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1. A KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA
A Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadid Létesítményeket M ködtet és
Szolgáltató Nonprofit Kft-t Bátmonostor Község Önkormányzata 2008. december 16-án azzal
a céllal alapította, hogy az önkormányzat kötelez és önként vállalt feladatait hatékonyan
elvégezze.

1.1. ALAPADATOK
Név és cím
A vállalkozás teljes neve: Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadid
Létesítményeket M ködtet és Szolgáltató Nonprofit Kft.
A vállalkozás m ködési formája. Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság
A vállalkozás alapítója és tulajdonosa: Bátmonostor Községi Önkormányzat
A vállalkozás székhelye: 6528 Bátmonostor, Hunyadi utca 3.
A vállalkozás m ködésének kezdete: 2009. 01. 28.

Azonosító adatok és elérhet ség
Cégjegyzékszám: 03-09-117366
Adószám: 14598643-2-03
Kihelyezett iroda: 6528, Bátmonostor, Hunyadi utca 1. /M vel dési Ház/
Tel.: 79/474-458, 70-332-3382

A vállalkozás f tevékenysége
8130 Zöldterület - kezelés

A vállalkozás képviseletére jogosult
Gulyás László-ügyvezet

Könyvvizsgáló
- Feigl József bejegyzett könyvvizsgáló
- nyilvántartási szám: 002139
- cím: 6500 Baja Deák Ferenc utca 19/b
- telefon: 79/326-7533

A Felügyel Bizottság tagjai
- Kunvári György
- Sümegi Imre
- Szatmári Jen
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1.2. EL ZMÉNYEK ÉS ER FORRÁSOK
Vagyoni helyzet
Bátmonostor Község Képvisel -testülete 2008. december 16-án – a 122/2008 (XII. 16.) Kth val – döntött a 100%-ban önkormányzati tulajdonú „Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport
és Szabadid Létesítményeket M ködtet és Szolgáltató Nonprofit Kft.”alapításáról.
Bátmonostor Községi Önkormányzat Képvisel -testülete 4.600.000 Ft apportot és 200.000 Ft
pénzbeli alapt két biztosított a Kft. tevékenységének folyamatos m ködéséhez.
Megállapítottam, hogy az apport listában szerepl eszközök közül a markoló hiányzik (err l
adásvételi van, AG7E-G081945 sz. számla, 2010.05.19, 300.000 Ft), és a lassú járm sincs a
Kft birtokában, err l írásos adásvételit, vagy egyéb bizonylatot nem leltünk föl annak
ellenére, hogy a rendelkezésünkre álló iratanyagot átnéztük.
Ezt a 2012 évi jelentésben is rögzítettük, ezért az apport értéke 3.850.000 Ft-ra csökkent.
2012-ben értékesítettük a szintén apportált hegeszt dinamót, amit sajnos nem tudtunk
használni, 150.000 Ft-os áron.
Így a jelenlegi apport könyv szerinti értéke.3.700.000.
A Kft. a 2012. évben is részben önkormányzati támogatással m ködött, a Cég szükséges
többlet bevételeit saját maga teremtette el , a kapcsolódó egyedi vállalkozási szerz dések
teljesítéséb l.
A képvisel -testület 2008. november 12-i ülésén a 103/2008. (XI. 12.) Kth. határozatában
hozzájárult a 6528 Bátmonostor, Hunyadi utca 3. szám alatti, a bátmonostori ingatlannyilvántartásban 320-as helyrajzi számon szerepl „kivett t zoltószertár” megnevezés ,
Bátmonostor Községi Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan Bátmonostori
Környezetvédelmi, Sport és Szabadid Létesítményeket M ködtet és Szolgáltató Nonprofit
Kft. székhely használatára.
Az önkormányzat jelenleg térítésmentesen iroda-helyiség biztosításával is támogatja a
feladatvégzést. A kihelyezett iroda, a Hunyadi utca 1. szám alatt kapott helyet, a volt
M vel dési Ház irodahelyiségében.

Önkormányzati támogatás
A Kft. az önkormányzattól minden hónapban, a folyamatos m ködéshez szükséges költségei
egy részének fedezésére 875.000 Ft tulajdonosi hozzájárulást kap.
2012 évben a közcélú dolgozók munkabér és közterheit az állami költségvetés 80%-ban és
Bátmonostor Községi Önkormányzata 20%-ban viselte.

Létszám adatok, küls szolgáltatások
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A Kft. feladatait 2012 évben 7 f vel látta el
-1f
-1f
-1f
-1f
-1f
-2f

vezet tisztségvisel ,
irodai ügyintéz ,
k m ves,
gépjárm vezet ,
lakatos,
segédmunkás

Tervezett létszám változtatások
A cég feladata a közcélú foglalkoztatás megvalósítása.
Az el z id szakban a gazdaságossági racionalizáció jegyében a napi munkaid t és ezzel a
béreket is 7 órásra csökkentettük, ezen nem tervezek változtatást. Nem tudtuk végrehajtani a
bérek rendezését, mert nem áll rendelkezésünkre megfelel forrás.
A Kft. megítélése a tulajdonos önkormányzat, és Bátmonostor lakosságának körében az
elvégzett feladatok eredményeinek köszönhet en (tiszta környezet, eredményes, sikeres
rendezvények) kedvez , amit a jöv ben tovább kívánunk er síteni.

Megbízással igénybe vett szolgáltatások
A Kft. a könyvelési, könyvvizsgálati, illetve esetlegesen felmerül jogi, közbeszerzési,
informatikai feladatokat szerz déses jogviszony keretében oldja meg.
A szükséges elektromos, gáz és f tésszerelési, valamint tet fedési, szállítási és rakodási
feladatokat küls vállalkozásokkal biztosítjuk.
Az esetlegesen szükséges m szaki irányítást, eseti megbízásokkal Kovács István építész
vállalkozó látta el.
Jegyz i utasításra a jogi tanácsadást és ehhez kapcsolódó feladatokat dr. Veszprémi Irén
végezte. A Gt. által el írt módosításokat a társaságnak sikerült 2013 ban átvezettetnie. A jogi
tanácsadás területén személyi változás történik, ennek el készítése folyamatban van.

