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1. A KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA
A Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és
Szolgáltató Nonprofit Kft-t Bátmonostor Község Önkormányzata 2008. december 16-án azzal
a céllal alapította, hogy az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait hatékonyan
elvégezze.
2013. évben a tulajdonos Önkormányzat módosította a Nonprofit Kft. alapító okiratát,
megváltoztatta a nevét és kibővítette a tevékenységi körét. Reméljük az elvégzett módosítások
segítik a munkánkat és előre mutatnak a vonatkozó előírások betartásában.
A név változtatása az egyszerűsítés jegyében történt, a tevékenységi kör bővítése nélkül nem
tudtuk volna számlázni az Önkormányzat felé a közhasznú tevékenységet ellenértékét.

1.1. ALAPADATOK
Név és cím
A vállalkozás régi teljes neve: Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő
Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft.
A vállalkozás új teljes neve: Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.
A vállalkozás rövidített neve: Bátmonostori Nonprofit Kft.
A vállalkozás működési formája. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás alapítója és tulajdonosa: Bátmonostor Községi Önkormányzat, 100 %-os
tulajdoni részesedéssel.

Azonosító adatok és elérhetőség
Cégjegyzékszám: 03-09-117366
Adószám: 14598643-2-03
Székhely: 6528, Bátmonostor, Hunyadi utca 3.
Kihelyezett iroda: 6528, Bátmonostor, Hunyadi utca 1. /Művelődési Ház/
Tel.: 79/474-458,

A vállalkozás fő tevékenységi körei
8130 Zöldterület - kezelés (Közhasznú fő tevékenység)
8129 Egyéb takarítás (Közhasznú fő tevékenység)

A vállalkozás tevékenységi körei
A tevékenységi körök alaposan ki lettek bővítve (a meglévő 19 tevékenységi kör 60
tevékenységi körre lett bővítve), hogy többfajta tevékenységet tudjon a cég végezni és
rugalmasan alkalmazkodhasson a piaci versenyhez és folyamatokhoz.
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A vállalkozás képviseletére jogosult
Gulyás László ügyvezető

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

A Felügyelő Bizottság tagjai
- Kunvári György
- Sümegi Imre
- Szatmári Jenő

1.2. ELŐZMÉNYEK ÉS ERŐFORRÁSOK
Vagyoni helyzet
Bátmonostor Község Képviselő-testülete 2008. december 16-án – a 122/2008 (XII. 16.) Kth val – döntött a 100%-ban önkormányzati tulajdonú „Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport
és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft.”alapításáról.
Bátmonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4.600.000 Ft apportot és 200.000 Ft
pénzbeli alaptőkét biztosított a Kft. tevékenységének folyamatos működéséhez.
A nem vagyoni hozzájárulás tételesen a Feigl József 002139 sz. alatt bejegyzett
könyvvizsgáló által hitelesített apportlista alapján a következő:
Fűnyíró 200.000 Ft, hegesztő 130.000 Ft, markoló 350.000 Ft, motorfűrész 130.000 Ft.
aljnövényzet tisztító 130.000 Ft, betonkeverő 60.000 Ft, homokszóró 120.000 Ft, MTZ 552
EMK traktor 1.300.000 Ft, Meschio BE-155 szárzúzó 400.000 Ft, Muray fűnyíró 80.000 Ft,
pótkocsi 1 tengelyes 5 t 300.000 Ft, tolólap MTZ 50/80/82 150.000 Ft, Isuzu Midi 2.2 kisbusz
800.000 Ft., lassú jármű 400.000 Ft, utánfutó 50.000 Ft, összesen: 4.600.000 Ft.
Már az alapítás pillanatában látszott, hogy a Kft. nincs megfelelően feltőkésítve és az
apportált eszközök sem mennyiségben sem minőségben nem elegendőek. Ennek negatív
következményei a mai napig rányomják a bélyegét a gazdálkodásunkra.
Az apport tételes felsorolása a korábbi jelentésekben megtalálható, az apport könyv szerinti
értéke jelenleg: 3.640.000.
A képviselő-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 szereplő „kivett tűzoltószertár” megnevezésű,
Bátmonostor Községi Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan Bátmonostori
Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit
Kft. székhely használatára.
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A székhelyül szolgáló ingatlant 2013-ban felmérettem és felvetettem a meglévő állapotot. Ha
lehetőség lesz, szeretnék pályázni az épület felújítására. Az előzetes kalkuláció szerint 15-18
millió Ft körül lenne a költsége.
A terv szerint az épülethez lépcsőház lenne építve, így a tetőtér is beépíthető lesz. A
tetőtérben lenne a nappali pihenő, melegedő helyiség elhelyezve. Az alsó szinten tárgyaló és
iroda lenne kialakítva, a jelenlegi vizesblokk felújításával. Az épület korszerű gáz
(kondenzációs kazán)és fafűtést (vegyes tüzelésű kazán) valamint hőszigetelést kapna. Ezzel
megoldódna az iroda és a szociális blokk elhelyezése és színvonalas üzemeltetése. A felújítás
során irattár és teakonyha is kialakításra kerülne.
Ezt mindenképpen meg kellene oldanunk, mert így biztosítani tudnánk a megfelelő kegyeleti
helyszínt a temetési ügyintézéshez, és minden közüzemi díjunk önálló órán kerülne
kiszámlázásra.
Az önkormányzat jelenleg térítésmentesen iroda-helyiség biztosításával is támogatja a
feladatvégzést. A kihelyezett iroda, a Hunyadi utca 1. szám alatt kapott helyet, a volt
Művelődési Ház irodahelyiségében. A lehetőséghez mérten megoldottuk az ajtók szigetelését,
és igyekeztünk berendezni használt bútorokkal.
Kifizettük a közüzemi díjakat, de ezt 2014 évben pontosítani és egyeztetni szükséges.
A Kft. a 2013. évben is részben önkormányzati támogatással működött, a Cég szükséges
többlet bevételeit saját maga teremtette elő, a kapcsolódó egyedi vállalkozási szerződések és
egyéb megrendelések teljesítésével.

