cement)
- késztermékek gyártása, (betonoszlop, járdalap, folyóka,
szegély, pad, kolumbárium, virágtartó)
- raktárak leválasztása, kialakítása, zárhatóvá tétele
- műhely létrehozása és berendezése
- pótkocsi felújítása és műszaki vizsgáztatása
- utánfutó felújítása és műszaki vizsgáztatása
- utánfutó magasító készítése
- tárcsához simító készítése
- MTZ hátsó kerekek újra gumizása
- MTZ hátsó felni vásárlása
- MTZ traktor nagyjavítása
- pótkocsira rakoncák készítése
- ablakok és ajtók berácsozása (vagyonvédelem)
- kerítés magasítása (vagyonvédelem)
- a kisbuszok tárolására a tűzoltószertár átalakítás, javítása,
meszelése
- telephely épület külső vakolása, javítása
- telephely épület meszelése
- telephely épületen lévő ereszcsatorna megfordítása a
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csapadékvíz elvezetése érdekében
- kis buszok részére garázs kialakítása, javítással, meszeléssel,
ajtó szigeteléssel
- iroda és főépület biztonságos zárásának kialakítása
- homokszóróra rakoncák készítése
- MTZ sebességváltó részleges felújítása
- pótkocsi hidraulikus munkahenger teljes felújítása
- telephely épület külső és belső javítása, festése
- épület elektromos rendszer javítása
- 10 db irtókapa beszerzése
III. Egyéb fejlesztések, Köztemető
2014. évben a Nonprofit Kft. saját forrásból megépítette a
Bátmonostori Köztemetőben a kolumbáriumot
2015. A Bátmonostori Nonprofit Kft. megkezdte a Köztemető
rendbetételét saját erőforrásai felhasználásával. Ez a munka
folyamatos.
Tervezett munkafolyamatok:
Régi temetőrészben
- fák eltávolítása
- cserjék eltávolítása
- alap tereprendezés, tuskók helyének eltüntetése
- sírok közti tereprendezés
- minden jelölt sírt 1 év türelmi idővel megkímélünk
- minden gondozott sírhely megtartása
- azon sírhelyek megszüntetése, ahol nincs jel, és nem
gondozzák
- saját gyártási programba vettük egyszerű beton keresztek
készítését, amit a Nonprofit Kft. telephelyén lehet megvásárolni
és igény szerint kihelyezünk a régi fakeresztek kiváltása
érdekében
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Teljes temető területén
- gépi nyírásra alkalmassá tenni a terület szabad részeit
- új növényzet és fák telepítése
- köztemetőbe padok kihelyezése saját forrásból.
- pályázat beadása a temető bekerítésére, a tisztítás
végrehajtására és befejezésére, tereprendezésre, növények
ültetésére, temetői út javítására, új útszakaszok kiépítésére és a
ravatalozó felújítására, hulladékgyűjtő edényzetek megújítására
és új szigetek kiépítésére, tehát a Bátmonostori Köztemető teljes
megújítására.
Ha a tervezett munkálatokat sikerül elvégeznünk, akkor olyan
temető-park
kialakítását
tudjuk
megvalósítani,
ami
idegenforgalmi vonzerőt is jelenthet, valamint példát tudunk
mutatni minden településnek, hogyan kell megőrizni a
gyökereiket.
Ehhez a munkához kérjük a lakosság segítségét és támogatását.
Meggyőződésem, hogy közösen, összefogással elérhetjük
céljainkat. Nagy segítség lenne, ha az idősebb korosztályú
lakosság megnézné a jelenleg feltárás alatt lévő területet és
segítene a sírok és esetlegesen élő hozzátartozók felkutatásában,
azonosításában.
Kérem
bizalommal
keressék
fel
munkatársainkat.
Legyen ez a mottónk:
„Aki a múltjával nem néz szembe, annak nincs jövője”
Mindannyiunk közös érdeke a rendkívüli területi adottságokkal
rendelkező Köztemetőnk megújítása és örökül hagyása utódaink
részére.
Információk: weblapunkon: www.bmnonprofitkft.hu