Kft. saját tulajdonú eszközei, amit a jelenlegi ügyvezet irányítása alatt
vásárolt
-

3 db mobiltelefon
1 db számítógép
1db monitor
1db billenty zet
1db egér
1db Pendrive
1db lézernyomtató-másoló
2 db Husqarna kaszálógép
1 db nagy teljesítmény rázóasztal, szerelvényekkel
véd felszerelések
Egyéb nyomtatványok, irodaszerek
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-

Építési eszközök, anyagok, felszerelések
Függesztett szántóföldi permetez
Függesztett m trágyaszóró

2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
Könyvvizsgáló

Tulajdonos

Felügyel
bizottság

Ügyvezet
igazgató
Könyvel

Irodai
ügyintéz
Munkavezet
Szakmunkások
Segédmunkások
Közcélú foglalkoztatottak

3. VEZET I ÖSSZEFOGLALÓ
A társaság az alábbi munkákat végezte az elmúlt id szakban:
A Társaság a havi 875.000 Ft támogatáson túl, 2012 telén 113.458 Ft rendkívüli kiegészít
támogatást kapott a hó eltakarítására az Önkormányzattól. A Kft. a rendszeres havi és a
rendkívüli támogatáson kívül nem kapott pénzbeli támogatást. Az elvégzett feladatokat saját
bevételeib l fedezte.
Telephely, vállalkozás
- alvállalkozóként 2012-ben elkezdtük a könyvtár felújítását, amit 2013 ban fejeztünk be,
ehhez a projekthez mintegy 150.000 Forintos saját er vel szálltunk be, kiegészítve a
Tulajdonos anyagi forrását.
- 2012-ben átvettük az Önkormányzati tulajdonban lév mez gazdasági területeket.
- 2012-ben használatba kaptuk a volt pártház épületegyüttes még fel nem újított részét. Ennek
a résznek a teljes felújítására pályáztunk, mint nonprofit szervezet, mert így nem kell öner t
biztosítani. Az el készítés és koncepció kialakítást tekintve a munka nagy részét az
Önkormányzat végezte, motorja a Polgármester volt. A tervezés és a pályázat beadása
megtörtént.

Bátmonostori Környezetvédelmi és Sport Nonprofit Kft.
2012. évi eredménye
7.

- a Kolping szervezettel kötött megállapodás alapján ebédszállítás
- Franciska és Judit Kft. területén f nyírás
- felújítottuk a rendelkezésre álló f nyíró gépet
- mez gazdasági tevékenység
- hulladéklerakók kaszálása
- építési tevékenység, GOP 2.1.1/M
- komposztálás megkezdése
- felkészülés betonelem gyártásra
- MTZ részleges felújítása, vizsgáztatása
- pótkocsi teljes felújítása, vizsgáztatása
- utánfutó feljavítása, vizsgáztatása
- kisbusz vizsgáztatása
- a telephely épületére ajtó készítése, így le tudjuk zárni a teljes épületet
- küls kerítés magasítása
- az ablakokra rácsok készítése
- a telephely rendezés közben keletkez hulladék anyagok elszállítása
- elektromos felülvizsgálat elvégeztetése a m hely épületen
- elkezdtük a szeparált raktár kialakítását
- elkezdtük a telephely rendezést, takarítást, kiürítést
Település
- könyvek pakolása több alkalommal a könyvtárból az iskolába, az iskolából a kisbuszba,
kisbuszból az iskolába
- az iskolaépületben ügyelet biztosítása
- vízelvezet árkok tisztítása
- szelektív hulladékgy jt sziget környezetének rendezése
- iskolásbusz üzemeltetése
- iskolásbusszal megrendelésnek megfelel en személyszállítás végzése
- közterületeken f és levél gereblyézése, tisztántartása
- község parkjainak gondozása, virágültetés, ápolás, locsolás
- rendszeres szemétszedés a közterületeken
- buszmegállók takarítása
- faluban történ rendezvényeken szervez és végrehajtó feladatok (Májusfa kitáncolás,
lecsófesztivál)
- parlagf irtás
- bozótirtás a temet ben
- földutak elegyengetése traktorral
- vízvezeték javítása a temet nél
- focipálya kaszálása több alkalommal
- intézmények gépeinek, eszközeinek karbantartása és javítása
- hó eltakarítás, homokszórás
- lakosság részére f nyírás, gallyazás a járdák felett, mellett
- lakossági szilárd hulladékszállítás a vaskúti hulladéklerakóba
- óvoda el tti játszótéren a veszélyes faágak eltávolítása
- iskolai sportszerek javítása (saját er b l)
- sportcsarnok ajtóinak javítása
- iskolaudvarban virágágyások kialakítása
- polgármesteri hivatal el tti parkoló b vítés tervezése és el készítése
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- temet i hulladékgy jt k kett hetenkénti ürítése
- rendezvényekre halpucolás
- ablakok rendezése a konyhán
- volt Tsz irodához ajtó beépítése
A felsorolt munkák a Kft teljes foglalkoztatott létszámát és munkaidejét lefedték.
A Nonprofit Kft m ködéséhez az Önkormányzat támogatására szükség van.

4. FELADATOK
A társaság kiemelked en közhasznú tevékenységet végzett 2012 évben, ami kiegészült
vállalkozási tevékenységgel.

4. 1. A 2012 ÉVBEN ELVÉGZETT FELADATOK
A Kft. által 2012-es évben elvégzett feladatok kibontása
Vállalkozási tevékenység
A Kft. üzletszer gazdasági tevékenységet az alábbiak szerint végzett:
-

Bölcs dei építési projekt, parkoló kivitelezése
A Kolping Alapszolgáltató Központ és Támogatószolgálattal kötött megállapodás
alapján ebédszállítás Hercegszántóra
Franciska és Judit Kft. területén f nyírás
USZT projekt kivitelezés
Lakossági szilárd hulladék szállítás a Vaskúti Hulladék lerakóba
Lakossági igények szerint f kaszálás, f nyírás
Fuvarozás helyben a magánszemélyek részére
Hulladéklerakók kaszálása
Mez gazdasági tevékenység
Komposztálás megkezdése
Betonelem gyártás