Önkormányzati támogatás
A Kft. 2013 évben az Önkormányzattól minden hónapban, a folyamatos működéshez
szükséges költségei egy részének fedezésére önkormányzati támogatást kapott, amelynek
összege - 875.000 Ft/hónap, összesen 10.500.000 Ft/év, -2013. novembertől megváltozott916.665 Ft/hónapra, összesen: 10.999.980 Ft/év támogatásra nőtt.
A támogatások összege nem fedezi a csökkentett létszám esetében sem a bér és közterhek
költségeit, azokat szintén saját forrásból kell pótolnunk.

Létszám adatok, külső szolgáltatások
A Kft. feladatait jelenleg az alábbi 6 fővel látja el
- 1 fő vezető tisztségviselő,
- 1 fő kőműves,
- 1 fő gépjárművezető,
- 2 fő lakatos, (ebből 1 fő munkavezető)
- 1 fő segédmunkás
A 2013. decemberi állapotnak megfelelően a rendelkezésre álló létszám éppen elegendő a
feladatok elvégzésére, de többlet munka elvégzését már nem teszi lehetővé.
Ha és amennyiben az Önkormányzat további feladatokat akar a Kft-vel elvégeztetni, akkor
elengedhetetlen lesz a létszám bővítése és az ehhez tartozó forrás biztosítása. Elsősorban
szakmunkásokkal szeretném erősíteni a társaságot. Úgy gondolom, 2-4 fő szakmunkás
felvétele (asztalos, villanyszerelő, ács, tetőfedő, festő-mázoló szakmákban) lenne szükséges.
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Mivel változott az iskolásbusszal szállítandó gyermekek szállítás ideje, így a gépkocsivezető
munkaideje is változott. Nehéz a Kft. munkarendjébe beilleszteni a gépkocsivezető
munkarendjét, ezért jórészt csak az iskolások szállításával foglalkozik, a nyári időszakot
kivéve aktívan nem vesz részt a feladatok megoldásában. A gyerekek szállítására is megoldást
kell találnunk, mert 1 fő teljes munkaidős dolgozó bérét és egyéb közterheit és költségeit
felhasználva a Kft. részére csak „1/3 fő” dolgozik a többi időben az Önkormányzat
gépkocsijával fuvart végez.
Tervezett létszám változtatások
Az irodai ügyintéző, irodavezető személyében változás történt, 2013 évben 4 alkalommal is
megváltozott a személye, ez a sűrű változás nyilván valóan nem szolgálja megfelelően a Kft
érdekeit.
A 2012 évben is irodai ügyintézőként dolgozó munkavállaló a bölcsődéhez került.
A NFSZ pályázat segítségével felvet irodai dolgozó pedig 2013 év második felében a
könyvtárhoz igazolt.
Jelenleg nincs főállású irodai dolgozónk, 2013. december végétől egy fő megbízással segíti a
munkát.
A szakmunkás létszámunk 2013 évben 2 fővel bővült (kőműves, lakatos-gépkezelő) és 1 fővel
csökkent (kőműves), tehát összességben 1 fővel nőtt.
Egy fő szakmunkás távozott az állományból (kőműves), a felvenni kívánt munkavállalók
bérének (2 fő szakmunkás kőműves, lakatos-gépkezelő + 1 fő érettségizett irodai ügyintéző)
és közterheinek térítésére pályázatot nyújtottunk be a NFSZ-hez, amit mind a 3 fő esetében
meg is nyertünk, így a létszámunk pályázati segítséggel összesen 3 fővel bővült.
A temető üzemeltetése a Kft-hez került, így elengedhetetlen lesz a létszámot 1 fő traktorossal,
és 1 fő karbantartóval bővíteni, ennek forrásai jelenleg nem adottak, de terveznünk szükséges.
A Kft. személyi állományából 1 fő nyugállományba vonult (Szabó István Imre) 2013.
november hónapban, akit 2013. decemberében méltó módon elbúcsúztattunk.
A Kft. egyik feladata a közcélú foglalkoztatás megvalósítása.
Az előző időszakban (2012 évtől) a gazdaságossági racionalizáció jegyében a napi munkaidőt
és ezzel a béreket is 7 órásra csökkentettük.
Erre azért volt szükség, hogy ki tudjuk fizetni minden hónapban a NAV részére a járulékokat
is.
A pályázatokon való indulásokhoz elengedhetetlenül szükséges a tartozásmentes adóslistára
való felkerülés.
Az NFSZ segítségével felvett dolgozók viszont automatikusan 8 órás munkaviszonnyal lettek
foglalkoztatva, hiszen ez feltétele a támogatásnak, így folyamatos bérfeszültséggel nézünk
szembe. Nem tudjuk végrehajtani a bérek törvényben előírt rendezését, mert nem áll
rendelkezésünkre megfelelő forrás.
A Kft. megítélése a tulajdonos önkormányzat, és Bátmonostor lakosságának körében az
elvégzett feladatok eredményeinek köszönhetően (tiszta környezet, eredményes, sikeres
rendezvények) kedvező, - eredményesen gazdálkodik vagyonát folyamatosan gyarapítja- amit
a jövőben tovább kívánunk erősíteni.
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Természetesen olyanok is vannak akik nincsenek megelégedve a munkánkkal, de ezek a
megnyilvánulások általában nem tényeken, hanem személyes emóciókon alapulnak, még
akkor is ha nem mindig tudunk minden feladatnak teljes mértékben megfelelni.
Megbízással igénybe vett szolgáltatások
A Kft. a könyvelési, könyvvizsgálati, illetve esetlegesen felmerülő jogi, közbeszerzési,
informatikai feladatokat szerződéses vagy megbízásos jogviszony keretében oldja meg.
A szükséges elektromos, gáz és fűtésszerelési, valamint tetőfedési, szállítási és rakodási
feladatokat külső vállalkozásokkal biztosítjuk.
Az esetlegesen szükséges műszaki irányítást, eseti megbízásokkal Kovács István építész
vállalkozó látja el.
A korábbi időszakban Jegyzői utasításra a jogi tanácsadást és ehhez kapcsolódó feladatokat
dr. Veszprémi Irén végezte. A Gt. által előírt módosításokat a társaságnak sikerült 2013 ban
átvezettetnie. A jogi tanácsadás területén személyi változás történik, ennek előkészítése
folyamatban van, és lezárult.
Új jogászt vontunk be a munkába, aki áttekintette az anyagainkat és megtette a szükséges
javaslatokat a változtatásra. A Képviselő testület a tervezetet elfogadta, és megtörtént annak
cégbírósági megfeleltetése.

