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66/258042 

Egyszeriisitett eves beszamol6 
2016 

UZLETIEVROL 

Keltezes: 20 17.marcius 31 

"A kozzetett adatok konyvvizsgatattal nincsenek alatamasztva." 



20947125-5629-572-04 

Statisztikai szamjel 

04-09-008280 

Cegjegyzek szama 

"A" MERLEG Eszkozok (aktivak) 

Sor-
A tetel megnevezese 

szam 

a b 

1 A. Befektetett eszkozok 

2 I. IMMA TERIALIS JA YAK 

3 II. T ARGYl ESZKOZOK 

4 Ill. BEFEKTETETTPENZUGYIESZKOZOK 

5 B. Forg6eszk0zok 
6 I. KESZLETEK 

7 II. KOVETELESEK 

8 III. ERTEKPAPIROK 

9 IV. PENZESZKOZOK 

10 c. Aktiv idobeli elhataroh\sok 

11 Eszkozok osszesen 

Keltezes: 2017.marcius 31 

P.H. 

"A kozzetett adatok konyvvizsga!attal nincsenek al<itamasztva." 

20 16.december 31 adatok E Ft-ban 
Elozo 

Elozo ev 
ev(ek) 

m6dosi- Targyev 

tasai 
c d e 
1 719 1483 

1 719 1 483 

15 544 12 442 
1 119 3 431 

14 093 6 495 

332 2 516 

3 680 5 816 

20 9431 ol 197411 

a vallalko 

2 



20947I25-5629-572-04 

Statisztikai szamjei 

04-09-008280 

Cegjegyzek szama 

"A" MERLEG Forrasok (passzivak) 

Sor-
A tetei megnevezese 

szam 

a b 

12 D. Sajat toke 

13 I. JEGYZETT TOKE 

20I6.december 31. 

I4 n. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE(-) 

I5 III. TOKETARTALEK 

I6 IV. EREDMENYTARTALEK 

I7 v. LEKOTOTT TARTALEK 

I8 VI. ERTEKELESI TARTALEK 

I9 VII. ADOZOTT EREDMENY 

22 E. Celtartah!kok 

23 F. Kotelezettse2ek 
24 I. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK 

25 II. HOSSZU LEJARA TRA KAPOTT KOLCSONOK 

26 III. ROVID LEJARA TU KOTELEZETTSEGEK 

27 G. Passziv idobeli elhatarobisok 

28 Forrasok osszesen 

Keltezes: 20 I 7 .marcius 31 

"A kozzetett adatok konyvvizsgalattal nincsenek alatamasztva." 

adat okE Ft-ban 

Eiozo 

El6zo ev 
ev(ek) 

Targyev 
mOdosi-

tasai 

c d e 

-623 3 700 
3 000 . 3 500 

' 

5 525 ·67 
' -2 64I . . ·-92 

-6 507 225 

'' 

21566 16 041 
.. ... 

0 . . .~ ,. . 

2 I 566 . · i . I6 04I 
.. , 

0 0 

19 7411 

3 



20947125-3600-599-04 
Statisztikai szamjel 

04-09-008280 
Cegjegyzek szama 

"A" EREDMENYKIMUTATAS (osszklHtseg eljarassal) 
20 16.december 31. 

Sor-
A tetel megnevezese 

szam 

a b 

1 I. Ertekesites netto arbevetele 
2 II. Aktivalt sa_jat teljesitmenyek erteke 

3 III. EJzyeb bevetelek 

4 IV. Anyagjellegfi raforditasok 

5 v. Szemelyi _jellegfi raforditasok 

6 VI. Ertekcsokkenesi leiras 
7 VII. EJzyeb r8fordibisok 
8 A. UZEMI (0ZLETI) TEvEKENYSEG EREDMENYE (I±II+III-IV-V-VI 

VII) 

9 VIII. PenziifO'i mfiveletek bevetelei 
10 IX. PenzfiJzyi mfiveletek raforditasai 
11 B. PENZ0GYI MUVELETEK EREDMENYE (VIII-IX) 
16 c. ADOZAS ELOTTI EREDMENY (±A±B) 