Építési tevékenység, GOP 2.1.1/M
Szerz dést kötöttünk Horváth Rita vállalkozóval a GOP 2.1.1/M Infrastrukturális fejlesztési
projekt kivitelezésére. A projekt jelent s része alvállalkozói feladat és teljesítés volt. A saját
feladatunk a k m ves munkák elvégzése volt, amit végül nem tudtunk elvégezni, sem
megfelel min ségben, sem mennyiségben.
Hulladéklerakók kaszálása
Szerz dést kötöttünk az FBH Kft.-vel, amelynek értelmében a rekultivált hulladéklerakó
területeket egy alkalommal lekaszáltuk.
Ehhez a munkához 1. ütemben vásároltunk 2 db Husqarna kézi kaszáló gépet. Ehhez a
munkához szükség lett volna még 3-4 db gépre, de nem tudtuk megvásárolni forráshiány
miatt.
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Mez gazdasági tevékenység
A Kft 2012. 02.22.-n megkapta az Önkormányzat tulajdonában lév földterületeket. Az
átadás-átvétel nem volt zökken mentes, mert nem történt meg a kifüggesztés. Ezért csak
csökkentett mérték földalapú támogatást tudtunk igénybe venni.
A területek egy részét repcével vetettük el, zöldtrágyaként kívántuk hasznosítani.
A Pet fi S. utca végében lév területre napraforgót vetettünk.
A területek megm veléséhez és kezeléséhez semmilyen munkaeszközzel nem rendelkeztünk,
a gyomirtózást Drobina Mihály végezte el, de nem sikerült, annak ellenére, hogy a szükséges
vegyszer mennyiséget biztosítottuk.
Az optimális betakarítási id t tartani nem tudtuk, emiatt, mintegy 2 hónappal kés bb sikerült
betakarítani a termést.
A betakarítás után szárzúzóztuk az összes területünket, majd bérmunkában tárcsáztattunk. A
területre 2 tonna komplex NPK 15-15-15m trágyát szórattunk ki.
A vaskúti úti terület kivételével szi takarmány búzával vettettük el, vaskúti út mellett pedig
tritikálét vettettünk.
Komposztálás megkezdése
A 2012 év szi id szakban rendelkezésünkre álló nagy mennyiség szerves anyagot az iskola
mögötti részen deponáltuk. A komposzt kinyerése érdekében egy egyszer hengerrostát kell
készítenünk, amit terveim szerint 2014 év tavaszra üzembe állhatna.
Felkészülés betonelem gyártásra
A rendelkezésünkre álló, állítólagos rázóasztalt megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy
alkalmatlan a feladat elvégzésére. Nem tartalmazott a szett vibromotort és a szerkezete is
gyenge.
A szerkezetet er síteni kellett volna, aminek a hatásossága és tartóssága bizonytalan, és egy
vibromotort is kellett volna vásárolni.
A vibromotor ára 200-220 ezer Ft+áfa, az er sítés anyagszükségletét kb. 100-150 ezer Ft-ra
becsültük, amihez kb. 50 ezer Ft-os munkadíj tartozott volna.
Ezért a viszonylag magas bekerülési költségért és azért a kockázatért döntöttem úgy,
egyeztetve a Polgármester és Alpolgármester urakkal, hogy nem újítjuk fel a rendelkezésre
álló asztalt. Kalocsán találtunk egy céget, aki ilyen gépeket készít, és rendeltünk egy
betonoszlop készítésre is alkalmas berendezést.
A maximális biztonságra törekedtünk így véd berendezést rendeltem és készíttettem az
elektromos részhez.

Nem vállalkozási tevékenység
Telephely rendezés, alakítás
- Kft telephelyén a utcai kerítés megemelése, magasítása
- a telephelyen toló kapu készítése, beszerelése,
- ablakok véd ráccsal való ellátása
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- új m hely kijelölése
- m helyre ablak elhelyezése
- födém feltörés és tömedékelés
- villanyszerelési, és ellen rzési feladatok
Térítésmentesen végzett feladatok
Település, és környezetének rendben tartása
A közterületeken f , talaj, levél és egyéb hulladékok gereblyézése, rendszeres tisztán tartása:
- tavasztól szig a két játszótéren, a templomkertben,
- a temet ben, az iskola udvarában, az óvoda udvarában, az orvosi rendel udvarában,
- a Bátmonostor Községi Önkormányzat el tt, kálvárián,
- a f út melletti háromszögben, Baracskai utcai napóránál
- az általános iskola gyakorlókertjében komposztálás,
- község parkjainak gondozása, virágültetés, ápolás, locsolás,
- az iskolaudvarban, templom kertben és a könyvtár el tt virágágyások kialakítása,
- vízelvezet árkok tisztítása
- gyomirtózás a problémás járdaszakaszokon
- az iskola épületének és a hivatal épületének körbe gyomirtózása a tanítási szünid ben
- utak kátyúzása, aszfaltozáskarbantartása, állagmegóvása, takarítása, csúszás-mentesítése
(homokszórás)
- temet b l szemét szállítás
- konyhai hulladéktároló kihordás
Rendszeres szemétszedés a közterületeken
- a közterületeken: egész évben a két játszótéren, a templomkertben, a temet ben, az iskola
udvarában,
- az óvoda udvarában, az orvosi rendel udvarában, a kálvárián, a Bátmonostor Községi
Önkormányzat el tt,
- a f út melletti háromszögben, és az utcákon az eldobált szemét összeszedése és a szelektív
hulladékgy jt ben való elhelyezése,
- temet i hulladékgy jt edényzetek kéthetenkénti ürítése,
- buszmegálló takarítása: minden hétf n, pénteken és szükség szerint a községben lév három
buszmegállóban a szemét összeszedése, a kukákból a hulladékot kiürítése és a már nem
esedékes plakátokat leszedése.
A faluban történ rendezvényeken szervez feladatok ellátása
- Els sorban padok asztalok és egyéb eszközök, anyagok biztosítása, színpad felállítás és
bontás szállítással, hulladékgy jtés, takarítás
- Bátmonostori Általános Iskolában a rendezvényeken
- Falunapon és további rendezvényeken a színpadállítás, illetve padok és asztalok elhelyezése
a közönség részére
- A rendezvényeken végeztével a területeket megtisztítása és a színpadot illetve kihelyezett
asztalokat összeszedése, tisztítása és szállítása
- Májusfa kitáncolás, lecsófesztivál, stb. rendezvényekre tereprendezési munkálatok
elvégzése, színpad szállítás, állítás, és bontás, padok, asztalok szállítása, felállítása, pakolása,
elektromos rendszer kiépítése, sátrak és egyéb kellékek el és visszaszállítása.
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- Rendezvények utáni takarítások lebonyolítása, és az eszközök elszállítása. Elektromos
kiépítés bontása.
- Testvér településünk látogatása alkalmával a vidéki program lebonyolítás segítése
- Haltisztítás, haldarabolás a rendezvényekre
Bozótirtás, metszés, gazolás
- parlagfüvet irtás a község utcáin, a két játszótéren, a templomkertben, a temet ben, az iskola
udvarában, az óvoda udvarában, az orvosi rendel udvarában, kálvárián, a Bátmonostor
Községi Önkormányzat el tt, a f út melletti háromszögben, a focipálya mellett, és a
focipályán is
- a Bátmonostor Vaskúttal összeköt kövesút mellet folyamatosan irtották a parlagfüvet és
megsemmisítették.
- a temet ben teljes kör bozótirtás,
- az óvoda el tti játszótéren a veszélyes faágak eltávolítása,
- Önkormányzat tulajdonában lév akácos gondozása
- az elvadult növényzet miatt beláthatatlan és ezért balesetveszélyes útkeresztez désekben a
növényzet kiritkítása, kivágása.
Javítások, karbantartások
- a nemrég átadott orvosi rendel ben a felpúposodott, leesett csempézés javítása
- vízvezeték javítás a temet nél
- temet nél a csapok leszerelése a fagyok el tt, illetve visszaszerelése márciusban
- középületek karbantartása, meszelése, festése, Polgármesteri hivatal lábazat, könyvtár
lábazat javítása
- az óvoda mellékhelyiségeinek felújítása
- az óvoda pvc padlójának részbeni cseréje, ragasztása
- az óvodai fektet k és játékeszközök javítása, karbantartása
- óvodai díszlet felszerelése (nagycsoportban)
- az óvoda el tti padok javítása, újradeszkázása, festése,
- az óvoda el tti játszótér eszközeinek felújítása, festése
- iskolaudvari padok újradeszkázása, festése
- az iskolai kerékpártárolójának kerítés és kapu kialakítása
- iskolai sportszerek javítása, sportcsarnok öltöz ajtajainak kijavítása,
- a templomkertben a járdacsíkok újrafestése
- a buszmegállóknál lév betonasztalok újrafestése
- a kihelyezett padok betonlábazatainak újrafestése
- festés és javítás a kálvárián
- volt m vel dési házban lév iroda felújítása
- intézmények gépeinek, eszközeinek karban tartása, javítása (konyhai dagasztó, gázt zhely)
- konyhán festés, csempézési feladatok elvégzése
- az ebédl ben két ablak kialakítása, behelyezése, utójavítások
- a konyhai zöldséges raktár ajtócseréje
- konyha irodai ablakcsere
- az óvodai homokozóban homokcsere, udvari játékok lefestése
- az óvodai sziklakert gondozása, feny k felnyírása, balesetveszélyes ágak levágása
- óvoda hátsó kapujának javítása
- a ravatalozóhoz 3 db pad készítése, festése, kihelyezése
- volt pártház épületénél a megrongált csatorna pótlása
- a fogorvosi rendel mellékhelyiségeiben WC tartályok cseréje
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- iskola hátsó ajtó csukása, kapuval való ellátása
- a futballpálya öltöz jének karbantartó javításai
- temet i térkép-tábla készítése, felállítása a temet nél
Egyebek
- rehabilitációs munkahelyen mennyezetjavítás, festés, kémény javítás, ill. a konyha fel li
bejárat kialakítása, ajtó beszerelése
- iskolásokat szállító autóbuszhoz gépkocsivezet biztosítása
- földutak egyengetése traktorral,
- a hídra vezet betonkorlát javítása, meszelése,
- lobogók kit zése a f út melletti háromszögben
- közösségi feny fa szállítása, felállítása, talp készítése
- a homokbánya lezárása a hatóság kérésére
- utcanév táblák kihelyezése
Szakipari tevékenység
- konyhán, óvodában, bölcsödében kis javítások elvégzése
- orvosi rendel villanykapcsoló csere
- konyha építési hibáinak javítás folytatása
- középületek festése, festés el tti szakiparos javítása
- orvosi rendel épületrészen kémények bontása
Karitatív tevékenység
- 2 család (lakossági bejelentére történ ) önkormányzati megítélés alapján, a kialakult
rendkívüli helyzetük megoldása érdekében tüzel fát kapott a Kft készletéb l, melyet a Kft.
szállított házhoz
- több alkalommal szállítottunk Bajáról az ingyenes ruhaosztásra felajánlott ruhabálákat
- egy alkalommal Budapestr l szállítottunk EU-s élelmiszeradományt a lakosságnak
- csomagok összeállítása és kiosztása, egyes esetekben a kiszállítása
Rendezvényszervezési tevékenység
- faluban történ rendezvényeken szervez feladatok (színpadállítás pl.)
- Bátmonostori Általános Iskolában a rendezvények eszközellátásának biztosítása
- falunapon
- májusfa kitáncoláson
- lecsó fesztivál
- és további rendezvényeken a színpadállítást bitósítja illetve padokat és asztalokat helyez el a
közönség részére
- a rendezvényeken végeztével a területeket a szemétt l megtisztítja és a színpadot illetve
kihelyezett asztalokat és padokat a dolgozókkal összeszedi és a Kft. traktorával elszállítja
Hó eltakarítás, síkosság mentesítés
- rendszeres hó eltakarítást végeztünk a balesetek megel zésére és a közlekedés
fenntarthatóságára
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- a téli id szakban az óvoda, iskola, ebédl , orvosi rendel , az Önkormányzat el tti járdákon,
a templomhoz vezet járdán, temet bejárón és a buszmegállókban a havat illetve jeget
eltakarítottuk,
- a község területén lév belterületi és külterületi utak rendszeres hótúrása.
- A 2012 év szi kedvez id járása miatt a hó eltakarítás és síkosság mentesítés nem
emésztett fel nagy anyagi er t
- rendszeres hó eltakarítás a balesetek megel zése végett és a közlekedés fenntarthatósága
végett
- téli id szakban az óvoda, iskola, ebédl , orvosi rendel , az Önkormányzat el tti járdákon, a
templomhoz vezet járdán, temet bejárón és a buszmegállókban a hó illetve jég eltakarítása,
illetve a község területén lév belterületi kövesutakon, a Bátmonostort Vaskúttal összeköt
úton a Kft. traktorával hó letakarítása az útról igény szerint
- a fontos gyalogos csomópontokban téli síkosság mentesítése

