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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 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 Felügyelő Bizottság tagjai
Kunvári György 2014.12.04-n lemondott az FB - tagságáról, mert Önkormányzati
képviselőségével összeférhetetlen az általa betöltött tisztség.
Munkáját ezúttal is köszönjük, hiszen önzetlenül, mindig a Nonprofit Kft. rendelkezésére állt,
legyen az hétvége, ünnepnap stb. Reméljük, hogy magánemberként, tanácsaival továbbra is
segíteni fogja munkánkat.
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Önkormányzati képviselőségéhez gratulálunk és jó munkát kívánunk.

A Felügyelő Bizottság tagjai 2014.12.04-ig
- Kunvári György Fb. elnök
- Sümegi Imre Fb. tag
- Szatmári Jenő Fb. tag

A vállalkozás képviseletére jogosult
Gulyás László ügyvezető

Adminisztráció, irodavezetés
Bedekov Ivett, megbízással

Fizikai állomány 2014.12.31-ig
Csoportvezető: Király Győző
- Kernya György
- Patocskai József
- Tamás Károly
- Tüske István
- Pintér János

Könyvvizsgáló
- Feigl József bejegyzett könyvvizsgáló
- nyilvántartási szám: 002139
Baja

Könyvvitel
Horváth Teréz könyvelő
Bátmonostor

Jogi képviselet
Dr Szarvas Mária ügyvédi iroda
Baja
Az Önkormányzati választások után, illetve az ügyvezetői tisztségemben megerősítve az
alapító okirat módosításait határidőre nem tudtuk benyújtani 2014 évben.
A módosítások 2015 évben kerültek benyújtásra.

1.2. Előzmények és erőforrások
1.2.1. 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.
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Bátmonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4.600.000 Ft apportot és 200.000 Ft
pénzbeli alaptőkét biztosított a Kft. tevékenységének működésének beindításához.
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.
2012 évi tavaszi leltár alkalmával megállapítottam, hogy az apport listában szereplő eszközök
közül a markoló hiányzik (erről adásvételi van, AG7E-G081945 sz. számla, 2010.05.19,
300.000 Ft), és a lassú jármű sincs a Kft. birtokában, erről írásos adásvételit, vagy egyéb
bizonylatot nem leltünk föl annak ellenére, hogy a rendelkezésünkre álló iratanyagot átnéztük.
Ezt a 2012 évi jelentésben is rögzítettük, így az apport értéke 3.750.000 Ft-ra csökkent.
2012-ben értékesítettük a szintén apportált hegesztő dinamót, amit sajnos nem tudtunk
használni, 150.000 Ft-os áron.
2013. évben értékesítettük az apportált használhatatlan, hulladékvas minőségű szárzúzót,
fűnyírót 50.000 Ft –os áron, így az apport könyv szerinti értéke: 3.640.000-ra csökkent.
Már az alapítás pillanatában látszott, hogy a Kft. nincs megfelelően feltőkésítve, nem
rendelkezik elegendő alap tőkével és az apportált eszközök sem mennyiségben sem
minőségben nem elegendőek és nem állnak rendelkezésre. Ennek negatív következményei a
mai napig rányomják a bélyegét a gazdálkodásunkra.
A megfelelő működéshez szükséges egyéb eszközök csak papíron álltak rendelkezésre
(javarészt használhatatlan szerszámok, kisgépek, ócska lomok), ezek nagy részét az első
leltárkor selejtezni kellett és az anyagokat leadtuk a MÉH részére.
Azóta folyamatosan eszközöket is vásárolunk, hogy munkát tudjunk végezni. Az általunk
beszerzett eszközlista a 3. pontban olvasható. Az eszközparkot jelenleg is bővíteni szükséges,
egyrészt korszerűsíteni kell a felszerelésünket másrészt jelenleg is vannak olyan eszközök és
anyagok amelyek nem állnak a rendelkezésünkre.

1.2.2. Ingatlan felújítási terv
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., továbbiakban Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. székhely
használatára.
A székhelyül szolgáló ingatlant 2013-ban felmérettem és felvetettem a meglévő állapotot. Ha
lehetőség lesz, szeretnék pályázni az épület felújítására. Itt alakítanánk ki az iroda és szociális
helyiségeket, amelyek jelenleg nem állnak a rendelkezésünkre. Az előzetes kalkuláció szerint
18-20 millió Ft körül lenne a költsége.
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Sajnos az idei évben nem indult olyan vidékfejlesztési pályázat, melyen el tudnánk indulni és
pályázhatnánk a felújításra.
Ezt mindenképpen meg kellene oldanunk, mert így biztosítani tudnánk a megfelelő kegyeleti
helyszínt a temetési ügyintézéshez, normális munkafeltételeket a dolgozóknak és minden
közüzemi díjunk önálló órán kerülne kiszámlázásra.
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 az irodát.
A Kft. a 2014. évben is részben önkormányzati támogatással működött, a Cég szükséges
többlet bevételeit saját maga teremtette elő, a kapcsolódó egyedi vállalkozási szerződések és
egyéb megrendelések teljesítésével.