17 X. Adofizetesi kotelezettseg 

18 D. ADOZOTT EREDMENY (±E-X) 

Keltezes: 2017 .marcius 31 

21 

adatok E Ft-ban 
El6zli 

Ellizo ev 
ev(ek) 

Targyev m6dosf-
tasai 

c d e 
' 107 531 . •" •· •. :110 423 

.- . ; ,,_ 

34 · 11600 
'54 489 ... . 62 897 
54752 56700 
1678 . ' 632 
2 938 '1325 

-6292 469 
·r . 

0 : '•. 
.. . .·· . :· .. ·, 0 

0 0 
-6 292 469 

215 244 
-6 507 225 

4 a vallalkozas ve 

1 
Oje (kOpviselOje) 

I 

4 

"A kozzetett adatok konyvvizsgalattal nincsenek alatiimasztva." 



CSORVASI SZOLGALTAT6 NONPROFIT 
KORLATOLTFELELOSSEGUTARSAsAG 
FELUGYELO BIZOTTSAGA 
5920 Csorvas 
Rak6czi u. 17. 

' 
' 

I 

·JELENT1ES 

; 
{I 
i 

A Csorvasi Szolgaltat6 Nonprofit Korlatolt ~elelossegii Tarsasag· (5920 Csorvas 
Rak6czi u. 37/a.) 2016. evi Egyszeriisitett eves beszamo16jat a Feliigyelo Bizottsag 
feliilvizsgalta. , 

Megallapitottuk, hogy a Kft. a beszamo16jat. a · szamviteli torvenyben, . szamviteli 
politikajanak megfeleloen, illetve az ide vonatkoz6 jogszabalyok es aitalanos 
szamviteli elveknek megfeleloen allitotta ossze. 

' 
A 2016. evi Egyszeriisitett eves beszamol6 a ;eFT vagyoni, penziigyi es jovedelmi 
helyzeterol megbizhat6 es val6s kepet ~d. } 

~ 
~ 

~ Megallapitjuk, hogy a beszamol6ban szereplo 
Merleg foosszege: 19 741 eFt 
Sajat toke osszege: 3 700 e Ft 
Adozas elotti eredmenye: 469 e Ft 
Adozott eredmenye: 225 e Ft 

Fentiek alapjan a Feliigyelo Bizottsag a KFT 2016. evi Egyszeriisitett eves 
beszamol6jat elfogadasra javasolja. 

Csorvas, 2017. aprilis 10. 
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A 20 16-os ev altahinos ertekelese 

Az elmult evben a f6 tevekenysegiink: a napkozikonyha-iizemeltetes volt. Az ev fol y aman 

jelentos valtozas tortent a Kft. tevekenysegeben. 2016. augusztus 1.-vel a Csorvasi Konyvtar, 

Kozmiivel6desi es Szabadid6 Szervezo Nonprofit Kft. beolvadt a Csorvasi Szolgrutat6 

Nonprofit Kft.-be. Ez a beolvadas novelte a miikodesi teriiletiinket, a vezetes mar 2015 

novemberetol kozos volt. A beolvadas j6 dontes volt, ezt a kesobbiekben szamszerii adat okkal 

is ala tudom tamasztani. Sajnos tortent egy negativ valtozas is az elmUlt evben, a 20 1 5-ben 

megkezdett ,hamozasi" tevekenysegiink:, egyi.ittmiikodesiink az Epitomester Bt.-vel okt6berben 

megsziint. A szetvalasnak nem vita vagy elegedetlenseg volt az oka, hanem egy ,csaladi ugy". 