5. 2012 ÉVI BESZÁMOLÓ
ÉVES BESZÁMOLÓ A BÁTMONOSTORI
Környezetvédelmi és Sport Nonprofit Kft 2012.évi tevékenységér l
(Kiegészít melléklet)
A. általános rész
I.A vállalkozás bemutatása
A társaság kiemelked en közhasznú- a társadalom szükségleteinek kielégítését nyereség és
Vagyonszerzési cél nélkül szolgáló –tevékenységet végez. Üzletszer
gazdasági
tevékenységet a közhasznú tevékenység el segítése érdekében folytat.
A társaság célja: falumegújítás és –fejlesztés, gyermekek napközbeni ellátása, középületek,
sportlétesítmények fenntartása és üzemeltetése. Rendezvények lebonyolítása és
közrem ködés, szabadid sport feltételeinek megteremtése, területek, építmények
hasznosítása, helyi piac, vásárok, kiállítások rendezése, szervezése, környezetvédelmi és
környezetgazdálkodási feladatok ellátása és zöldterület kezelése, temet fenntartása és
építmény üzemeltetése.
A társaság székhelye: 6528 Bátmonostor, Hunyadi utca 3.
A társaság telephelye: Bátmonostor, Hunyadi utca 3.
A társaság f tevékenysége: 8130 zöldfelület kezelés
A társaság törzst kéje.
4.600.000 Ft apport
200.000 Ft készpénz