1.2.3. Önkormányzati támogatás
A Kft. 2014 évben az Önkormányzattól január hónapban, a folyamatos működéshez
szükséges költségei egy részének fedezésére önkormányzati támogatást kapott, amelynek
összege 916.665 Ft.
A támogatás összege 2014. február hónaptól 1.038 750 Ft/hónapra nőtt, így 2014 évben az
Önkormányzati támogatás összesen: 12.342.915 Ft.
Egy fő esetében nem tudtuk végrehajtani a bérek törvényben előírt rendezését, mert nem áll
rendelkezésünkre megfelelő forrás.

1.2.4. Bevétel-kiadás egyenlege
A Nonprofit Kft az elmúlt években nagyságrendileg 50 millió Ft-ot számlázott ki az alapító
Önkormányzat részére és ezt közcélú munkavégzésre fordította.
Az elmúlt időszakban nagyságrendileg mintegy 13 millió Ft-t fordított saját erős fejlesztésre,
amely összegből megvásárolta az alapvető technikai eszközeit és a munkavégzéshez
szükséges anyagokat, valamint 1.027.512 Ft –ért megépítettük a kolumbáriumot.
2014. decemberig nagyságrendileg 33 millió Ft összegben nyertünk saját jogon, - mint a
Nonprofit Kft. - pályázati forrásokat, amelyeket a település vagyonát gyarapítják.
Fentiekből látható, hogy az 50 millió Ft-os Önkormányzati támogatáshoz mintegy 46 millió
Ft-os, saját vagyon gyarapodást tudott produkálni vállalkozásunk amellett, hogy a 4.2 és 4.3.
pontokba foglalt feladatokat térítés nélkül elvégezte a köz javára.

1.2.5. Létszám adatok, külső szolgáltatások
A Kft. feladatait az alábbi 8 fővel látja el (2014.12.31 állapot)
- 1 fő vezető tisztségviselő,
- 1 fő irodai ügyintéző
- 1 fő kőműves
- 1 fő gépjárművezető,
- 2 fő lakatos, (ebből 1 fő csoportvezető)
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- 1 fő segédmunkás
- 1 fő autóbusz gépkocsi vezető
(A Polgármester úr utasításának megfelelően, 2014 évben Pintér János gépkocsi vezetőnek
felvéve.)
A 2014. 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 kellene erősíteni a társaságot. Úgy gondolom, 2-4 fő szakmunkás felvétele
(asztalos, villanyszerelő, ács, tetőfedő, festő-mázoló szakmákban) lenne szükséges.
Jelenleg nincs főállású irodai dolgozónk, 2014. évben egy fő megbízással segíti a munkát.
Egy fő munkavállaló bérének (1 fő traktoros) és közterheinek térítésére pályázatot nyújtottunk
be a NFSZ-hez, amit meg is nyertünk, így a létszámunk pályázati segítséggel összesen 1 fővel
bővült.
A temető üzemeltetése 2014 ben a Kft-hez került, így elengedhetetlen lenne a létszámot 1 fő
traktorossal, és 1 fő karbantartóval, vagy gondnokkal bővíteni, ennek forrásai jelenleg nem
adottak, ezt a forrást az Önkormányzatnak kellene biztosítania.
A Kft. munkájának értékelése
A Kft. megítélése a tulajdonos önkormányzat, és Bátmonostor lakosságának körében az
elvégzett feladatok eredményeinek köszönhetően (tiszta környezet, eredményes, sikeres
rendezvények, megnyert pályázatok) kedvező, - eredményesen gazdálkodik vagyonát
folyamatosan gyarapítja- amit a jövőben tovább kívánunk erősíteni.
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 és azokat
elvégezni.
Megbízással igénybe vett szolgáltatások
A Kft. a könyvelési, könyvvizsgálati, műszaki, 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.
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2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
2014 évben

Könyvvizsgáló

Tulajdonos
Önkormányzat

Felügyelő
bizottság

Autóbusz gépkocsi
vezető
Ügyvezető
igazgató
Könyvelő
Csoportvezető

Irodai ügyintéző
Jelenleg megbízással látja
el a feladatot
1 fő.

Szakmunkások
Segédmunkás
Közcélú foglalkoztatottak

3. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK
3.1. A Kft. saját tulajdonú eszközei, fejlesztései, amit a jelenlegi ügyvezető
irányítása alatt vásárolt, vagy fejlesztett
- 100 db 40*40 járdalap sablon vásárlása
- 2X1 m -es rázóasztal beszerzése
- kompresszor és légszerszámok vétele
- asztali daraboló vásárlása
- nagynyomású mosó vétele
- XT tárcsa vásárlása
- tölcséres műtrágyaszóró beszerzése
- permetezőgép vétele
- műhely szerszámos kocsi beszerzése
- normál és ütvefúrógépek vásárlása
- kézi csavarozó vétele
- számítógép vásárlása
- monitor beszerzése
- nyomtató vétele
- páncélszekrény beszerzése
- 1 tonna teherbírású kézikocsi vásárlása
- műhely téliesítés fólia függöny és mennyezet függöny vétele és beépítése
- 4 db Husqarna fűkasza vásárlása
- pneumatikus zsírzó beszerzése
- pneumatikus kartus kinyomó vétele
- telefon beszerzése
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- irodaszerek, nyomtatványok, papírneműk, és anyagok beszerzése
- kulcsos szekrény vétele
- hosszabbítók beszerzése
- tisztítószerek, hulladékgyűjtők vásárlása
- villogó sárga fényű lámpa vásárlása
- 160 cm emelő magasságú raklap emelő beszerzése
- 200 kg-os teherbírású mérleg vásárlása
- hatósági alkoholszonda beszerzése
- LED monitor vásárlás
- kétoldali nyomtatásra alkalmas Samsung nyomtató beszerzése
- Mastroweld hidegindító berendezés vétele
- Karácsonyi dekoráció beszerzése

