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Információk a Bátmonostori Nonprofit Kft működéséről
A Nonprofit Kft eredményei az elmúlt években:
Az elmúlt néhány évben, amióta irányítom a Nonprofit Kft-t, nagyságrendileg
125 millió Ft pénzt nyert pályázatokon.
Az általunk elnyert forrásokat felhasználtuk a lakóhelyünk jobbítása és
munkahelyek teremtése érdekében.
(Kisbusz pályázat, rendezvényház pályázat, 2 gyakornoki program pályázat, 2
Startmunka pályázat, 4 fő támogatásos foglalkoztatása, 2 db hűtő konténer
beszerzés)
Jelenleg IPA pályázatunk eredményére várunk.
Alap adatok 2017-ben
- 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 illetőséggel.
- A vállalkozás székhelye: 6528 Bátmonostor, Hunyadi utca 3.
- A vállalkozás fő tevékenységi körei:
o Zöldterület - kezelés (Közhasznú fő tevékenység)
o Egyéb takarítás (Közhasznú fő tevékenység)
A vállalkozás képviseletére jogosult Gulyás László ügyvezető agrármérnök,
marketing szakmérnök.
A

vállalkozás

eredményes

működésének

és

stabil

gazdálkodásának

közreműködői, humán erőforrásai 2016.11. 02-től Gulyás László, Zsemberi
Bianka, Király Győző Tüske István. Állományban van: Bedekov Ivett.
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A Nonprofit Kft. felügyeletét a Polgármester látja el, illetve szóbeli utasítások
adásával közvetlenül is, folyamatosan részt vesz a Kft. irányításában.
Könyvvitelért felelős Horváth Teréz könyvelő. Jogi képviseletet Dr. Szarvas
Mária ügyvédi iroda látja el.
Az ügyvezető munkájáról néhány sorban: Gulyás László ügyvezető a Társaságot
2011 - 2017 között irányítja. Vezetésével a Társaság sikeresen befejezte a
Bátmonostori bölcsőde kivitelezési projektjét, és alvállalkozóként közreműködött
a bátmonostori játszótér és a könyvtár építésében is.