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

2 db mobiltelefon
1 db számítógép
1db monitor
1db billentyűzet
3db egér
1db Pendrive
1db lézernyomtató-másoló
3 db Husqarna kaszálógép
1 db nagy teljesítményű rázóasztal, szerelvényekkel
védőfelszerelések
10 db betonoszlop zsalu
1 db kompresszor
1 db gyorsdaraboló
1 db műtrágyaszóró
1 db permetező gép
Egyéb nyomtatványok, irodaszerek
Építési anyagok, eszközök, felszerelések
Fólia függöny a bejárati kapura
Fólia álmennyezet
1 db nagynyomású mosóberendezés
1 db XT tárcsa
1 db Pneumatikus zsírzó prés
1 sb kartus kinyomó
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2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
Tulajdonos
Önkormányzat

Könyvvizsgáló

Ügyvezető
igazgató
Könyvelő

Felügyelő
bizottság

Irodai ügyintéző
személye 2013-ban 5
alkalommal „változott”.
Jelenleg 1 fő
megbízással látja el a
feladatot.

Munkavezető
Szakmunkások
Segédmunkások
Közcélú foglalkoztatottak

3. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A társaság az alábbi munkákat végezte az elmúlt időszakban:
A társaság kiemelkedően közhasznú tevékenységet végzett 2013 évben, ami kiegészült
vállalkozási tevékenységgel.
3.1. Közhasznú tevékenység
A Társaság a havi 875.000 Ft támogatást közhasznú tevékenységre fordította, hó és síkosság
mentesítés, út padkarendezés és kátyúzás, zöldterület kezelés, temető zöldterületeinek
rendben tartása. A jelzett 875.000 Ft 2013. november hótól megváltozott, 916.665 Ft-ra.
A munkákat igyekeztünk mindig a legjobb tudásunk és lehetőségeink szerint elvégezni, még
akkor is, ha munkánk nem mindig volt tökéletes.
A rendelkezésre álló források nagyon szűkösek, és a saját, vállalkozási bevételeink jelentős
részét is át kell csoportosítanunk ahhoz, hogy a feladatainkat több kevesebb sikerrel el tudjuk
látni. Tesszük az átcsoportosítást annak ellenére, hogy a bevételeinkből bér és eszköz
fejlesztéseket kellene finanszíroznunk.
Településen végzett munkák
A településen végzett munkáknál vastagított betűkkel jeleztem azokat a területeket, amelyeket
saját forrásból egészítettünk ki.
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- könyvek pakolása több alkalommal a könyvtárból az iskolába, az iskolából a kisbuszba,
kisbuszból az iskolába, könyvtárból és iskolából raktárba (művelődési ház), kisbuszból a
könyvtárba szállítani a könyveket, saját forrásból finanszírozva, mintegy 25.000 Ft értékben
- könyvtár felújítása részben (teljes elektromos felújítás, mellékhelyiségek meszelése, festése,
álmennyezet és hőszigetelés anyag biztosítása, bejárati ajtó beépítése, bejárati ajtó
környezetének festése, ablakokra rács készítés, fűtéscsövek újra szerelése, burkolatváltók
beszerelése, lépcső helyreállítása) saját forrásból finanszírozva, mintegy 350.000 Ft
értékben
- vízelvezető árkok tisztítása
- szelektív hulladékgyűjtő sziget környezetének rendezése, áttelepítése saját forrásból
finanszírozva, mintegy 10.000 Ft értékben
- iskolásbusz üzemeltetése (részben saját forrásból finanszírozva), mivel változott az
iskolásbusszal szállítandó gyermekek szállítás ideje, így a gépkocsivezető munkaideje is
változott. Nehéz a Kft munkarendjébe beilleszteni a gépkocsivezető munkarendjét, ezért
jórészt csak az iskolások szállításával foglalkozik.
- iskolásbusszal megrendelésnek megfelelően személyszállítás végzése
- közterületeken fű és levél gereblyézése, tisztántartása
- község parkjainak gondozása, virágültetés, ápolás, locsolás
- rendszeres szemétszedés a közterületeken
- buszmegállók takarítása
- faluban történő rendezvényeken szervező és végrehajtó feladatok, szállítások megoldása
(Májusfa kitáncolás, lecsófesztivál) saját forrásból finanszírozva, mintegy 30.000 Ft
értékben
- parlagfű irtás
- bozótirtás a temetőben saját forrásból finanszírozva, mintegy 200.000 Ft értékben
- vízvezeték javítása a temetőnél saját forrásból finanszírozva, mintegy 5.000 Ft értékben
- 2 db vízóraakna építése, anyag munkaerő és eszköz biztosítással, saját forrásból
finanszírozva mintegy 200.000 Ft értékben
- intézmények gépeinek, eszközeinek karbantartása és javítása (óvoda, bölcsőde) saját
forrásból finanszírozva, mintegy 80.000 Ft értékben
- hó eltakarítás, homokszórás
- lakosság részére fűnyírás, gallyazás a járdák felett, mellett
- lakossági szilárd hulladékszállítás a vaskúti hulladéklerakóba
- óvoda előtti játszótéren a veszélyes faágak eltávolítása
- polgármesteri hivatal előtti parkoló bővítés tervezése, előkészítése és kivitelezése részben
saját forrásból finanszírozva, mintegy 400.000 Ft értékben
- temetői hulladékgyűjtők kettő hetenkénti ürítése saját forrásból finanszírozva
- ablakok rendezése a konyhán saját forrásból finanszírozva
- templomkertnél korlát építése saját forrásból finanszírozva
- lobogók kitűzése a főút mellett, és háromszögben saját forrásból finanszírozva
- közösségi fenyőfa szállítása, felállítása, talp készítése, festése saját forrásból finanszírozva
- utcanév táblák kihelyezése,
- lecsófesztiválra táblák késztése saját forrásból finanszírozva
- konyha gépeinek, eszközeinek karban tartása, javítása (konyhai dagasztó, gáztűzhely) saját