3.2. Egyéb beszerzések, fejlesztések
- 2 db közterületi padhoz lemez sablon készítése
- 20 db oszlopsablon készítése
- 2 db kolumbárium elem sablon készítése
- kőműves bakok gyártása
- épül a homok és kődepó az udvarban (aljzat kialakítás, tartó oszlopok megépítése, mellvéd
falak alapozása és felhúzása)
- betonüzem létrehozása
- belső anyagdepó kialakítása
- alapanyagok vásárlása, (kő, kavics, homok, cement)
- késztermékek gyártása, (betonoszlop, járdalap, folyóka, szegély, pad, kolumbárium,
virágtartó)
- raktárak leválasztása, kialakítása, zárhatóvá tétele
- műhely létrehozása és berendezése
- pótkocsi felújítása és műszaki vizsgáztatása
- utánfutó felújítása és műszaki vizsgáztatása
- utánfutó magasító készítése
- tárcsához simító készítése
- MTZ hátsó kerekek újra gumizása
- MTZ hátsó felni vásárlása
- MTZ traktor nagyjavítása
- pótkocsira rakoncák készítése
- ablakok és ajtók berácsozása (vagyonvédelem)
- kerítés magasítása (vagyonvédelem)
- a kisbuszok tárolására a tűzoltószertár átalakítás, javítása, meszelése
- telephely épület külső vakolása, javítása
- telephely épület külső és belső meszelése
- telephely épületen lévő ereszcsatorna megfordítása a csapadékvíz elvezetése érdekében
- kis buszok részére a garázs ajtó szigetelése
- iroda és főépület biztonságos zárásának kialakítása
- homokszóróra rakoncák készítése
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4. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A társaság az alábbi munkákat végezte az elmúlt időszakban:
A társaság kiemelkedően közhasznú tevékenységet végzett 2014 évben, ami kiegészült
vállalkozási tevékenységgel.

4.1. Közhasznú tevékenység és annak finanszírozása
A Társaság a korábban a kapott havi 1.038 750 Ft támogatást közhasznú tevékenységre
fordította, hó és síkosság mentesítés, út padkarendezés és kátyúzás, zöldterület kezelés,
temető zöldterületeinek rendben tartása.
A támogatás összege 2013 november – 2014 január hónapokban 916.665 Ft havonta. A
támogatás összege 2014. február hónaptól 1.038 750 Ft/hónapra nőtt, így 2014 évben az
Önkormányzati támogatás összesen: 12.342.915 Ft.
2014 januárban szó volt arról, hogy a II félévtől a Nonprofit Kft. dolgozói is részesülhetnek
cafetéria juttatásban.
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 kellett csoportosítanunk ahhoz, hogy a feladatainkat több kevesebb sikerrel el
tudjuk látni. Tesszük az átcsoportosítást annak ellenére, hogy a bevételeinkből elsősorban bér
és eszköz fejlesztéseket kellene finanszíroznunk.
4.1.1. Hó eltakarítás, és síkosság mentesítés területei
Polgármesteri hivatal előtt, parkoló, járda
Orvosi rendelő előtt, parkoló, járda
Óvoda előtti járda Bölcsőde előtti járda és parkoló
Plébánia előtti járda
Művelődési ház előtti járda
Temető burkolt útjai és járdarésze
Könyvtár előtti járda
Templom bejárathoz vezető járda
Konyha előtti járda és közterület
Rendezvényház előtti járda
Település belterületi úthálózaton hó eltakarítás
Ezen szakaszoknak kritikus pontjain síkosság mentesítés
Autóbuszmegállók, autóbuszvárók
Szolgálati lakás járda
Hó eltakarítás, síkosság mentesítés, 2014 -ben
- a felkészülés jegyében a nyáron 2 tárolót feltöltöttünk homokkal
- a telephelyen kialakított homoktárolót forráshiány miatt nem tudtuk tetővel ellátni, így olyan
homok nem áll a rendelkezésünkre, amelyet a műtrágyaszóróval ki lehetne szórni
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- a 2014 év december 28-n leesett az első hó, megkezdtük a hó eltakarítási munkálatokat
- közúti csomópontok homokszórása
- rendszeres hó eltakarítás a balesetek megelőzése végett és a közlekedés fenntarthatósága
érdekében
- a község területén lévő belterületi kövesutakon, a Bátmonostort Vaskúttal összekötő úton a
Kft. traktorával hó letakarítása a közút települések közti részének feléig.
4.1.2. Községüzemeltetési feladatok
- út, híd karbantartás,
- közútkezelés, forgalomtechnikai berendezések, jelzőtáblák elhelyezése
- útpadkák karbantartása,
- föld árkok létesítése, karbantartása utak nyílt árkos rendszerének karbantartása
- közúti jelzőtáblák javítása, pótlása, kihelyezése
- a település területén a cserére érett közlekedési táblák le lettek cserélve, a hiányzók pótlásra
kerültek és a temetőbejáratainál ki lettek helyezve az eligazító táblák.
- útburkolati jelek felfestése és fenntartása szükség esetén útburkolati jelek felfestése,
létesítése
4.1.3. Zöldterület karbantartása
- középületek, belterületi zöldterületeinek karbantartása,
- fűnyírás, gereblyézés, zöldhulladék elszállítás
- játszóterek karbantartása
- parkfenntartás, parkgondozás virágládák gondozása, ápolás, locsolás
- virágok ültetése
- templomkert rendben tartása
- temetőben általános parkgondozás
- középületek udvarainak rendben tartása,
- közterületeken fű és levél gereblyézése, tisztán tartása
- rendszeres szemétszedés a közterületeken