II .A társaság számviteli politikájának f vonásai.
1.) Általános elvek
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A Kft a befektetett pénzeszközök és forgóeszközök értékelése során a számviteli törvény
15.§.(1) bekezdésében foglalt – a Kft folytatásának –elvét figyelembe véve eszközeit
folyamatosan min síti a tekintetben, hogy azok megfelel en alkalmasak a Kft jöv beni
m ködéséhez
2.) Az amortizáció elszámolásának módja
Az immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírásának alapja ezen
eszközök bruttó értéke. A leírás id arányosan, állandó százalékos kulcsok alkalmazásával
kerül elszámolásra.
3.) Terven felüli értékcsökkenés
Tárgyi eszközök feleslegessé válása esetén a társaság a konvertálási, valamint a piaci
értékesítési lehet ségek vizsgálatával állapítja meg a terven felüli értékcsökkenés
elszámolásának szükségességét.
Az els esetben az új beszerzési ár, más esetben a realizálható ár az értékelés alapja.
4.) Kis érték eszközök elszámolási módja
A Kft a számviteli törvény 46.§(4). Bekezdésében foglalt lehet séggel élve a kis érték tárgyi
eszközök beszerzési költségét használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként
elszámolja.
5.) Vásárolt készletek
A Kft évvégén tényleges leltározással állapítja meg készletét. A készlet a tényleges beszerzési
áron forintosítva nyilvántartásba a könyvelésbe.
6.) Az eredmény kimutatás formája
A társaság a közhasznú szervezetekre el írt eredmény kimutatást választotta, mivel ezt
kötelez elkészíteni a közhasznú társaságoknak.
7.) A rendkívüli ráfordítások és bevételek értékelése
A Kft bírságokat, kötbéreket, késedelmi kamatokat és pótlékokat a káreseménnyel
kapcsolatos bevételeket és ráfordításokat azok felmerülésekor egyidej leg min síti.
A szokásos és rendkívüli min sítést a hasonló esemény jöv beni el fordulásának
valószín sítésével állapítja meg. Bázis adatként a vállalkozás elmúlt id szaki m ködési
mutatóit, valamint hasonló feltételek közötti m köd társaságok mutatóit veszi figyelembe.
Egyéb körülményként az emberi mulasztás min sítésével valószín síti jöv beni el fordulását.
8.) A mérlegkészítés id pontja
A mérlegkészítés id pontja. 2013. május 10.
I.A társaság pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása
(Az eredmény összetev inek alakulása: a mellékelt eredmény kimutatás szerint)
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A Kft tevékenységét 2012. évben 297eFt eredménnyel zárta.

B. Specifikus adatok
I. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
A társaság a számviteli törvényben leírtakkal eltér módokat nem alkalmazott.
1.) A befektetett eszközök
El z év
Immat.javak
7eFt
Tárgyi eszközök 2.177eFt
Összesen
2.184eFt

Tárgyév
7eFt
2.541eFt
2.548eFt

2.) A forgóeszközök állományának alakulása
Készletek
Követelések
Pénzeszközök
Összesen

0eFt
4.709eFt
6.051eFt
10.760eFt

3.425eFt
2.331eFt
1.923eFt
11.589 eFt

3.) Aktív id beli elhatárolások
Aktív id b.elh.

875eFt

Eszközök összesen:13.819eFt

1.362

eFt

11.589 eFt

1) Saját t ke összetev inek ismertetése
Jegyzett t ke
4.800eFt
Eredménytart.
-4.196eFt
Mérlegszer.erd. 5.414eFt
összesen
7.978eFt

4.800eFt
1.218eFt
297eFt
8.275eFt

2.) Kötelezettségek
Hosszulej.köt.
Röv.lej.köt.
Összesen

2eFt
5.716eFt
5.718eFt

2eFt
2.820eFt
2.822eFt

Mérlegben ki nem mutatott kötelezettségünk nincs.
3.) Passzív id beli elhatárolás
Passz.id.elh.
123eFt
Források összesen: 13.819eFt

492eFt
11.589eFt
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C. Tájékoztató adatok
1.A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának alakulása
F foglalkozású fizikai dolgozók
Szellemi

5f
1f

81.400Ft/hó
70.500Ft/hó
128.500Ft/hó megbízási díj

2. Az árbevétel alakulása
( a mellékelt eredmény kimutatás részletesen tartalmazza az összesített elszámolást)

14598643-8130113-03
Statisztikai
számjel
03-09-117366
Cégjegyzék száma

Bátmonostori Körny.véd.és Sport
Nonprofit KFt
6528 Bátmonostor, Hunyadi u.3.

Egyszer sített éves beszámoló
2012. december 31.

Keltezés: 2013. május 10.
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a vállalkozás vezet je
(képvisel je)

P.H.

14598643-8130-113-03

1/3. oldal

Statisztikai számjel
03-09-117366
Cégjegyzék száma

adatok E
Ft-ban

2012. december 31.
A tétel megnevezése

El z
év

El z év(ek) módosí-tásai

Tárgyév

b

c

d

e

A.

Befektetett eszközök

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

2184

0

2548

7

7

2177

2541

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
B.

Forgóeszközök

I.

KÉSZLETEK

II.

KÖVETELÉSEK

10760

0

7679
3425

4709

2331

6051

1923

875

1362

III. ÉRTÉKPAPIROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
C.

Aktív id beli elhatárolások

13819

Eszközök összesen

0

11589

2013. május 10.
a vállalkozás vezet je
(képvisel je)
P.H.

14598643-8130-113-03

2/3. oldal
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Statisztikai számjel
03-09-117366
Cégjegyzék száma

adatok E
Ft-ban

2012. december 31.

A tétel megnevezése

El z
év

El z év(ek) módosí-tásai

Tárgyév

b

c

d

e

D.

Saját t ke

7978

0

8275

I.

JEGYZETT T KE

4800

4800

II.

JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT T KE (-)
-4196

1218

1960

1960

5414

297

III. T KETARTALÉK
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
V.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
E.

Céltartalékok

F.
I.

Kötelezettségek
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

II.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
G. Passzív id beli elhatárolások
Források összesen

5718

0

2

2

5716

2820

123

0

492

13819

0

11589

2013. május 10.
a vállalkozás vezet je
(képvisel je)
P.H.

2822
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14598643-8130-113-03

3/3. oldal

Statisztikai számjel
03-09-117366
Cégjegyzék száma
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
adatok E
Ft-ban

2012. december 31.
Sorszám

A tétel megnevezése

El z
év

El z év(ek) módosí-tásai

Tárgyév

a

b

c

d

e

1

I.

Értékesítés nettó árbevétele

2

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

3

III.

Egyéb bevételek

4

IV.

Anyagjelleg ráfordítások

5

V.

Személyi jelleg ráfordítások

6

VI.

Értékcsökkenési leírás

7
8

VII. Egyéb ráfordítások
A.
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)

9

IX.

11

B.

13

X.

Pénzügyi m veletek ráfordításai
PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (VIIIIX)
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
(±A±B)
Rendkívüli bevételek

14

XI.

Rendkívüli ráfordítások

15

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)

16

E.

ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (±C±D)

12

17

C.

XII. Adófizetési kötelezettség

2650
23823

11306

7585

2133

13
3910

172
0

1

7

0

7

3911

0

330

0

0

0

3911

0

330

196

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)

3715

19

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

3715

33
0

297
297

2013. május 10.
a vállalkozás vezet je
(képvisel je)
P.H.

323

1

18

Keltezés:

10789

465

VIII. Pénzügyi m veletek bevételei

10

35331

Bátmonostori Környezetvédelmi és Sport Nonprofit Kft.
2012. évi eredménye
20.