forrásból finanszírozva
- konyhán festés, csempézési feladatok elvégzése, beázás megszűntetése, légcsatorna építés
saját forrásból finanszírozva
- óvodában tereprendezés a játékokat elhelyező kivitelező után, -amit nem végzett el, de a
vállalási díjat felvette- saját forrásból finanszírozva
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A saját forrásból finanszírozva történő munkavégzések esetében a Kft a saját
pénzeszközeit használta fel, amelyek az Önkormányzat részéről nem lettek megtérítve.
3.2. Mezőgazdasági tevékenység
- 2012-ben átvettük az Önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági területeket,
amelyeket 2012 évben őszi búzával vettettünk el. Mivel eszközzel nem rendelkezünk, így
mint a talaj előkészítés, mind pedig a vetés bérmunkában lett elvégezve.
A volt meggyes területén annyira gyenge volt a termés, hogy a betakarítási költségeket sem
fedezte volna. Ezért költségtakarékossági okból nem lett levágatva.
Közepesnél gyengébb termést takarítottunk be a falu végi és a vaskúti út melletti területekről.
A rossz termés okai: kései vetés, kizsigerelt, rossz kultúr állapotú termőföld, nagyfokú
egyszikű gyomfertőzés, kevés csapadék.
Mindezek tetézte, hogy a rendkívül alacsony felvásárlási árak miatt kevés bevételt tudtunk
realizálni.
A gyomosodás visszaszorítása érdekében a faluvégi és a volt meggyes területét glialkával
kezeltettem. Az egyszeri vegyszeres kezelés nem oldja meg a teljes probléma sort, úgy
gondolom még legalább 2-3 alkalommal kell kezelni a területeket ahhoz, hogy vegyszeres
gyomirtással, kultivátorozással kordába lehessen tartani a gyomosodást.
A glialkázás után tárcsás talajművelést végeztünk. 2014 évben napraforgót szeretnénk vetni a
területeinkre.
Ahhoz hogy a Kft. eredményesen végezze a szántóföldi növénytermesztést, csak a
legfontosabbakat említve: össze kell vásárolnia az alapvető eszközparkot, vásárolnia kell új
erőgépet, meg kell szüntetni a nagymértékű gyomfertőzést és néhány év alatt kedvező
állapotba kell hoznia a termőföld készleteit, elegendő tőkével kell rendelkeznie a termelés
finanszírozására.
Az eszközök beszerzése folyamatos -elsősorban kis értékű eszközök jöhetnek szóba,
1.000.000 Ft alatti-, de nagyobb értékű eszközöket a Kft önerőből nem tud megvásárolni.
Amennyiben nem tudunk pályázni eszközök beszerzésére, úgy az elkövetkező3-4 év
bevételeinek egy részét mezőgazdasági eszközök beszerzésére kell fordítanunk. Szükségünk
van talajművelő gépekre, kombinátorra, kultivátorra, ekére, vetőgépre, hengerre, lazítóra, új
erőgépre.
A mezőgazdasági tevékenység a földalapú támogatással és a gázolaj visszaigényléssel
nullszaldós.
3.3. Vállalkozási tevékenység
- alvállalkozóként 2012-ben elkezdtük a könyvtár felújítását, amit 2013 ban fejeztünk be,
ehhez a projekthez mintegy 350.000 Forintos saját erővel szálltunk be, kiegészítve a
Tulajdonos anyagi forrását.
- Rendezvényház: 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 önerőt biztosítani. Az előkészítés és koncepció kialakítást tekintve a munka egy
részét az Önkormányzat végezte, motorja a Polgármester volt.
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A tervezés és a pályázat beadása megtörtént, 2013-ban ellenőrizték a helyszínen az
elképzeléseket és hiánypótlást írtak elő, a hiánypótlást az Önkormányzattal közösen
végrehajtottuk.
Kifizettünk mintegy 250.000 Ft-ot tervezési díjként (saját erőből), ennek a pénzeszköznek a
biztosítására pénzeszköz átadási ígéretet kaptunk, vagy kompenzálást a bérleti díjjal.
A LEADER pályázaton sikerrel vettünk részt, és mintegy 20 millió Ft-os vissza nem térítendő
támogatásban részesültünk.
Sajnos az Önkormányzat nem tudott hitel felvételhez fedezetet, vagy pénzügyi forrást
biztosítani. Így a lehető legrosszabb forgatókönyv szerint történik a felújítás. A felújítás az
összeg nagysága miatt a KBT alá tartozik, így Dr. Bakó Zoltán közbeszerzési specialista
ügyvéd folytatta le az eljárást.
Műszaki ellenőr: Kovács István.
A nyertes a Section Bau Kft. A munkálatokat a kivitelező 2013. év decemberében megkezdte,
a tetőszerkezet új lécezést, tetőfóliát kapott. A számlák kiegyenlítése „tagi” kölcsönnel
történik.
A nyertes kivitelező a napelemek elhelyezését nem vállalta, erre másik alvállalkozót kell
bevonni, így ennek finanszírozása jelenleg nem megoldott!
A további munkálatok 2014 évben folytatódnak.
- A Polgármesteri hivatal előtt önerőből parkolót alakítottunk ki. Térkő betonelem gyártást
2013 ban megkezdtük, és a Polgármesteri hivatal előtti parkolót az általunk gyártott
anyagokból készítettük el. A térkő és szegély sablonok korábbról már rendelkezésre álltak.
A parkoló anyagát, a térkövet, és a szegélyelemeket a Kft készítette.
Kivitelezésnél igyekeztünk magas műszaki színvonalú munkát végezni.
Mintegy 35-40 cm vastag útalapot terítettünk a tömörített, geotextillel takart felületre. Nagyon
alapos tömörítés után, 5-6 cm vastag zúzalék ágyba helyeztük a térkövet. A teljes projekt
költségvetése mintegy 900.000 Ft, amit részben saját erőből biztosítottunk.