4.2. Településen végzett egyéb feladatok
A településen végzett munkáknál vastagított betűkkel jeleztem azokat a területeket, amelyeket
saját forrásból egészítettünk ki.
- parlagfű irtás saját erőforrásból
- bozótirtás, favágás a temetőben
- fűnyírás a temetőben mintegy
- vízvezeték javítása a temetőnél
- intézmények gépeinek, eszközeinek karbantartása és javítása (óvoda, bölcsőde) saját
forrásból finanszírozva, mintegy 80.000 Ft értékben
- lakosság részére fűnyírás, gallyazás a járdák felett, mellett
- lakossági szilárd hulladékszállítás a vaskúti hulladéklerakóba
- óvoda előtti játszótéren a veszélyes faágak eltávolítása saját erőforrásból
- temetői hulladékgyűjtők kettő hetenkénti ürítése saját forrásból finanszírozva
- temetői sorompók felszerelése és üzemeltetése saját forrásból finanszírozva
- lobogók kitűzése a főút mellett, és háromszögben saját forrásból finanszírozva
- konyha gépeinek, eszközeinek karban tartása, javítása (konyhai dagasztó, gáztűzhely) saját
forrásból finanszírozva
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- konyhán festés, csempézési feladatok elvégzése, beázás időleges megszűntetése, saját
forrásból finanszírozva
- járda építése a RK Plébánia előtt, részben saját forrásból, a Plébánia hivatal Br. 300.000 Ftot biztosított a munkálatok elvégzésére. A gépkocsi bejárót térkövekkel burkoltuk, hogy
biztonságosan lehessen közlekedni adott esetben nagyobb járművekkel is.