A j6 kapcsolat megmaradt, es a jovoben meg sok kozos munkank lesz. Hosszu, nehez idoszak 

utan 2016-ban sikeriilt ujb61 eredmenyes evet zamunk. Visszatekintve utoljara 2011-ben volt 

pozitiv eredmenyi.ink. A tavalyi ev eredmenyere igaz, hogy pozitiv, de ez meg. nemjelenti azt, 

hogy megnyugodhatunk, sok a tennival6 ezutan is. De j6 latni, hogy a faj6 dontesek, letszam

leepitesek es a kollegak aldozatos munkaja nem volt eredmenytelen. Koszonet mindazoknak, 

akik kitartottak a Kft. mellett. A feladat ezutan sem lesz kevesebb, de ha van lathat6 eredmeny, 

akkor mindenki jobb kedvvel vegzi a sokszor nem is olyan konnyii munkajat. Altalanossagban 

elmondhat6, hogy mozgalmas ev volt, de j6 uton indultunk el, es bizom benne, hogy az elmult 

evek nyomaszt6 penziigyi problemai egyre ritkabban fognak jelentkezni. 

Koszonom a segitseget, a tanacsokat, a kritikakat. Ezutan is szivesen fogadom, fogadjuk a 

visszajelzeseket. 



A 2016-os ev gazdasagi teljesitese 

Bevetelek 2016 

Ssz: Te.vekenyseg 

] N apkozikonyha-i.izemeltetes 

2 Koztemeto-fenntartas, temetkezesi szolgaltatas 

3 Epitoipari szolga.Itatas, + Hamozas 

4 Epi.llettakaritas 

5 Miivelodesi Haz 

6 Konyvtar 

7 Herics Szal16 i.lzemeltetese 

8 T ornacsarnok 

Osszesen: 

Bevetel eFt 

79930 

3769 

24334 

900 

6769 

3291 

1210 

2333 

122023 

D NaP.,azi konyha iizemeltetes 

• I<Oztemeti.i fenntarms, 
temetkezesi szolgrutatas 

o FptOi(IJri szolgrutams, + 
Kli'OOZlis 

D Epulettakaritas 

• ~I&Jesi haz 

DliOOyvtar 

• Herics Szlill6 iizemeltetes 



Raforditasok 2016 

Ssz: Tevekenyseg 

1 Napkozikonyha-iizemeltetes 

2 Koztemet6-fenntartas, temetkezesi szolga1tatas 

3 Epit6ipari szolgaltatas, + Hamozas 

4 E piil ettakaritas 

5 Miivel6desi Haz 

6 Konyvtar 

7 Herics Szall6 iizemeltetese 

8 Tomacsamok 

9 TAO 

10 Ertekvesztes 

Osszesen: 

Raforditasok 2016 

Rafordibisok eFt 

76089 

3419 

26314 

900 

7076 

3420 

1100 

2333 

244 

943 

121798 

• Napkozi kooyha uzemeltetes 

• Koztemeto fenntartas, 
temetkezesi szolg:Htatas 

• Ep itoip ari szolgaltatas, + 
Hamozas 

• Ep ul ettakaritas 

• Muvelodesihaz 

• Herics Szall6uzemeltetes 

• Tomacsarnok 

1 Ertekv esztes 



Eredmeny 2016 

-· 

Tevekenvsee Bevetelek eFt Raforditasok eFt 

Napkozikonyha 79390 76089 

Koztemeto-fenntartas, temetke- 3419 
zesi szolgaltatas 3 769 
Epitoipari szolgaltatas, Hamo- 26314 
zas 24334 

Epiilettakari tas 900 900 

Miivelodesi Haz 6 796 7076 

Konyvtar 3 291 3420 

Herics Szall6 iizemeltetese 1210 1100 

Tomacsarnok 2 333 2293 

TAO 244 

Ertekvesztes 943 

Osszesen: 122 023 121798 
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,KulturiJis Kft.,. 20 16-os ev 

A Kft. elmult eve 2 reszbol aUt, egyreszt a beoJvadasig tart6 idoszak, masreszt _pedig a 

beoJvadas utani id6szak. 