- A tavasszal megállapodást kötöttünk a Titronic Kft –vel bontási feladatok elvégzésére,
aminek eredményeképpen mintegy 800.000 Ft-os árbevételt könyveltünk el.
- Összesen 10 db oszlopsablont készítettünk, amelyekkel jó minőségű oszlopokat tudunk
készíteni. A betonoszlopokból mintegy 110 db-ot értékesítettünk.
A sablonok levakolásával 65 db rövid betonoszlopot is gyártottunk, amelyek alkalmasak
lesznek a játszótér bekerítésére. A meglévő játszótér bekerítéséhez az oszlopokat saját
költségünkre készítettük el. A kerítéshez szükséges egyéb anyagokat az Önkormányzat
biztosíthatja 2014 ben.
- 2013 évben is megújítottuk a szerződésünket 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, II ütemben
szintén 1 db Husqarna kézi kaszáló gépet.
Ehhez a munkához szükség lett volna még 3-4 db gépre, vagy rézsűkaszára, de nem tudtuk
megvásárolni forráshiány miatt.
A hulladéktelepek kaszálására vonatkozó szerződést teljesítettük, a munkálatokat rendben
elvégeztünk. Üröm az örömben, hogy csak nehezen kaptuk meg a vállalkozási díjunkat.
A hatékonyabb munkavégzés érdekében ezen a területen is fejlesztéseket tervezek, de ezeket
önerőből szintén nem tudjuk megvalósítani.
Nagyságrendileg mintegy 10.000.000-12.000.000 Ft lenne a rézsűkasza, tuskómaró és
ágaprító gépek beszerzése.
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- A Franciska Kft részére betonoszlopot adtunk el és kerítésépítési munkálatokat végeztünk.
Ugyanide 2014 évre ajánlatot adtunk oszlopgyártásra és kerítésépítésre, pályázathoz.
- Az iskolai javításokat elvégeztük a KLIK részére, 3 alkalommal dolgoztunk. Bonyolult az
elszámolás, sokáig kell a pénzre várni, a munkáknak nyereség tartalma gyakorlatilag nincs.
Az elvégzett a kaszálást, sövény nyírást gyakorlatilag saját forrásunk terhére végeztük el.
- Komposztálás folytatása
- Kolping alapszolgáltató részére ebédszállítás
- Fuvarozás helyben a magánszemélyek részére
3.4. Telephely, műszak
- MTZ részleges felújítása, folyamatosan végezzük a javítandókat, de az első futómű javítása
nem gazdaságos, így folyamatos az olajfolyás. A gumik kopottak, cserére szorulnak, jó lenne
tartalék felnit is beszerezni. Beszereztünk sárga villogó lámpát, hogy ha szükséges biztosítsuk
a láthatóságot.
- pótkocsi II. felújítása, jelenleg folyamatban van. Ha elkészül, akkor megoldottuk a
biztonságos lebillentést.
Előzmény: korábban felújítottuk az alváz és fék, világítás rendszereket. Ekkor nem volt
lehetőségünk a platót is rendbe tenni. A platót azért kell felújítanunk, mert korábban
megnyomorították az alaplemezét és tönkretették a hidraulika csatlakoztató részt is.
Ezzel elkészülünk, még a futóművekkel is kezdenünk kell valamit, vagy cserélni kell, vagy
veszünk erre a felni méretre gumikat.
Sajnálatos módon olyan típusú pótkocsi áll a rendelkezésünkre, amelyből nagyon kevés van
forgalomba, - így bontott alkatrészek beszerzése gyakorlatilag nem lehetséges, és a standard
pótkocsi alkatrészek sem alkalmasak javításra-, a hozzá pontosan illeszkedő gumiabroncsok
ára 150-180ezer Ft/db.
- kisbusz vizsgáztatása sikeresen megtörtént (sikerült az első futóművet felújíttatni) sajnálatos
módon olyan típusú a rendelkezésre álló ISUZU kisbusz, amelyből nagyon kevés van
forgalomba, - így bontott alkatrészek beszerzése gyakorlatilag nem lehetséges, a pótlásokat
csak új alkatrészekkel tudjuk elvégeztetni. A kisbuszt 1-2 éven belül végleg ki kell selejtezni,
javítása nehézkes és a műszaki vizsgájának a megújítása is kétséges. A pótlásáról
gondoskodni kell.
A Polgármester Úr javaslatára 2013 -ban pályázatot adunk be kisbusz vásárlásra. Ha
eredményesek is lennénk, nem tudjuk az ÁFA tartalmat finanszírozni.
- Elkezdtük, illetve folytatjuk a telephely rendezést, takarítást, kiürítést, rendeztük a tégla és
cseréprakásokat, kitakarítottuk a szomszédos telket a Polgármester Úr utasítására ami
Önkormányzati tulajdonban van.
- A nagy raktár részből áthelyeztük a műhelyt a kis épületbe, ahová kéményt és ablakot
építettünk. A lehetőségekhez mérten szigeteltük a műhelyt.
- A nagy raktár részben jelenleg 2 zárható egységet alakítottunk ki, így külön raktárakat
tudunk biztosítani.
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Tervezzük még egy zárható rész kialakítását is, így szeretnénk javítani a vagyonvédelmen.
Azon dolgozók részére, akinek szükséges, biztosítani tudjuk az önálló zárhatóságú raktár
részleteket így mindenkinek a nevére és felelősségére kerülhetnek az anyagok és eszközök.
- A telephelyre vásároltunk PVC szalagfüggönyt amivel a bejáratot kívánjuk lezárni és a
fogópárok alatt huzalrendszer kialakításával fólia borítást készítettünk. Ezekre azért van
szükség, hogy a kemény fagyokig lehessen betonelemet gyártani.
- A műhelyben megsüllyedt födém feltörés és tömedékelése és újra betonozása.
- villanyszerelési, és ellenőrzési feladatok
A felsorolt munkák a Kft teljes foglalkoztatott létszámát, forrásait és munkaidejét lefedték.
3.5. Pályázatok
Megnyert pályázatok
KreaTeam egyesület, közösségfejlesztés,
TÁMOP, munkaerő fejlesztés, 3 fő alkalmazása,
Darányi terv, Rendezvényterem felújítás,