4.3. Nem finanszírozott és karitatív jellegű tevékenységek, amelyeket a
Nonprofit Kft. saját forrás felhasználásával valósított meg
- Ruházati segélyek rendszeres kiszállítása Bajáról, alkalmanként 5000 Ft saját forrás
biztosítással
- Részt veszünk a segélyek ki és elosztásában, a segélyezéssel kapcsolatos anyagmozgatást
elvégezzük saját erőforrásból
- Szállító járművet és személyzetet biztosítunk a segélyek kiszállításához saját erőforrásból
- Saját keretünkből tűzifát juttatunk az arra rászorulóknak saját erőforrásból
- Részt veszünk az élelmiszer segélyek deponálásában és mozgatásában saját erőforrásból
- Kiosztottuk a szociális fa illetményt az arra rászorulóknak, 48 m3 fa tekintetében 72000 Ft
értékben saját erőforrásból
- 2014. április 9. ruhaadomány szállítása, rakodása, 5000 Ft saját forrás
- Az óvoda pályázaton játékokat nyert, amelyeket egy vállalkozás telepített. A telepítés nem
sikerült a legjobban, a hulladékot nem takarították el és a kitermelt földet sem szállították el
annak ellenére, hogy ez a vállalási díjban benne volt. Ezeket a munkákat a Nonprofit Kft.
végezte el a saját költségvetése terhére, 15.000 Ft saját erőforrásból.
- A régi hinta szabványosítási feladatainak elvégzése érdekében tükör készítés és csillapító
anyag elhelyezése. A régi homokozóban homokcsere elvégzése, 5.000 Ft saját erőforrásból. A
rugós játék elhelyezése, betonozása és beállítása, 15.000 Ft saját erőforrásból
- 2014. április 30. "májusfák" helyszínre szállítása, 6.000 Ft saját erőforrásból
- Májusfák kitáncolásához kapcsolódó technikai eszközök biztosítása, 5.000 Ft saját
erőforrásból
- Az Önkormányzat által korábban megnyert és pályázat útján megvalósított játszótér
bekerítéséhez a Nonprofit Kft. saját forrásából elkészítette a beton oszlopokat. A drótháló és a
kapu anyagának biztosítását az Önkormányzat vállalta. A kerítés elkészítése saját
erőforrásból.
- A Polgármesteri hivatal elé saját forrásból 6 db kültéri virágtartót telepítettünk, 60.000 Ft
saját erőforrásból
- IV. Bátmonostori lecsófesztiválhoz kapcsolódó egyes technikai eszközök helyszínre
szállítása (pavilonok, gulyáságyú stb.), terület berendezése, rendezése, pakolás, 60.000 Ft
saját erőforrásból
- Járda és kapubejáró építése a RK Plébánia előtti szakaszon, részben saját forrásból, a
Plébánia hivatal br 300.000 Ft-ot biztosított a munkálatok elvégzésére. A gépkocsi bejárót
térkövekkel burkoltuk, hogy biztonságosan lehessen közlekedni adott esetben nagyobb
járművekkel is.
- RK Plébánia előtt a gyep legyalulása és elszállítása, ezáltal a csapadékvíz elvezetés
biztosítása, 30.000 Ft saját erőforrásból
- RK plébánia lábazatának festése anyag biztosítással, 15.000 Ft saját erőforrásból
- RK plébánia vakolathibáinak javítása és a meszelés javítása, 15.000 Ft saját erőforrásból
- Útszéli kereszt felújítása, javítása saját erőforrásból, 16.000 Ft saját erőforrásból
- Járda építése a Hunyadi u. 3 szám előtt, saját erőforrásból
- Segély kirakodása tehergépkocsiról, 5.000 Ft saját erőforrásból
- Tűzifa szállítása és biztosítása az ünnepi rendezvényre, tűzrakásra, 10.000 Ft saját
erőforrásból
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- Szüreti bállal kapcsolatos teendők ellátása, színpad felállítás, asztalok és padok szállítása,
edények biztosítása, 15.000 Ft saját erőforrásból
- Önkormányzati választásra előkészületek, szavazáshoz a szavazókörök technikai anyagainak
szállítása és felállítása, iskola előterében fűnyírás és takarítás. Rendezvényház takarítása,
eszközök és anyagok pakolása. A szavazás lebonyolítása után az eredeti állapot visszaállítása,
15.000 Ft saját erőforrásból
A 3 választáshoz (Országgyűlési, Önkormányzati, Európa parlamenti) kapcsolódó egyéb
feladatokat, az elvégzett a kaszálást, sövény nyírást stb.
- Iskola udvar, előkert rendbe tétele, sövény nyírása, választásokhoz szükséges technikai
eszközök szállítása és felállítása, kapcsolódó javítások elvégzése, zárcsere, zászlótartók
készítése és elhelyezése, 45.000 Ft saját forrásból
- Az Önkormányzat segély adományának biztosítunk helyet, elvégeztük az anyagmozgatást,
3.000 Ft saját erőforrásból
- Az 51-es út melletti háromszögbe tuják ültetése, 5.000 Ft saját erőforrásból
- A gyermekek ajándékainak megvásárlásához biztosítottuk a szállító járművet, kisbuszt,
5.000 Ft saját erőforrásból
- Fenyőfák beszállítása a területről és felállításuk, 6.000 Ft saját erőforrásból
- Óvoda részére szőnyeg kiszállítása Bajáról, 5.000 Ft saját erőforrásból
- Tornacsarnok berendezése az évzáró ünnepségre, 15.000 Ft saját erőforrásból

4.4. Mezőgazdasági tevékenység
4.4.1. Vodica herbál
- 2014 évben a tulajdonos Önkormányzat döntése alapján az un. Meggyes területe bérbe
adásra került a Vodica herbál kft. részére.
A bérleti szerződés szerint a Vodica herbál Kft megtéríti a Nonprofit Kft. részére a 2013 évi
mezei leltár költségeit, és a mindenkori földalapú támogatás összegével azonos mértékű
bérleti díjat fizet a Nonprofit Kft. részére.
Az Önkormányzat ígéretet tett arra, hogy a Nonprofit Kft. nem kaphat kevesebb támogatást
mint amennyit idáig, a teljes területre vonatkozóan kapott.
A szerződés megkötési procedúra 2014 áprilistól 2014 július 10-ig húzódott el, ami nem
róható fel a Nonprofit Kft részére.
A szerződés megkötése után kettő alkalommal is kiszámlázásra került a mezei leltár összege,
de a Vodica herbál Kft. minden alkalommal visszaküldte a számlát, mivel vitatja a
kiszámlázott összeg jogosságát és mértékét.
Korábban a terület kijelöléséhez szállítottunk beton oszlopokat a Vodica herbál Kft. részére és
ástuk le a Megrendelő által kért helyekre, de erről a munkavégzésről kiállított számlát sem
fizették ki, a számlát ebben az esetben vissza sem küldték.
2014. évben a mezei leltárral kapcsolatban felmerülő költségeink nem lettek megtérítve,
ugyanígy nem került átutalásra a bérleti díj sem.
2013 évre 1.269.840 Ft folyt be földalapú támogatásból, 2014 évre 838.976 Ft folyt be a
Vidékfejlesztéstől, 64.207 Ft a Vodica herbáltól.
Fenti problémákat, és a nem fizetés tényét szóban is és több esetben írásban is jeleztük a
tulajdonos Önkormányzat felé.
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4.4.2. Mezőgazdasági munkavégzés
Az Önkormányzati erdő melletti területet ugaroltuk. Az egyéb, - a jelentésben szereplő
területeken kívüli - kezelésre átadott földterületeket művelni nem lehet.
A megmaradt területekre, Vaskúti út mellett és a Petőfi S. u végében napraforgót vetettünk.
Az aratás után a tarlót szárzúztuk és glialkás kezelést hajtottunk végre. A talajelőkészítés előtt
vegyes és nitrogén műtrágyát szórtunk ki. A talajművelést a rendelkezésre álló tárcsával
végeztük el. A Vaskúti úti területre tritikálét vetettünk, a vetés szépen zöldel.
A Petőfi S. utca végén sajnos a sok eső miatt nem tudtuk az őszi kalászost elvetni, így ide
tavaszi növény kerülhet.
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 elkövetkező 3-4 év
bevételeinek egy részét mezőgazdasági eszközök beszerzésére kell fordítanunk. Szükségünk
van talajművelő gépekre, kombinátorra, kultivátorra, ekére, vetőgépre, hengerre, lazítóra, új
erőgépre.