Eredmeny 
Ssz: Tevekenyseg Bevetel eFt Raforditasok eFt eFt 

J-7ho 8-12 ho I-7ho B-12 ho 

1 Miivelodesi Haz 8 650 6 796 8 500 7 076 -130 

2 Konyvtar 4405 3 291 3 815 3 420 461 

3 Herics Szrul6 2 095 1 210 2020 1 100 185 

4 Tomacsanok 5 280 2 333 5 281 2293 39 
Egyeb/ AF A aninyosi-

5 tas/ 25 920 -895 

osszesen 20455 13 630 20 536 13 889 -340 

,Kulturalis Kft." eredmeny 2016 

9000 
• MuvelodesiHaz 

8000 

7000 

• Konyvtar 

6000 

5000 

IHerics Szall6 · 
4000 

3000 

2000 I Tomacsanok 

1000 

0 • E'tfeb/AFA 
aranyositas/ 

·1 000 



20 16-os bevetel 

S:aJat bevete~ 

Otnkormanyzat.i tamogart:fus 

Kiadas 

Eredminy 

34. 085eFt 

9.7'31eH 

24.354e-H 

34.425eFT 

-340eFt 

Az adatokat elemezve elmondhat6, hogy a Kft. 24.354eFt Onkormanyzati tirnogatas 

igenybevetele mellett az eredmeny nulla kozeli. A beolvadas es a bels6 munkak::: miatt 

pontosabb szamitast nem lehet vegezni. 

Miikodesi korok 

Napkozikonyha-iizemeltetes 

Temetkezes 

Epitoipari szolgaltatas, ,hamozas" 

Epiilettakaritasi szolgaltatas 

Muvelodesi Haz 

V arosi Konyvtar 

Herics Szall6 iizemeltetese 

T ornacsamok-iizemeltetes 



Napkozikonyha-iizemeltetes 

Etkezesi adagszamok alakuhisa I csak normativ adagok/ 

2014 2015 2016 

Janmir 7 820 7 350 7 300 

Februar 7 510 7120 7.200 

Marcius 6 680 6 380 6.420 

Aprilis 7 106 6 850 6.800 

Majus 7 450 7080 7.010 

Junius 3 940 4 750 4.650 

Julius 2 150 2470 2.400 

Augusztus 1 566 1 320 1.350 

Szeptember 7 155 6 850 6.730 

Oktober 6 786 6 585 6.540 

November 6 855 6 410 6.450 

December 5 565 5 465 5.420 

osszesen 70 583 68630 68 720 

A konyha iizemeltetese nem csak a fo tevekenysegiink, hanem batran mondhatom, hogy a hl1z6 

. agazatunk: is. Az ev elejen az elelmezesvezeto szemelyeben valtozas tOrtent. Egy ev 

· tapasztalatait osszegezve megallapithat6, hogy megfelelo szemely vezeti a munk:cikat, a 

dolgoz6k szakmai felkesziiltsege j6, a munk:ahoz val6 hozzarulassal nines problema. A 

normativ adagszam az elmult evhez kepest nem mutat jelentos valtozast. Amiben sikeriilt elore 

lepni a 2 0 16-os esztendo ben, az a vendegetkeztetes, illetve a rendezvenyi etkeztetes. A 

visszajelzesek a minosegre es a mennyisegre vonatkoz6an pozitivak. Koszonet ezert a konyha 

minden dolgoz6janak. Az iizemeles zavartalan, a beszallit6kkal j6 a kapcsolat. A 

kozetkeztetesre vonatkoz6 tOrvenyi valtozasnak igyeksziink megfelelni. A NEBIH ellenorzes 



saran feltart kisebb hianyossagokat p6toltuk. Tovabbra is varjuk az eszreveteleket, javasl atokat. 

A felrneriilo problernakat gyorsan, zokkenornentesen megoldjuk. 

Temetkezes 

E feladatunk: ket teri.iletet foglal magaba, megpedig a koztemeto-fenntartast es a temetkezesi 

szolga.Itatast. 