160.000 Ft
2.680.000 Ft
20.000.000 Ft

Folyamatban lévő pályázatok
Leader, Temető rendbetétele
USZT, Gyakornoki program
Kisbusz beszerzés

10.000.000 Ft
21.000.000 Ft
10.000.000 Ft

4. FELADATOK
4. 1. A 2013 ÉVBEN ELVÉGZETT FELADATOK
Település, és környezetének rendben tartása
Rendszeres szemétszedés a közterületeken
- a közterületeken: egész évben a két játszótéren, a templomkertben, a temetőben,
- az óvoda udvarában, az orvosi rendelő udvarában, a kálvárián, a Bátmonostor Községi
Önkormányzat előtt,
- a főút melletti háromszögben, és az utcákon az eldobált szemét összeszedése és a szelektív
hulladékgyűjtőben való elhelyezése,
- temetői hulladékgyűjtő edényzetek kéthetenkénti ürítése,
- buszmegálló takarítása: minden hétfőn, pénteken és szükség szerint a községben lévő három
buszmegállóban a szemét összeszedése, a kukákból a hulladékot kiürítése
- a bajai úton létesített buszmegállóhoz szemétgyűjtő elhelyezése
A faluban történő rendezvényeken szervező feladatok ellátása
- Elsősorban padok asztalok és egyéb eszközök, anyagok biztosítása, színpad felállítás és
bontás szállítással, hulladékgyűjtés, takarítás
- Falunapon és további rendezvényeken a színpadállítás, illetve padok és asztalok elhelyezése
a közönség részére
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- Májusfa kitáncolás, lecsófesztivál, stb. rendezvényekre tereprendezési munkálatok
elvégzése, színpad szállítás, állítás, és bontás, padok, asztalok szállítása, felállítása, pakolása,
sátrak és egyéb kellékek el és visszaszállítása.
- Rendezvények utáni takarítások lebonyolítása.
- Elektromos kiépítés bontása.
Bozótirtás, metszés, gazolás
- parlagfű irtás a község utcáin, a két játszótéren, a templomkertben, a temetőben, az iskola
udvarában, az óvoda udvarában, az orvosi rendelő udvarában, kálvárián, a Bátmonostor
Községi Önkormányzat előtt, a főút melletti háromszögben, a focipálya mellett, és a
focipályán is
- a Bátmonostor Vaskúttal összekötő kövesút mellet a parlagfű irtás
- a temetőben bozótirtás,
- az óvoda előtti játszótéren a veszélyes faágak eltávolítása,
- az elvadult növényzet miatt beláthatatlan és ezért balesetveszélyes útkereszteződésekben a
növényzet kiritkítása, kivágása.
Hó eltakarítás, síkosság mentesítés
- rendszeres hó eltakarítást végeztünk a balesetek megelőzésére és a közlekedés
fenntarthatóságára
- a téli időszakban az óvoda, iskola, ebédlő, orvosi rendelő, az Önkormányzat előtti járdákon,
a templomhoz vezető járdán, temető bejárón és a buszmegállókban a havat illetve jeget
eltakarítottuk,
- a község területén lévő belterületi és külterületi utak rendszeres hótúrása.
Javítások, karbantartások
- vízvezeték javítás a temetőnél
- temetőnél a csapok leszerelése a fagyok előtt, illetve visszaszerelése márciusban
- az óvodai fektetők és játékeszközök javítása, karbantartása
- óvodai díszlet felszerelése (nagycsoportban)
- az óvoda előtti padok javítása, újradeszkázása, festése,
Egyebek
- iskolásokat szállító autóbuszhoz gépkocsivezető biztosítása
Karitatív tevékenység
- 2 család (lakossági bejelentére történő) önkormányzati megítélés alapján, a kialakult
rendkívüli helyzetük megoldása érdekében tüzelőfát kapott a Kft készletéből, melyet a Kft.
szállított házhoz, mindezt saját forrásból
- több alkalommal szállítottunk Bajáról az ingyenes ruhaosztásra felajánlott ruhabálákat
- egy alkalommal Budapestről szállítottunk EU-s élelmiszeradományt a lakosságnak
- csomagok összeállítása és kiosztása, egyes esetekben a kiszállítása
- Önkormányzati tájékoztató kiadvány eljuttatása a lakossághoz
- a 2013. decemberében kiosztandó szociális tüzifa tárolása és kiosztása, 2 munkanap és 6 fő
biztosításával
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4.2. A 2014. ÉV VÁRHATÓ FELADATAI
Vállalkozási tevékenység
- az Isuzu kisbusz műszaki vizsgáztatása
- betonelem gyártás
- elektromos átalakítások elvégeztetése a műhelyépületen
- telephelyen kőműves munkák, javítások
- Franciska és Judit Kft. területén fűnyírás
- volt pártház épületének felújítása, átadása
- fűnyírás, szárzúzás FBH részére
- tavaszi vetések, területek művelése, gondozása
- mezőgazdasági területek tarlóhántása, gondozása
- őszi talajművelés
- gépbeszerzés, gépbeszerzési pályázaton indulás
- lakosság részére fűnyírás, gallyazás a járdák felett, mellett
- fuvarozás helyben a magánszemélyek részére
- törmelékszállítás a lakosság részére, Vaskútra
- a képződő zöldhulladékot az általános iskola gyakorlókertjében komposztáljuk
- építési szolgáltatások nyújtása a lakosság részére
- talajművelés a lakosság részére
- szükség szerinti lakossági bérmunka
Temetővel kapcsolatos feladatok elvégzése
Részletesen a melléklet szerint

Nem vállalkozási tevékenység
- vízelvezető árok tisztítása
- padka és útjavítás
- kátyúzás
- szóróanyag beszerzése, deponálása
- közterületeken fű és levél gereblyézése, tisztántartása
- község parkjainak gondozása, virágültetés, ápolás, locsolás
- rendszeres szemétszedés a közterületeken
- buszmegállók takarítása,
- faluban történő rendezvényeken szervező feladatok (Májusfa kitáncolás, lecsófesztivál stb.)
- parlagfű irtás
- focipálya kaszálása
- hó eltakarítás, homokszórás
- középületek TMK feladatainak elvégzése
- 1 db fenyőfa kihelyezése a templomkerthez, mindenki karácsonya