A Társaság

generálkivitelezőként további külsős munkákat is vállal, építőiparos és
rekultivációs területeken is. A Gulyás László ügyvezető eredményesen gyarapítja
a Cég vagyonát, rendszeres eszköz, alapanyag és anyagvásárlásokkal letette az
alapjait egy hosszú távon is működtethető vállalkozásnak. Az ügyvezetői
kinevezése előtt felhalmozott és megörökölt, mintegy 2.500.000 Ft-os tartozást a
cég ledolgozta. A vállalkozás bankszámlájára benyújtott NAV inkasszót sikerült
rendezni, ezáltal a gazdálkodása stabil. Gulyás László ügyvezető irányítása alatt
a vállalkozás saját erőforrásait felhasználva több pályázaton is sikeresen indult.
2017 évi ellenőrzések
Az elmúlt mintegy 3 hónapban 7 alkalommal ellenőrizték a Nonprofit
Kft-t, illetve a Startmunka program végrehajtását
 Az első alkalommal rutin ellenőrzést kaptunk
(Belügyminisztérium, Kormányhivatal Kecskemét), amely alkalommal
részünkre felróható hiányosságot nem állapítottak meg, és példásnak
ítélték a program végrehajtását.
 A második alkalom néhány héten belül következett (Belügyminisztérium,
Kormányhivatal Kecskemét), amikor abban az irányban tettek fel
kérdéseket, hogy a Startprogramosok végeztek-e más feladatot. Ez
alkalommal mutattuk be a lehetséges fejlesztési irányokat, a program
továbbfejlesztési lehetőségeit, ingatlan vásárlás, tésztaüzem létrehozás,
ingatlan fejlesztés, helyi sajátosságok bemutatása.
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 A harmadik alkalommal ismét megszálltak bennünket és 3 fővel
(Kormányhivatal Kecskemét), kihallgattak 10 személyt, minden vallomást
jegyzőkönyveztek, minden dokumentumot elvittek, tudomásom szerint
valaki bejelentést tett a szabálytalan foglalkoztatás miatt.
 A negyedik alkalommal nekem olvasták fel az elkészített jegyzőkönyvet
és azokat, amiket fontosnak tartottak.
 Ötödik alkalommal az ÁNTSZ feljelentésre jött ki hozzánk, amikor
vizsgálták a rendet, szagot, legyeket stb.
 Hatodik alkalommal a Bajai Járási hivataltól ellenőrizték a temetőt.
 A hetedik alkalommal 4 fővel a Bajai Járási hivatal végzett átfogó
ellenőrzést a program végrehajtásával kapcsolatban.
Minden alkalommal rendben találtak mindent, külön kiemelték, hogy
egyedülállóan sikeres az állattenyésztésünk.
2017 évet érintő pályázatok
Munkahelyet teremtett a Nonprofit Kft., ugyanis sikerrel pályázott:
I: a Belügyminisztérium által meghirdetett Startmunka programban, és 14
fő foglalkoztatására nyert forrást, mintegy 24.000.000 Ft értékben. A pályázatot
készítették: Zsemberi Bianka, Tóth Evelin, Gulyás László. A Programelem
mezőgazdasági program azon belül, baromfitartás volt:
2017 feladatok:
hagyma ültetés, paprika palántázás, cékla vetés, baromfi tartás
2018 évi mezei leltárra tervezettek
- fokhagyma ültetés - dughagyma ültetés - talaj előkészítés
- őszi árpa vetés és az ehhez tartozó talajmunkák elvégzése
II.: Gyakornoki program
Iktatószám:IKT-2017-101-I1-00005544
Projekt azonosító: GINOP-5.2.4-16-2016-01211
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Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „A Bátmonostori
Nonprofit Kft gyakornoki programja - 2017” című, GINOP-5.2.4-16-2016-01211
jelű támogatási kérelmét Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának
vezetője 19.451.343 Forint összegben 7 fő pályakezdő gyakornok alkalmazásának
támogatására érdemesnek ítélte.
2017-ban történt fejlesztéseink:
- Vetőgép hordozó kocsi készítés
- Ravatalozó elektromos felülvizsgálata
- Ravatalozó elektromos felújítása
- Ravatalozóban lévő székekre székszoknyák beszerzése
- Kerékpár vásárlás
- pótkocsi előkészítése műszaki vizsgára és vizsgáztatása
- a traktor előkészítése műszaki vizsgára és vizsgáztatása
- MTZ alkatrészek beszerzése (hűtő, önindító, vonófej stb.)
- 6 soros vetőgép beszerzés
- 6 soros sorközművelő kultivátor vásárlás
- kombinátor beszerzése
- keltetőgép vásárlás
- Keltetőhöz bújtató tálcák készítése
- Metabo vésőgép beszerzés
- Honda fúrógép beszerzés
- Számítógép konfiguráció és nyomtató beszerzése
- HONDA fűnyíró traktor vásárlás
- Állvány beszerzés
Létszámadatok:
Jelenlegi aktív dolgozói létszám:
A létszám megoszlása a következő:
Gyakornokok 6 fő

23 fő.
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START munkások 14 fő
Kft. törzs3 fő
A programokban lévő előírás és az ellenőrzések szerint a START munkások
csak a pályázatban szereplő területek végezhetnek munkát.
A gyakornokok munkát csak felügyelet mellett végezhetnek.
Tüske István a Kft. törzs munkatársa a mindennapi munkából kivéve 2016.
november elejétől folyamatosan ebédet szállít a konyha részére.
A felsorolt fejlesztéseket, beruházásokat elsősorban pályázati pénzekből tudjuk
megvalósítani. A bevételeink jelentős részét intézményeink fenntartására,
közüzemi számláink, bérek és egyéb kötelező feladataink kifizetésére kell
fordítani.
Havária elhárítás
2017.10.29-n rendkívüli erősségű szélvihar pusztított a településünkön. Kidőlt a
templom előtti egyik ezüstfenyő. A Nonprofit Kft munkatársai a a
közfoglalkoztatott munkavállalókkal együtt feldarabolták és elszállították a fát, a
területet összegereblyéztük és a hulladékot is elszállítottuk.
A viharkár érintette a művelődési ház és a ravatalozó tetőfedését is, amelyek
javításáról intézkedtem.
Előzetes pénzügyi eredmény:
A 2017. év 09. hóban számítottan:
Árbevétel ~ 39.000.000 Ft
Eredmény: ~ 1.500.000 Ft

2017. 11. 20.
Gulyás László
ügyvezető

