JEGYZOKONYV
A Batmonostori Kornyezetvedelmi, Sport es Szabadido Letesitmenyeket Mukodteto es Szolgaltato
Nonprofit Kft. Felugyelo Bizottsaga (tovabbiakban FeB.) 2012. majus 18-an megtartott uleserol.

Helve: Internet (szamitastechnikai segitseggel letrejott konferencia-beszelgetes)
Idopontia: 2012. majus 18. 20 ora 00 perc
Jelen vannak: a csatolt jelenleti iv szerinti szemelyek.

***

A FeB. elnoke koszontotte a megjelenteket, megallapitotta az ules hatarozatkepesseget. Az Ugyrend
szerint mindharom tag jelenlete szukseges a hatarozathozatalhoz, ez a feltetel teljesul. Javaslatot tett a
meghivoval kikuldott napirendre.

A napirendi javaslat:
1. A Kft. 2011. evi gazdalkodasarol szolo egyszeriisitett beszamolo megtargyalasa
2. A Kft. konywizsgalatarol szolo jelentes megtargyalasa
3. A Kft. kozhasznusagarol szolo eredmeny-kimutatas megtargyalasa
4. A Kft. 2012. evi iizleti tervenek megtargyalasa
5. Egyeb eszrevetelek, javaslatok, hatarozathozatalok
A feliigyelobizottsagi tagok 3 igen szavazattal a napirendi javaslatot elfogadtak.

1. A Kft. 2010. evi gazdalkodasarol szolo egyszeriisitett beszamolo megtargyalasa.
A Kft. altal elkeszitett es a felugyelobizottsag tagjainak elektronikus uton megkiildott anyag
targyilagos osszeallitasu, azt tanulmanyozva kifogasolhato elemet nem talaltunk.

2. A Kft. konywizsgalatat az alakulasakor bejegyeztetett fuggetlen konywizsgalo, a Feigl - Audit
Konywizsgalo Kft. vegezte el. A felugyelobizottsag a vizsgalat megallapitasait nem kerdojelezi meg,
megelegedessel veszi tudomasul, hogy a konywizsgalat sem mutatott ki semmilyen hibat, vagy arra
utalo momentumot.

3. A Kft. kozhasznusagi eredmeny-kimutatasanak megtargyalasa.
Mivel ez a forma eloiras az egyszeriisitett eves beszamolot keszito szervezeteknel, celszeruen ilyen
modon kesziilt a kozhasznusagi kimutatas. Az eredmeny-kimutatas a Kft. gazdalkodasanak jelentos
javulasarol tanuskodik, amit a felugyelobizottsag orommel allapitott meg.
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2. oldal
4. A Kft. 2012. evi iizleti tervenek megtargyalasa
A felugyelo bizottsag tagjai az ez evre kitiizott celokkal egyetert, megvalositasukat realis
celkitiizesnek es vegrehajthatonak tartja.
A penztigyi elkepzelesek is megvalosithatoak velemenytik szerint, ha tartalmaznak is kisse kockazatos
elemeket, mint a mezogazdasagi termeles altalaban.

5. Egyebek.
A Kft. gazdalkodasa a felugyelo bizottsag tagjai szerint a 2011. evben igen jelentosen javult. Az
ismereteink szerint tobb esetben is jelentos aldozatokat kovetelo gazdalkodasi evben sikeriilt
felszimolni a Kft. elozo evben felhalmozodott - maig nem teljesen tisztazott okokbol keletkezett veszteseget es egyenleget pozitivra forditotta.
Koszonet jar ezert elsosorban az iigyvezeto Gulyas Laszlonak, az adminisztrativ munkakat ellato
Gombar Erkli Katalinnak es a kivitelezesi munkakban is nagy feladatokat vallalo Kiraly Gyozonek.
Tobb alkalommal is kapcsolati tokejuk jelentos hasznalataval tettek lehetove a bolcsodei nagy projekt
hataridore tortent atadasat.
A konyveleset vegzo Horvath Terezia a felugyelo bizottsag allaspontja szerint szakszeriien, a
lehetosegeket es a szabalyokat minden szempontbolfigyelemmelkiserte, jol alkalmazta. A ket hetes
NAV felulvizsgalat sem talalt semmi kifogasolhatot a Kft. konyveleseben. Koszonjuk pontos es magas
szintii szakmai munkajat.
Hatarozathozatalok, szavazasok.
** *
Egyeb felvetes nem volt, igy az ulest a felugyelobizottsag elnoke berekesztette.

Barmonostor, 2012. majus 18.

J^unvari Gyorgy Ferenc
FeB. elnok.
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3.
H A T A R O Z A T O K
1/2012. (05.18.) F E B . sz. hatarozat

A Felugyelo Bizottsag, tagjai egyhangu, 3 igen szavazataval a Kft. 2011. evrol
szolo egyszeriisitett beszamolqjat elfogadja.
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Kunvari Gyorgy Ferenc
FeB. elnok.

2/2012. (05.18.) F E B . sz. hatarozat

A Felugyelo Bizottsag, tagjai egyhangu, 3 igen szavazataval a Kft. 2011. evenek
konywizsgalatarol szolo jelenteset jovahagyja, illetve elfogadja.
K.m.f.
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Kunvari Gyorgy Ferenc
FeB. elnok.

3/2012. (05.18.) F E B . sz. hatarozat

A Felugyelo Bizottsag, tagjai egyhangu, 3 igen szavazataval a Kft. 2011. evi
kozhasznusagarol szolo kimutatasat elfogadja.
K.m.f.
Kunvari Gyorgy Ferenc
FeB. elnok.

4/2012. (05.18.) F E B . sz. hatarozat

A Felugyelo Bizottsag, tagjai egyhangu, 3 igen szavazataval a Kft. 2012. evi
uzleti tervet elfogadja.
K.m.f.
Kunvari Gyorgy Ferend
FeB. elnok.
Batmonostor, 2012. majus 18.
Kunvari Gyorgy Ferentf
FeB. elnok.

Ez a J E L E N L E T I I V
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Felugyelo Bizottsaga

2012. majus 18-an szamitastechnikai segitseggel megtartott ulese jegyzokonyvenek
elvalaszthatatlan reszet kepezi.
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