5.3. 2012 évi tervekb l részletek
Terveink szerint Pályázatokon kívánunk indulni, így a GOP, és a Darányi terveket szeretnénk
kiaknázni.
Stratégiai célunk a volt meggyes területén ültetvény létrehozása, majd ennek hosszú távú
m ködtetése.
El zetes tájékozódásunk alapján a pályázatokhoz öner t kellene biztosítani, jelenleg azt nem
tudjuk igazolni. 2013 ban szeretnék egy stratégiai tartalékot létrehozni, és bankgaranciát
biztosítani amivel ki tudjuk váltani a Bölcs de építésénél visszatartott garanciális összeget.
Így esetleg össze tudnánk gy jteni 1,5-2 millió Ft-ot, amit közepes lejárató bankbetétbe
helyezve, alkalmas lenne öner igazolására.
A turisztikai fejlesztések lehet vé teszik az Önkormányzat részére, hogy ingatlan felújításra
pályázzon, amit a turizmus szolgálatába lehetne állítani.
A volt pártház épületegyüttesre vonatkozóan pályázatot nyújtottunk be az Önkormányzat
helyett, ahol lehet ség lenne apartman kialakítására.
A támogatás intenzitása 100%-os. Ezt a projektet végig lehetne vezetni a Kenderes nevezet
holtág rehabilitációjával, így komplex horgászturizmus kialakítására lenne lehet ség.
Felvettük a kapcsolatot a Gilián Rt képvisel jével, de jelenleg kiadták használatra
magánszemélyeknek, és a tulajdoni viszonyokat tekintve jelenleg tudomásunk szerint állami
tulajdonban van.

6. HATÁROZATI JAVASLATOK
Bátmonostor Községi Önkormányzat Képvisel -testület a Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport
és Szabadid Létesítményeket M ködtet és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti évét,
297.000 Ft adózás el tti eredménnyel elfogadja.

Bátmonostor, 2013. május 10
……………………………..

Gulyás László
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Bátmonostori Környezetvédelmi,
Sport és Szabadid Létesítményeket
M ködtet és Szolgáltató Nonprofit
Kft.
2012. évi közhasznú jelentése

2013. május
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Készítette: Gulyás László

A Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadid
Létesítményeket M ködtet és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012.
évi közcélú m ködésér l
1. A vállalkozás adatai, vállalkozás képviselete, létszámadatok
A vállalkozás teljes neve: Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadid
Létesítményeket M ködtet és Szolgáltató Nonprofit Kft.
A vállalkozás m ködési formája. Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság
A vállalkozás alapítója és tulajdonosa: Bátmonostor Községi Önkormányzat
A vállalkozás székhelye: 6528 Bátmonostor, Hunyadi utca 3.
Cégjegyzékszám: 03-09-117366
Adószám: 14598643-2-03
Kihelyezett iroda: 6528, Bátmonostor, Hunyadi utca 1. /M vel dési Ház/
A vállalkozás f tevékenysége
8130 Zöldterület - kezelés
A vállalkozás képviseletére: Gulyás László ügyvezet jogosult
A Kft. feladatait az alábbi 7 f vel látta el
-1f
-1f
-1f
-1f
-1f
-2f

vezet tisztségvisel ,
irodai ügyintéz ,
k m ves,
gépjárm vezet ,
lakatos,
segédmunkás

2. Felügyel Bizottság, könyvvizsgáló, könyvelés
A Társaságnál 3 tagból álló felügyel bizottság ( továbbiakban FB) m ködik
A FB tagok megbízatása határozott id re szól, 2011. november 1-2015.11.01. napjáig terjed
id tartamra. A FB tagjai díjazásáról a Bátmonostor Önkormányzat Képvisel testülete
testületi ülésen határoz. A FB tagjai a nehéz körülményekre tekintettel díjazást nem kaptak,
feladatukat társadalmi munkában végzik.
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Munkájukat ezúttal is KÖSZÖNJÜK!
A FB tagjai
Kunvári György Ferenc
Sümegi Imre
Szatmári Jen
Könyvvizsgáló
- Feigl József bejegyzett könyvvizsgáló
- nyilvántartási szám: 002139
Könyvel
MT Napló Bt.

3. Költségvetési támogatás felhasználása:
Bátmonostor Község Önkormányzatától 2011-ben összesen 10.500.000 Ft támogatást kapott a
Kft. Ezt az összeget teljes egészében a közcélú feladatok elvégzésére fordítottuk.
Mivel a támogatásként kapott összeg nem elegend a közcélú feladatok ellátására, így a
Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenységgel teremtette meg ennek fedezetét. A vállalkozási
bevételeinkb l az eszközök beszerzésére fordított források kivételével az összes bevételt
közcélú szükségletek kielégítésére fordítottuk.
A támogatás felhasználása:
Részletesen: a 6. pontban.

4. Kimutatás a saját vagyon alakulásáról:
A közhasznú társaság 4.800.000 Ft jegyzett t kével alakult meg.
Bátmonostor Község Önkormányzata 4.800.000 Ft névérték törzsbetéttel rendelkezik, amely
a jegyzett t ke 100%-a.
A társaság egyedüli alapító tagja pénzbeli hozzájárulásából 200.000 Ft pénzbeli hozzájárulást
teljes egészében rendelkezésére bocsátotta megalapításakor a Társaság pénzforgalmi
számlájára történ befizetéssel. A társaság a rendelkezésére bocsátott 4.600.000 Ft nem
pénzbeli hozzájárulást a társaság alapításakor a Társaság rendelkezésére bocsátotta.
A nem vagyoni hozzájárulás tételesen a Feigl József 002139 sz. alatt bejegyzett
könyvvizsgáló által hitelesített apportlista alapján. F nyíró 200.000 Ft, hegeszt 130.000 Ft,
markoló 350.000 Ft, motorf rész 130.000 Ft. Aljnövényzet tisztító 130.000 Ft, betonkever
60.000 Ft, homokszóró 120.000 Ft, MTZ 552 EMK traktor 1.300.000 Ft, Meschio BE-155
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szárzúzó 400.000 Ft, Muray f nyíró 80.000 Ft, pótkocsi 1 tengelyes 5 t 300.000 Ft, tolólap
MTZ 50/80/82 150.000 Ft, Isuzu Midi 2.2 kisbusz 9. sz. 800.000 Ft., lassú járm 400.000 Ft,
utánfutó 50.000 Ft, összesen: 4-600.000 Ft.
Megállapítottam, hogy az apport listában szerepl eszközök közül a markoló hiányzik (err l
adásvételi van, AG7E-G081945 sz. számla, 2010.05.19, 300.000 Ft), és a lassú járm sincs a
Kft birtokában, err l írásos adásvételit, vagy egyéb bizonylatot nem leltünk föl annak
ellenére, hogy a rendelkezésünkre álló iratanyagot átnéztük. Ezt korábban jelentésben is
rögzítettük, ezért az apport értéke 3.850.000 Ft-ra csökkent. 2012-ben értékesítettük a szintén
apportált hegeszt dinamót, amit sajnos nem tudtunk használni, 150.000 Ft-os áron.
Így a jelenlegi apport könyv szerinti értéke.3.700.000.