A koztemeto-fenntartas tovabbra is az Onkormanyzat kotelezoen ellatand6 feladata es tov abbra 

is a Kft. vegzi egy mega.Ilapodas kereteben. A temeto rendje j6, a sirok gondozottak:, az 

adrninisztraci6s munka atlagon felilli. A Kormanyhivatali ellenorzes is azt a.Ilapftotta meg, 

bogy kozternetonk rnindenfele osszehasonlitasban a megye elvonalahoz tartozik. A temetkezesi 

szolga.Itatas teri.ileten jelentos va.Itozas nern -tOrtent. Csorvason gyakorlatilag ket vallalkozas 

vegzi ezt a feladatot, mi a szertartasok ~ 15%-at tartottuk, a tObbi esetben a fenntartasi 

munk:akat vegezti.ik (sinisas, ravatalhasznalat ... ) 

2016-ban az elhunytak szama 95 

Hagyomanyos temetkezes (kopors6s) 50 

Hamvasztott 45 

Polgari temetes: 68 

Egyhazi temetes: 27 

Eletkor szerint 

0-30 0 

31 -50 2 

51 -70 27 

71-80 29 

81-90 24 

91 - 13 

Epitoipari szol2altatas, hamozas 



Ez a teriilet merleg szerint negativ, de ahogyan az elmult evekben is rnindig megjegyeztem, ez 

a kep nem pontos. Talan az ,epitoipari szolgaltatas" nem a legjobb megnevezes, mert igaz 

ugyan, hogy vegzi.ink epitoipari tevekenyseget is, de a feladat karbantartasi munka, a Kft. mas 

terilleteinek kiszolgalasa, a zavartalan munka felteteleinek biztositasa. Ezekbol a munkakb61 

bevetel nem, vagy csak nagyon keves keletkezik, a kiadasok viszont ezen a te:riileten 

jelentkeznek, illetve a kozponti iranyitas kOltsegeibol is tobb jut a szamitasi m6dszer m iatt. A 

hamozasi tevekenysegtink megsziinese szerencsere kisebb nehezseget okozott, mint az elsore 

varhat6 volt. A helyi vallalkoz6kkal j6 a kapcsolat, a lakossagi igenyeknek lehetosegeink 

szerint megfeleltUnk. A lakossagi es kozilleti megrendeleseket tovabbra is varjuk. 

Epiilettakaritasi szol~:altatas 

A takaritast a V edonoi Szolgalatnal vegezzilk. 

Muvelodesi Haz iizemeltetes 

Ez a teriilet 2016. augusztus 01. 6ta tartozik a Kft.-hez. A szakmai feladatokat egy fo 

miivel6desszervez6, illetve egy fO kulturalis kozfoglalkoztatott vegezte. A munkakat kozossegi 

szolgalatot vegz6 diakok is segftik. 

Alapfeladatok: 

• a helyi lakossag szamara szinvonalas, sz6rakoztat6 programok szervezese 

• amator es miiveszeti tevekenyseget vegzo csoportok segitese 

• kiallitasok szervezese, megrendezese 

• minden (a felsoroltakon kiviil) igenykent felmerU16 kulturalis tevekenyseg segitese 

Ezeknek a feladatoknak igyekeztUnk: az ev folyaman megfelelni. Javitanival6 mindig van, ezert 

is varjuk a javaslatokat, otleteket. A N,£iivel6desi Haz szorosan egyi.ittmilkodik a Kft. mas 

terUleteivel (konyvtar, konyha, karbantartas ... ) 

Bartok Bela Varosi es Iskolai Konyvtar 

A konyvtar kettos funkci6t lat el, egyreszt iskolai, masreszt varosi. Tevekenyseget a 

jogszabalyi eloirasoknak megfeleloen vegzi. A konyvtciri feladatokat egy pedag6gus 

vegzettsegii, egyetemi szintu konyvtarosi tanulmanyait vegzo munkatarsunk latta el. Munkajat 

ket kozfoglalkoztatasi programban resztvev6 kollegan6 segitette. Iskolai konyvtarkent fontos 

feladatunk az iskolaban foly6 oktat6-nevel6 munka segitese. Kiemelt feladatunk a tanul6k 

felkeszftese az onall6 konyvtarhasznalatra. v arosi konyvtarkent f6 feladatunk a lakossag minel 



szelesebb korii kiszolgalasa. Folyamatosan figyeltiik:, figyeljiik a palyazati lehetosegeket, 2016-

ban a neptanc tabort tudtuk megrendezni palyazati penzbol. A reszletes szakmai munkat a 

Miivelodesi Haz es a Konyvtar eseteben az Onkormanyzat mar targyalta, igy erre most 

reszletesen nem terek ki. 