Egyéb tervezett munkálatok
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Rendezvényszervezési tevékenység
- faluban történő rendezvényeken szervező feladatok (színpadállítás pl.)
- Bátmonostori Általános Iskolában a rendezvények eszközellátásának biztosítása
- falunapon
- májusfa kitáncoláson
- lecsó fesztivál
- és további rendezvényeken a színpadállítást biztosítja illetve padokat és asztalokat helyez el
a közönség részére
- a rendezvényeken végeztével a területeket a szeméttől megtisztítja és a színpadot illetve
kihelyezett asztalokat és padokat a dolgozókkal összeszedi és a Kft. traktorával elszállítja
Hó eltakarítás, síkosság mentesítés
- A 2013 év január-márciusi időszakában nehézséget okozott a hó eltakarítás és síkosság
mentesítés, de az év őszi kedvező időjárása miatt a hó eltakarítás és síkosság mentesítésre
nem volt szükség
- rendszeres hó eltakarítás a balesetek megelőzése végett és a közlekedés fenntarthatósága
érdekében
- téli időszakban az óvoda, iskola, ebédlő, orvosi rendelő, az Önkormányzat előtti járdákon, a
templomhoz vezető járdán, temető bejárón és a buszmegállókban a hó illetve jég eltakarítása,
illetve a község területén lévő belterületi kövesutakon, a Bátmonostort Vaskúttal összekötő
úton a Kft. traktorával hó letakarítása az út települések közti részének feléig, igény szerint
- a fontos gyalogos csomópontokban téli síkosság mentesítése

5. EGYSZERŰTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
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14598643-8130-113-03
Statisztikai számjel
03-09-117366
Cégjegyzék száma

Bátmonostori Komm. és
Szolgáltató Nonprofit Kft
6528 Bátmonostor, Hunyadi u.3.

Egyszerűsített éves
beszámoló
2013. december 31.

Keltezés:

2014.május 7.
a

(k

P.H.

Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2013 évi beszámoló
18.

14598643-8130-113-03
Statisztikai számjel

1/3. oldal

03-09-117366
Cégjegyzék száma

adatok E Ftban

2013. december 31.
A tétel megnevezése

Előző
év

Előző év(ek) módosí-tásai

Tárgyév

b

c

d

e

A. Befektetett eszközök
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI
III. ESZKÖZÖK

2548
7
2541

0

7029
7
7022

B.
I.
II.
III.
IV.

7679
3425
2331

0

7404
2500
3820

Forgóeszközök
KÉSZLETEK
KÖVETELÉSEK
ÉRTÉKPAPIROK
PÉNZESZKÖZÖK

C. Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen

1923
1362
11589

1084
716
0

2014.május 7.
a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

15149
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14598643-8130-113-03
Statisztikai számjel

2/3. oldal

03-09-117366
Cégjegyzék száma

adatok E
Ft-ban

2013. december 31.
A tétel megnevezése

Előző
év

Előző év(ek) módosí-tásai

Tárgyév

b

c

d

e

D. Saját tőke
I. JEGYZETT TŐKE
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM
II. FIZETETT TŐKE (-)
III. TŐKETARTALÉK
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
VII
. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
HOSSZÚ LEJÁRATÚ
II. KÖTELEZETTSÉGEK
RÖVID LEJÁRATÚ
III. KÖTELEZETTSÉGEK
G. Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen

8275
4800

0

1218
1960

1515
1960

297

1545

2822

0

5317

2

2

2820
492

5315
12

0

11589

15149

2014.május 7.
a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

9820
4800
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14598643-8130-113-03
Statisztikai számjel

3/3. oldal

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

2013. december 31.
Sorszám

A tétel megnevezése

Előző
év

Előző év(ek) módosí-tásai

Tárgyév

a

b

c

d

e

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11

12
13
14

I.

Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények
II. értéke
III. Egyéb bevételek
IV. Anyagjellegű ráfordítások
V. Személyi jellegű ráfordítások
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
A. ÜZEMI (ÜZLETI)
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
(I±II+III-IV-V-VI-VII)
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
PÉNZÜGYI MŰVELETEK
EREDMÉNYE
B.
(VIII-IX)
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI
C. EREDMÉNY
(±A±B)
X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XXI)
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
(±C±D)

15

D.

16
17

E.

18
19

XII. Adófizetési kötelezettség
ADÓZOTT EREDMÉNY (±EF. XII)
MÉRLEG SZERINTI
G. EREDMÉNY

Keltezés:

10789

5815

2650
960
11306
2133
465
172

-788
3712
4756
1757
510

323
7

0

1716
1

7

0

1

330

0

1717

0

0

0

330
33

0

1717
172

297

0

1545

297

1545

2014.május 7.
a vállalkozás vezetője
(képviselője)
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Bátmonostori Kommunális és
Szolgáltató Nonprofit Kft
6528 Bátmonostor, Hunyadi u. 3.

Cégj.03-09-117366
Adószám: 14598643-2-03

6 ÉVES BESZÁMOLÓ A BÁTMONOSTORI
Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft
2013.évi tevékenységéről
(Kiegészítő melléklet)

A. általános rész
I.

A vállalkozás bemutatása

A társaság kiemelkedően közhasznú- a társadalom szükségleteinek kielégítését
nyereség és
Vagyonszerzési cél nélkül szolgáló –tevékenységet végez. Üzletszerű gazdasági
tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytat.
A társaság célja: falumegújítás és –fejlesztés, gyermekek napközbeni ellátása,
középületek, sportlétesítmények fenntartása és üzemeltetése. Rendezvények
lebonyolítása és közreműködés, szabadidősport feltételeinek megteremtése,
területek, építmények hasznosítása, helyi piac, vásárok, kiállítások rendezése,
szervezése, környezetvédelmi és környezetgazdálkodási feladatok ellátása és
zöldterület kezelése, temető fenntartása és építmény üzemeltetése.