4.5. Vállalkozási tevékenység
4.5.1. Járda építés a Római Katolikus Plébánia előtt
A 4.3 pont 17, 18 alpontjában megemlítve
4.5.2. Kolumbárium építése a Bátmonostori temetőben
A bátmonostori lakosság régi igénye, hogy urnás temetést is lehessen rendelni urnafalas
elhelyezéssel.
A Nonprofit Kft. elkészítette az urnafal terveit és urna kazetta sablonokat készített és elkezdte
az urnafal betonelemeit gyártani.
A kolumbárium a hamvasztás után az urnák befogadására kiképzett hely a temetőben.
2014. szeptember második hetében elkészítettük a kolumbárium alapozását és elkezdtük
felépíteni a komplexumot.
Terveink szerint 36 urnafülke készül, ami hosszabb időre elegendő lesz.
Az urnafülkéket a sírhelyekhez hasonlóan kell megváltani és rendezni kell a temetéssel
kapcsolatos költségeket.
A megváltott urnafülkék további gondozása és zárása a hozzátartozók feladata.
Az urnafal építését a Nonprofit Kft. saját forrásból finanszírozta, ennek a költségnek a
megtérítése nem történt meg. Összes költség: 809.072 Ft+Áfa
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4.5.3. Járda építés a Hunyadi u. 3 számnál
A 4.3 pont 19 alpontjában megemlítve
4.5.4. Fűnyírás az FBH Kft részére
- 2014 évben is megújítottuk a szerződésünket az FBH Kft.-vel, amelynek értelmében a
rekultivált hulladéklerakó területeket egy alkalommal lekaszáltuk.
Komoly problémát jelentett, hogy az FBH Kft. adminisztrációs hibára hivatkozva
csökkentette a terület nagyságot, így az árbevétel nem érte el a tervezettet.
Ehhez a munkához 1. ütemben vásároltunk 2 db Husqarna kézi kaszáló gépet, II ütemben
szintén 1 db Husqarna kézi kaszáló gépet és a III. 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 ehhez keressük a pályázati forrásokat.
4.5.6. Temető üzemeltetés
Bevétel, melléklet tanusítvány
4.5.7. 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. A tervezés és a pályázat beadása megtörtént, 2013-ban ellenőrizték a helyszínen
az elképzeléseket és hiánypótlást írtak elő, a hiánypótlást az Önkormányzattal közösen
végrehajtottuk.
A LEADER pályázaton sikerrel vettünk részt, és mintegy 20 millió Ft-os vissza nem térítendő
támogatásban részesültünk.
Hosszas utána járás után megszereztem a forrást (10.000.000 Ft), amelynek igénybe vételével
finanszírozhattuk volna a projekt lebonyolítását. A forrás tényleges igénybe vételéhez az
Önkormányzatnak fedezetet kellett volna biztosítania.
A felújítás az összeg nagysága miatt a KBT alá tartozik, így Dr. Bakó Zoltán közbeszerzési
specialista ügyvéd folytatta le az eljárást.
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, egyéb
kölcsönnel történik.
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Az eredetileg tervezett határidőt a kivitelező kérésére meghosszabbítottuk, mivel nem tudta
időre befejezni az ingatlan felújítását. A kivitelező által elvégzett munka minősége kívánni
valót hagy maga után. A kivitelező még most sem tudta átadni a felújított épületet.
A pályázathoz kapcsolódó ügyvédi díj, 150.000 Ft nem került idáig kifizetésre (nem
számlázott az ügyvéd).
Műszaki ellenőr: Kovács István.
Ha a rendezvényház üzembe helyezése megtörténik, akkor havonta bérleti díjat kell az
Önkormányzat részére kiszámláznunk, hiszen az épülettel kapcsolatban jelentős, 20.000.000
Ft-os fejlesztést hajtottunk végre és meg kell térülnie az amortizációs költségeknek.
4.5.9. Kisbusz beszerzés
2014 november 4-n sikerült átvennünk a megnyert kisbuszt. A járművet bemutattuk a
településen, a korábban kialakított garázsban van elhelyezve. Az Önkormányzat
képviseletében a Polgármester Úr ígéretet tett arra, hogy havonta kb. 60.000 Ft-ot biztosít az
ÁFA finanszírozására, mivel az Áfa eben az esetben nem igényelhető vissza.
A pályázatírói díjat - 300.000 Ft - saját forrásból rendeztük.
4.5.10. Játszótér bekerítése
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, mintegy 100.000 Ft értékben. Az oszlopok kihelyezése és a
kerítés megépítésére 2014 évében került sor. A kerítéshez szükséges dróthálót az
Önkormányzat biztosította.
4.5.11. Betonelem gyártás
- Összesen 20 db oszlopsablont készítettünk, amelyekkel jó minőségű oszlopokat tudunk
készíteni. A betonoszlopokat folyamatosan értékesítjük.
- járdalap készítés
- folyóka gyártás
- pad sablonok készítése
- közterületi pad elemek öntése
- kolumbárium sablonok készítése
- kolumbárium elkészítése
- kolumbárium egységek gyártása
- nagy teherbírású lapos folyóka sablon készítése
- nagy teherbírású lapos folyóka öntése
- kerti szegély sablonok készítése
- kerti szegélyek készítése
4.5.12. KLIK
- Az iskolai javításokat az idén nem végeztük a KLIK részére, mert olyan nevetséges áron
szerették volna a feladatokat elvégeztetni br. 60.000 Ft, amely az anyag megvásárlásra sem
lett volna elegendő.
Meg kell jegyeznem, hogy a korábbi munkáknak sem volt nyereség tartalma, de legalább a
költségeket fedezte.
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4.5.13. Szerződés az Önkormányzattal a művelődési házban kialakítandó helyiségre
Szerződés tárgya, a művelődési házban kialakítandó családsegítő irodahelyiség létrehozása.
Falazás, vakolás, burkolat javítás, meszelés.