Herics Szall6 iizemeltetese 

A szatl6 iizemelese az elmUlt evben nem volt veszteseges, ez elsosorban a megnovekedett 

rendezvenyeknek koszonheto, illetve annak, hogy az ezen a teriileten dolgoz6 munkatarsunkat 

kozfoglalkoztatasi programban tudjuk foglalkoztatni. Az atlagos havi vendegszam lenyegesen 

nem valtozott 2015 6ta. Az eves kihasznaltsag 10% koriil mozog. A fOszezon jUnius, jUlius, 

augusztus h6napok, ekkor a kihasznaltsag ~ 35-40%. A szall6 komyezetenek tisztantartasahoz 

nagy segitseget kapunk az Onkormanyzatt61 (kozfoglalkoztatottak munkaja), koszonet erte. 

Tornacsarnok iizemeltetese 

2016-ban a delelOtti es kora delutani 6rakban az iskolai testnevelesi 6rak voltak megtartva a 

teremben. Hetkoznapokon 15-20 6raig a Csorvasi Sport Klub csapatainak alit rendelkezesere a 

csamok. Szerdankent tOmegsport rendezveny volt, a latogatottsag szeles skatan mozgott. A 

hetvegi kihasznaltsag az oszi, teli h6napokban volt nagyobb. Ev elejen volt a Hunapfel teli 

kupa, ezt a bajnoksagot 2016-2017-es szezonra nem sikeriilt beinditani (keves csapat 

jelentkezett). A hagyomanyos ,Malac Kupa" tavaly is nagy sikert aratott, tobb videki csapat is 

nevezett. JUniusban a csamok gondnoka felmondott, az ev masodik feleben az iizemeltetest 

gondnok nelkiil oldottuk meg, sikeriilt minden problemara megoldast talalni. 2017. januar 1-

jetol mar nem a Kft.-hez tartozik a Tomacsamok. 

Mozgalmas, valtozatos ev volt a 2016-os ev, sok me~~d6 feladattal, pozitiv es negativ 
. -

esemenyekkel. Hosszu evek utan minimalis eredmennyel zartunk, ami ha csak 20 16-ot nezziik, 

tObb mint 1 milli6 Ft. Ez nem sok, de ahhoz eppen elegendo, hogy nagyobb elszantsaggal, 

munkakedvvel alljunk a 2017-es ev kihivasai ele. 

Koszonetet szeretnek mondani a Kft. minden nSgi es uj dolgoz6janak az egesz eves munkajaert. 



KUlon koszonet Barath Lajos Polgarmester Urnak, a Kepvisel6-Testtilet minden tagjanak, a 

Bizottsagoknak, a Feltigyel6 Bizottsagnak, a Hivatal minden dolgoz6janak, eli.ikon Dr. 

Kerekesne Dr. Mracsko Gyongyi Jegyz6 Asszonynak es minden partnertinknek. 

Csorvas, 2017.04.11. 

Tisztel ettel: 



Melleklet 

A Miivelodesi Haz 2016. evi rendezvenyei 

Rendsze.res szakkoreink, foglalkozrumink: az alabbiak voltak: modem- tanc szakkor,neptanc 

szakkor ,vasut modellezo szakkor, tarsas-tanc tanfolyam. 

A Magyar kulrura napjar61 a konyvtarral kozosen emlekeztiink meg, Csorvason eddig a 

kultliraval foglalkozo egyesiiletek, dalarda es szinjatszo korok regi fenykepeivel elevenftettii.k 

megamultat 

Elso alkalommal emlekeztiink meg a Rakellenes vilagnaprol egy eloadassal, a Roma 

Onk:onminyzattal kozosen felelevenitettiik a roma kultillat. 