A társaság székhelye: 6528 Bátmonostor, Hunyadi utca 3.
A társaság telephelye: Bátmonostor, Hunyadi utca 3.
A társaság főtevékenysége: 8130 Zöldfelület kezelés
A társaság törzstőkéje.
4.600.000 Ft apport
200.000 Ft készpénz

II .A társaság számviteli politikájának fő vonásai.
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1.) Általános elvek
A Kft a befektetett pénzeszközök és forgóeszközök értékelése során a számviteli
törvény 15.§.(1) bekezdésében foglalt – a Kft folytatásának –elvét figyelembe
véve eszközeit folyamatosan minősíti a tekintetben, hogy azok megfelelően
alkalmasak a Kft jövőbeni működéséhez
2.) Az amortizáció elszámolásának módja
Az immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési
leírásának alapja ezen eszközök bruttó értéke. A leírás időarányosan, állandó
százalékos kulcsok alkalmazásával kerül elszámolásra.
3.) Terven felüli értékcsökkenés
Tárgyi eszközök feleslegessé válása esetén a társaság a konvertálási, valamint a
piaci értékesítési lehetőségek vizsgálatával állapítja meg a terven felüli
értékcsökkenés elszámolásának szükségességét.
Az első esetben az új beszerzési ár, más esetben a realizálható ár az értékelés
alapja.
4.) Kis értékű eszközök elszámolási módja
A Kft a számviteli törvény 46.§(4). Bekezdésében foglalt lehetőséggel élve a
kis értékű 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.
Saját termelésű készletek
Saját előállítású eszközök aktívált értékén tarjuk nyilván.
6.) Az eredmény kimutatás formája
A társaság a közhasznú szervezetekre előírt eredmény kimutatást választotta,
mivel ezt kötelező elkészíteni a közhasznú társaságoknak.
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7.) A rendkívüli ráfordítások és bevételek értékelése
A Kft bírságokat, kötbéreket, késedelmi kamatokat és pótlékokat a
káreseménnyel kapcsolatos bevételeket és ráfordításokat azok felmerülésekor
egyidejűleg minősíti.
A szokásos és rendkívüli minősítést a hasonló esemény jövőbeni
előfordulásának valószínűsítésével állapítja meg. Bázis adatként a vállalkozás
elmúlt időszaki működési mutatóit, valamint hasonló feltételek közötti működő
társaságok mutatóit veszi figyelembe. Egyéb körülményként az emberi
mulasztás minősítésével valószínűsíti jövőbeni előfordulását.
8.) A mérlegkészítés időpontja
A mérlegkészítés időpontja. 2014. május 7.

II.

A társaság pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása

( Az eredmény összetevőinek alakulása: a mellékelt eredmény kimutatás
szerint)
A Kft tevékenységét 2013. évben 1.545eFt eredménnyel zárta.

B. Specifikus adatok
I. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
A társaság
alkalmazott.

a számviteli törvényben leírtakkal eltérő módokat nem

1.) A befektetett eszközök
Előző év
Immat.javak
7eFt
Tárgyi eszközök 2.541eFt
Összesen
2.548eFt

Tárgyév
7eFt
7.022eFt
7.029eFt

Az befektetett eszközök állománya 4.481eFt-tal nőtt az előző évhez
viszonyítva.

Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2013 évi beszámoló
24.

2.) A forgóeszközök állományának alakulása
Készletek
Követelések
Pénzeszközök
Összesen

3.425eFt
2.331eFt
1.923eFt
7.679eFt

2.500eFt
3.820eFt
1.084eFt
7.404eFt

A forgóeszközök állománya 275eFt-tal csökkent az előző évihez viszonyítva.
3.) Aktív időbeli elhatárolások
Aktív időb. elh.

1.362eFt

716eFt

Eszközök összesen: 11.589eFt

15.149eFt

1) Saját tőke összetevőinek ismertetése
Jegyzett tőke
Eredménytart.
Lekötött tartalék
Mérlegszer.erd.
összesen

4.800eFt
1.218eFt
1.960eFt
297eFt
8.275eFt

4.800eFt
1.515eFt
1.960eFt
1.545eFt
9.820eFt

A saját tőke 1.545eFt-tal az adózott eredménnyel nőtt.
2.) Kötelezettségek
Hosszulej.köt.
2eFt
Röv.lej.köt.
2.820eFt
Összesen
2.822eFt

2eFt
5.315eFt
5.317eFt

A kötelezettségek 2.495eFt-tal növekedtek az elő évhez viszonyítva.
Mérlegben ki nem mutatott kötelezettségünk nincs.
3.) Passzív időbeli elhatárolás
Passz.id.elh.
492eFt
Források összesen: 11.589eFt

12eFt
5.149eFt
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C. Tájékoztató adatok
1.A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának
alakulása
Főfoglalkozású fizikai dolgozók
Főfoglalkozású fizikai dolgozó
Főfoglalkozású fizikai dolgozó
Főfoglalkozású fizikai dolgozó
Ügyvezetés (megbízási díj)

1fő 84.000,-Ft/hó
2fő 87.500,-Ft/hó
1fő 94.500,-Ft/hó
2fő 130.000,-Ft/hó
128.500,-Ft/hó

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

Bátmonostor, 2014. május 7.

Gulyás László
ügyvezető

A mellékelt táblázatokban a Kft vezetése a könyvvitel segítségével plasztikusan bemutatja a
2013 év eredményeit, amelyek szervesen kapcsolódnak a szöveges részhez.
A sikeresen magunk mögött tudott gazdasági év ellenére is meg kell állapítanunk, hogy a
Nonprofit Kft működéséhez az Önkormányzat támogatására szükség van.

7. HATÁROZATI JAVASLAT
Javaslom a Tisztelt képviselő Testületnek és a Felügyelő Bizottságnak, hogy a 2013 évi üzleti
beszámolót, a mellékelt egységes szerkezetű táblázatba foglalt egyszerűsített mérleg és
eredmény kimutatás alapján, 1.545.000 Ft pénzügyi eredménnyel, fogadja el.

Bátmonostor, 2014. május 12.
……………………………..

Gulyás László
Ügyvezető
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