5. TELEPHELY, MŰSZAK
- MTZ részleges felújítása, folyamatosan végezzük a javítandókat, az első futómű javítását
elvégeztük, ugyanígy a sebességváltó kapcsoló részének, valamint a fékbetétek cseréje is
megtörtént. A gumik kopottak, cserére szorulnak, sikerült 2 db új hátsó gumit vásárolni és
tartalék felnit is beszerezni. Beszereztünk sárga villogó lámpát, hogy ha szükséges biztosítsuk
a láthatóságot.
- Pótkocsi II. felújítását elvégeztük, szükséges a hidraulikus munkahenger cseréje, vagy
javítása. 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. Sikerült 1 db gumit beszereznünk és az egyik felnire
felrakatni.
- 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.
Telephely rendezés
- Elkezdtük, illetve folytatjuk a telephely rendezést, takarítást, kiürítést, rendeztük a tégla és
cseréprakásokat.
- Eltávolítottuk a korábban leásott villanyoszlop gyámokat, helyükre vasbeton oszlopokat
készítettünk. A hátsó részen 3 fakkot sikerült kialakítani, amelyek alját a rendelkezésünkre
álló, élére állított téglákkal burkoltuk. A rétegrend a szokásos módon lett elkészítve, nagy
terhelésre is alkalmas. A fakkok közt gyám falakat építettünk, így lehetőség van a különféle
anyagok elkülönített tárolására.
Egy tárolót zúzott kővel töltöttünk fel, míg a másik kettőt homokkal.
Terveztük a tároló fedését is, de mivel nem folytak be a tervezett bevételek, így a tárolót nem
sikerült tetővel ellátni. A homok védelmére fólia takarást alkalmaztunk.
A nagy raktár részben jelenleg 4 zárható egységet alakítottunk ki, így külön raktárakat tudunk
biztosítani.
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.
Az épület vakolása megtörtént, valamint az alapmeszelés is elkészült.
A felsorolt munkák a Kft teljes foglalkoztatott létszámát, forrásait és munkaidejét lefedték.
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6. PÁLYÁZATOK
Azok a pályázatok amelyeken részt vett a Nonprofit Kft.
Darányi terv, Rendezvényterem felújítás,
Kisbusz beszerzés
TÁMOP, munkaerő fejlesztés, 1 fő alkalmazása,
Kreatív betontermékek gyártása (ÖK közösen)
USZT, Gyakornoki program
Leader, Temető rendbetétele

~20.000.000 Ft
~10.000.000 Ft
~900.000 Ft
~13.500.000 Ft
~21.000.000 Ft
~10.000.000 Ft

Összesen: ~ 75.4 millió Ft

6.1. Rendezvényház
Darányi terv, Rendezvényterem felújítás, 20.000.000 Ft nettó finanszírozást nyertünk a volt
pártház épületének felújítására.
2013 évben a rendezvényház tetőszerkezete és héjazata megújult.
2014 évben elkészültek a tetőtér beépítési, napelem rendszerrel és az épületgépészettel
kapcsolatos feladatok
A napelemes rendszer rákötése az elektromos hálózatra még nem történt meg.
A pályázathoz kapcsolódó végleges határidő 2014. december 31.