5. Vezet tisztségvisel nek nyújtott juttatások:
A társaság ügyvezet jének összesen 1.542.000 Ft megbízási díj, valamint ennek járulékai
439.470 Ft kerültek elszámolásra. Az ügyvezet költségtérítést nem kapott.

6. A közpénz felhasználása:
A Nonprofit Kft havonta 875.000 Ft értékben végez közhasznú feladatokat (zöldterület
kezelés, téli hóeltakarítás és síkosság mentesítés és egyéb, az alapító okiratban szerepl
feladatok ellátására), 2012 évben összesen az önkormányzattól 10.500.000 ezer Ft- ot kapott.
Közcélú feladatok megnevezése

Közcélú feladatok havi megoszlása
jan

febr

márc

gépek üzemeltetése: alkatrész, üzemanyag

27 340

27 340

27 340

temet ben a hulladékgy jt edényzetek
ürítése

54 688

54 688

54 688

ápr

máj

jún

júl

aug

szept

okt

27 340

27 340

27 340

27 340

27 340

27 340

27 340

nov

dec

27 340

27 340

54 688

54 688

F nyírás, és lehulló levelek összeszedése,
hulladék elszállítása a
közterületekr l

a lenyírt f és levélzet, lombozat,
nyesedék összegy jtése és elszállítása

temet ben bozótirtás

54 688

54 688

54 688

54 688

54 688

54 688

54 688

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

hetente szemétszedés a közterületeken és a
buszmegállóban

109
376

109
376

109
376

109
376

109
376

109
376

109
376

109
376

109
376

109
376

109
376

109
376

hetente a konyha hulladékgy jt edényzetei
kikészítése

109
376
109
376

109
376
109
376

109
376
109
376

109
376
109
376

109
376
109
376

109
376
109
376

109
376
109
376

109
376
109
376

109
376
109
376

109
376
109
376

109
376
109
376

109
376
109
376

palánták ültetése, gondozása

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

82 032

27 344
109
376

27 344
109
376

27 344

locsolás

27 344
109
376

27 344

gyomirtózás a problémás járdaszakaszokon

27 344

27 344

27 344

54 688

54 688

54 688

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

hulladékgy jt edények ürítése hetente
Parkosítás, parkápolás

virágkonténerek kialakítása, kihelyezése,
ápolása, szezon végi visszaszedése,
karbantartása, javítása, készítése

27 344

27 344

27 344
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közterületi bútorok karbantartása

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

buszmegállók karbantartása,
rongálások kijavítása

27 340

27 340

27 340

27 340

27 340

27 340

27 340

27 340

27 340

27 340

27 340

27 340

kátyúzások, padkarendezések

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

Szakipari munkák

vízelvezet k tisztítása

egyéb községüzemeltetés körébe tartozó kis
javítások, karbantartások
Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Konyha,
rehabilitációs munkahely, Orvosi rendel ,
Bölcs de, Telephely, Szolgálati lakás,
els sorban kárelhárítási céllal, garancián túli
javítások, havonta egy alkalommal
bevásárlás a konyha részére

27 344

27 344

27 344

játszóterek garanciális id n túli
karbantartása

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

hóeltakarítás belterületi utakon

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

rendezvényekre a színpad, asztalok,
padok biztosítása, kiszállítása

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

zászlók kihelyezése

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344
27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

109
376

109
376

109
376

109
376

109
376

875
000

875
000

földutak egyengetése
utcanév táblák karbantartása

27 344

27 344

27 344

eszközök javítása karbantartása

27 344

27 344

27 344

27 344

27 344

iskolásokat szállító autóbuszhoz
gépkocsivezet biztosítása

109
376

109
376

109
376

109
376

109
376

csúszásmentesítés, a belterületi utakon és az
intézmények el tt

109
376

109
376

109
376

Közcélú feladatok elvégzésére számlázható
összeg:

875
000

875
000

875
000

875
000

54 688

875
000

875
000

875
000

875
000

875
000

875
000

Összesen:
10 500 000

7. Beszámoló a közhasznú tevékenységr l:
A Kft. céljai teljes egészében megvalósultak, a közhasznú társaság az alapító okiratban foglalt
kötelezettségeinek eleget tett.
2012-ben a Kft. az által m ködtetett szerel m hely (9 állandó fizikai alkalmazottal) által
nyújtott szolgáltatásra a lakosság köréb l egyre többen igényt tartottak.
.A társaság m ködésével kapcsolatban elmondható, hogy tevékenysége az alapítói célnak
megfelel en, sikeresen gondoskodott az önkormányzat feladatkörébe tartozó, kötelez és
önként vállalt feladatok ellátásról.
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14598643-8130-113-03
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

A számviteli törvény szerinti éves,
egyszer sített éves beszámolót készít
szervezetek közhasznú eredménykimutatása
2012.év
Bátmonostori Környezetvédelmi és Sport Nonprofit kft
egyéb szervezet megnevezése

6528 Bátmonostor, Hunyadi utca 3.
címe

Keltezés:2013-05-10
az egyéb szervezet vezet je
(képvisel je)