6.2. Kisbusz beszerzés
2014 november 4-n sikerült átvennünk a megnyert kisbuszt. A járművet bemutattuk a
településen, a korábban kialakított garázsban van elhelyezve.

6.3. 2014 TÁMOP
Munkaerő fejlesztés, 1 fő alkalmazásának támogatását nyertük meg, ~900.000 Ft értékű
támogatást nyertünk.

6.4. Kreatív betontermékek
„Pályázati felhívás - Magyarország belügyminisztere pályázatot hirdet a 2014. évben
megvalósítható új típusú közfoglalkoztatási programok kidolgozására”
2014 év januárjában a BM által kiadott lehetőséggel élve a Kft. Ügyvezetője elkészítette a
Kreatív betontermékek pályázatkoncepcióját.
Az elkészített anyagot az Önkormányzat nyújtotta be a kiíróhoz.
Jelenleg várjuk a pályázat elbírálását.

6.5. 2014 USZT, Gyakornoki program
USZT, Gyakornoki program 21.000.000 Ft, 10 fő foglalkoztatása és eszközvásárlás.
A pályázatot megnyertük!
Sajnos az időleges forráshiány miatt tartalék listára kerültünk.
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6.6. Leader, Temető rendbetétele
Leader, Temető rendbetétele 10.000.000 Ft összegre pályáztunk. A pályázathoz tartozó
forrásokat (tervezői díj, illetékek stb.) saját erőből biztosítottuk.
Terveink szerint a ravatalozó külső részét tettük volna rendbe és elvégeztük volna a cserjézést
és a faállomány beállítását a temető egész területén.
Sajnos technikai hiba miatt nem nyert a pályázatunk.

7. A 2015 ÉVBEN VÁRHATÓ FELADATOK
7.1. Közhasznú tevékenységek elvégzése
A 4.1. pontban foglaltaknak megfelelően

7.2. Vállalkozási tevékenység
- temetőnél a csapok leszerelése a fagyok előtt, illetve visszaszerelése márciusban
- padok javítása, kihelyezése, újradeszkázása, festése,
- az Isuzu kisbusz műszaki vizsgáztatása
- pad elemek gyártása
- elektromos átalakítások elvégeztetése a műhelyépületen
- telephelyen kőműves munkák, javítások, festés folytatása
- Franciska és Judit Kft. területén fűnyírás
- rendezvényházzal kapcsolatos elszámolások lezárása
- fűnyírás, szárzúzás FBH részére
- fuvarozás helyben a magánszemélyek részére
- lakossági szolgáltatások biztosítása
- 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

7.3. Mezőgazdasági munkák
- műtrágyázás
- gyomirtózás
- betakarítás
- tavaszi vetések, területek művelése, gondozása
- mezőgazdasági területek tarlóhántása, gondozása
- őszi talajművelés
- vetések
- gépbeszerzés, gépbeszerzési pályázaton indulás

7.4. Temetővel kapcsolatos feladatok elvégzése
- ravatalozó rendbe tétele
- cserjézés
- fák kivágása
- vegyszeres cserjeirtás
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- eltávolított szerves anyagok megsemmisítése
- hulladék elszállítása
- fűnyírások elvégzése
- csapok fel és leszerelése
- ravatalozó nyitása zárása
- sírhelyek kiadása
- díjak beszedése

7.5. Nem vállalkozási tevékenység
- szóróanyag beszerzése, deponálása
- buszmegállók takarítása,
- parlagfű irtás
- focipálya kaszálása
- középületek TMK feladatainak elvégzése
- 1 db fenyőfa kihelyezése a templomkerthez, mindenki karácsonyához
- faluban történő rendezvényeken szervező feladatok (színpadállítás pl.)
- Bátmonostori Általános Iskolában a rendezvények eszközellátásának biztosítása
- falunapon, májusfa kitáncoláson, lecsó fesztiválon 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

8. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
Mellékletek:

8.1. Éves beszámoló
8.2. Kiegészítő melléklet
8.3. Közhasznúsági melléklet
8.4. Könyvvizsgálói jelentés
8.5. Temető tanúsítvány
A mellékelt táblázatokban a Kft vezetése a könyvvitel segítségével plasztikusan bemutatja a
2014 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.
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9. HATÁROZATI JAVASLAT
Javaslom a Tisztelt képviselő Testületnek és a Felügyelő Bizottságnak, hogy a 2014 évi üzleti
beszámolót, a mellékelt egységes szerkezetű táblázatba foglalt egyszerűsített mérleg és
eredmény kimutatás alapján, 54.000 Ft pénzügyi eredménnyel, fogadja el.

Bátmonostor, 2015. május 7
……………………………..

Gulyás László
ügyvezető