P.H.
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8. Szöveges értékelés
A társaságot az Alapító Önkormányzat a 2006. évi IV. trv rendelkezései alapján hozta létre,
2008. december 16-n.
A társaság jogállása: kiemelked en közhasznú szervezet, a Bíróság a vállalkozást 03-09117366 cégjegyzékszámon jegyezte be.
A társaság kiemelked en közhasznú – a társadalom szükségleteinek kielégítését nyereség és
vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységet végez. Üzletszer en gazdasági
tevékenységet a közhasznú tevékenység el segítése érdekében folytat.
Közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amely törvény, vagy törvény
felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy
helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia
Település, és környezetének rendben tartása
A közterületeken f , talaj, levél és egyéb hulladékok gereblyézése, rendszeres tisztán tartása:
- tavasztól szig a két játszótér, templomkert,
- a temet , az iskola udvara, az óvoda, bölcs de udvara, az orvosi rendel udvara,
- a Bátmonostor Községi Önkormányzat el tti terület, kálvária,
- a f út melletti háromszög,
- az általános iskola gyakorlókertjében komposztálás,
- község parkjainak gondozása, virágültetés, ápolás, locsolás,
- virágágyások kialakítása,
- vízelvezet árkok tisztítása.
Rendszeres szemétszedés a közterületeken
- a közterületeken: egész évben a két játszótéren, a templomkertben, a temet ben, az iskola
udvarában, az óvoda udvarában, az orvosi rendell udvarában, a Kálvárián, a Bátmonostor
Községi Önkormányzat el tt,
- a f út melletti háromszögben, és az utcákon az eldobált szemét összeszedése és a szelektív
hulladékgy jt ben való elhelyezése,
- temet i hulladékgy jt edényzetek kett heti ürítése,
- buszmegálló takarítása: minden hétf n, és szükség szerint a községben lév három
buszmegállóban a szemét összeszedése, a kukákból a hulladékot kiürítése és a már nem
esedékes plakátokat leszedése.
A faluban történ rendezvényeken szervez feladatokat ellátása:
- Bátmonostor Általános Iskola a rendezvényein,
- a Falunapon és egyéb rendezvényeken a színpadállítás, illetve padok és asztalok elhelyezése
- a rendezvényeken végeztével szemétszedés és a színpad illetve a kihelyezett asztalok, padok
összeszedése és elszállítása
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Parlagf irtás:
- parlagf irtás a község utcáin, a két játszótéren, a templomkertben, a temet ben, az iskola
udvarában, az óvoda, bölcs de, orvosi rendel udvarában,
- parlagf irtás a kálvárián, a Bátmonostor Községi Önkormányzat el tt, a f út melletti
háromszögben, a focipálya mellett, és a focipályán,
- a Bátmonostort Vaskúttal összeköt kövesút mellet.
Bozótirtás, metszés
- a temet ben teljes kör bozótirtás,
- az óvoda el tti játszótéren a veszélyes faágak eltávolítása,
- Önkormányzat tulajdonában lév akácos gondozása.
Rendezvényekhez kapcsolódó feladatok
Májusfa kitáncolás, lecsófesztivál, stb. rendezvényekre tereprendezési munkálatok elvégzése,
színpad szállítás, állítás, és bontás, padok, asztalok szállítása, felállítása, pakolása, elektromos
rendszer kiépítése, sátrak és egyéb kellékek oda és visszaszállítása.
Rendezvények utáni takarítás és az eszközök elszállítása. Elektromos kiépítés bontása.
Haltisztítás, haldarabolás a rendezvényekre
Hó eltakarítás, síkosság mentesítés
- rendszeres hó eltakarítást végeztünk a balesetek megel zésére és a közlekedés
fenntarthatóságára
- téli id szakban az óvoda, bölcs de, iskola, ebédl , orvosi rendel , könyvtár, m vel dési
ház, az Önkormányzat el tt, a templomhoz vezet járdán, temet bejárón és a
buszmegállókban a hó illetve jég eltakarítás
- a község területén lév belterületi és külterületi utak rendszeres, naponta több alkalommal
történ hótúrása.
Javítások, karbantartások
- vízvezeték javítás a temet nél
- az óvodai fektet k és játékeszközök javítása, karbantartása
- az óvoda el tti padok festése,
- iskolai sportszerek javítása, sportcsarnok öltöz ajtajainak kijavítása,
- intézmények gépeinek eszközeinek karban tartása, javítása (konyhai dagasztó, gázt zhely)
- konyhán festés, csempézési feladatok elvégzése
- a Polgármesteri hivatalban ajtó, bútorok javítása, ajtó beépítése (szociális iroda)
- könyvtár ablakaira rács készítése
- minden egyéb kisjavítás és TMK munka megoldása a település érdekében

2012 évi közhasznú jelentés Bátmonostori Nonprofit Kft.
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Egyebek
- iskolásokat szállító autóbusz üzemeltetése, gépkocsivezet biztosítása
- földutak egyengetése traktorral,
- közösségi feny fa szállítása, felállítása, talp készítése.

Bátmonostor, 2013. május 12.

Gulyás László
ügyvezet

Független könyvvizsgálói jelentés
A Bátmonostori Környezetvédelmi és Sport Nonprofit Kft.
alapítójának
Az egyszer sített éves beszámolóról készült jelentés
Elvégeztem a Bátmonostori Környezetvédelmi és Sport Nonprofit
Kft.(székhely: 6528 Bátmonostor Hunyadi J. 3, cgsz: 03-09117366) mellékelt 2012. évi közhasznú egyszer sített éves
beszámolójának a könyvvizsgálatát. Az egyszer sített éves
beszámoló
a
2012.december
31-i
fordulónapra
elkészített
mérlegb l – melyben az eszközök és források egyez végösszeg
11.589 E Ft,
a
mérleg
szerinti
eredmény
a
közhasznú
tevékenységhez
kapcsolódóan
0
EFt,
a
vállalkozási
tevékenységhez kapcsolódóan 297 EFt, nyereség, és az ezen
id ponttal
végz d
évre
vonatkozó
eredménykimutatásból,
valamint közhasznú jelentésb l áll.

A vezetés felel ssége az egyszer sített éves beszámolóért
A vezetés felel s az egyszer sített éves beszámolónak a
számviteli
törvényben
foglaltakkal
összhangban
történ
elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan bels
kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz,
hogy lehet vé váljon az akár csalásból, akár hibából ered
lényeges
hibás
állításoktól
mentes
egyszer sített
éves
beszámoló elkészítése.
A könyvvizsgáló felel ssége
Az
én
felel sségem
az
egyszer sített
éves
beszámoló
véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a
magyar
Nemzeti
Könyvvizsgálati
Standardokkal
összhangban
hajtottam
végre.
Ezek
a
standardok
megkövetelik,
hogy
megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a
könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy
kell
bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszer sített
éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.
A
könyvvizsgálat
magában
foglalja
olyan
eljárások
végrehajtását,
amelyek
célja
könyvvizsgálati
bizonyítékot
szerezni
az
egyszer sített
éves
beszámolóban
szerepl
összegekr l és közzétételekr l. A kiválasztott eljárások,
beleértve az egyszer sített éves beszámoló akár csalásból,
akár hibából ered , lényeges hibás állításai kockázatainak
felmérését is, a könyvvizsgáló megítélését l függnek. A
kockázatok
ilyen
felmérésekor
a
könyvvizsgáló
az
egyszer sített
éves
beszámoló
gazdálkodó
egység
általi
elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns bels
kontrollt
azért
mérlegeli,
hogy
olyan
könyvvizsgálati
eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között
megfelel ek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység bels
kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

%

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott
számviteli politikák megfelel ségének és a vezetés által
készített számviteli becslések ésszer ségének, valamint az
egyszer sített
éves
beszámoló
átfogó
prezentálásának
értékelését is.
Meggy z désem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték
elegend
és megfelel
alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem
megadásához.
Vélemény
Véleményem szerint az egyszer sített éves beszámoló megbízható
és valós képet ad a Bátmonostori Környezetvédelmi és Sport
Nonprofit Kft. 2012. december 31-én fennálló vagyoni és
pénzügyi helyzetér l, valamint az ezen id ponttal végz d évre
vonatkozó
jövedelmi
helyzetér l
a
számviteli
törvényben
foglaltakkal összhangban.
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