A Muvelodesi Haz helyt adott az iskolai farsangnak, nyugdijas egyesuletek rendezvenyeinek, 

az evi negy veradasnak, j6tekonysagi balaknak ( ONO, ovodai es iskolai, sportbal, szlovak 

bal), egeszsegnapnak, AlapfokU Miiveszeti Iskola koncertjenek. 

Tobb kiallitast rendeztiink, segitettiink es helyszint biztositottunk mas kiallit6k 

rendezvenyeinek ( Csorvasiak Barati Tar~asaga, Sportkor). 

2016. evben is megrendezesre keriilt a hagyomanyos Nepzenei, valamint a radios talalkoz6. 

Ebben az evben is megszervezesre kerult a kezmiives tabor, uszotabor, halaszlef6z6 verseny, 

valamint ismet fogadtuk a veteran aut6kat. 

Tobb ev szunet utan ismet tuzijatekot rendeztiink a polgarmesteri hivatallal kozosen 

augusztus 20-ra, melynek letrejotte rengeteg szervezest igenyelt, de a lakossag visszajelzese 

alapjan megei:te. 

A sportnap megrertdezese az Onkormanyzattal es a Megyei Sportszovetseggel karoltve sok 

embert kicsalt a palyara. 

A hagyomanyos gazdanap sztar vendege Mario volt. 

Az altalunk szervezett szinhazi eloadasok megvalasztasanal igyekeztiink minosegi, 

szinvonalas darabokat elhozni az erdeklodo kozonsegnek. 

Szamos j:itszohazat tartottunk a gyermekek reszere, melyen felnottek is reszt vehettek. 

A rendezvenyek megszervezesenel az elozo evi tapasztalatokat, a latogatok velemenyet, 

elvarasat vettiilc alapul es ezentul is ezek a szempontok lesznek a meghataroz6k munkankban. 



Melleklet 

A Bartok Bela V arosi es Iskolai Konyvtar 
2016. evirendezvenyei 

Konyvtarunk rendezvenyei 2016. evben 

Rendszeres, ismetlodo foglalkozasokat tartottunk a legkiilonfelebb korosztalyok 
szamara. 

Felnott rejtvenyfejto klub: tagjai 2 hetente csiitortokonkent toltottek el egy jo hangulatU onit 
konyvtcirunkban. A Ietszam atlagosan 5-7 fO koriili. 

Mesedelutan: a tanev alatt minden szerdan vcirtuk az also tagozatos gyerekeket egy oras 
foglalkozasunkra. Szinezes, talalos kerdesek, kezmiives foglalkozas, rejtvenyek es 
termeszetesen minden, ami mese. A letszam mindig valtozo volt, de atlagosan 15 fo koriili . 

Az ev folyaman tObb konyvtcirhasznitlati. konyvtcirbemutat6 6rat tartottunk az itltalanos 
iskolas osztalyok szitmcira. 

Igyeksziink kivenni resziinket az 6vodai nevelo munkab61 is, tObb 6vodas csoport havi 
rendszeresseggellatogatta konyvtcirunkat. 

Eseti foglalkozasaink, rendezvenyeink: 

A Nemzetkozi Konyvajandek Nap keretein beliil meseiro es illusztritl6 pitlyazatot hirdettiink 
felsosok szamcira. Valamint vartuk a jo itllapotu gyermekkonyveket, melyeket a csorvasi 
Csaladsegito Szolgalatnak szantunk. 

Rejtvenyfejt6k vilagnapja alkalmabol j6 hangulatU, kiscsoportos rejtvenyfejtesen vettiink reszt 
a jelentkezo gyermekekkel es feln6ttekkel. 

A.prilis 11. A Magyar kolteszet napja alkalmab61 versmond6 versenyt rendeztiink 6vodasok, 
alsosok es fels6s gyermekek reszere. 

A.prilis 13. Bartok Bela zeneszerz6, zongoramiivesz, nepzenekutat6ra emlekezve zenes 
irodalmi osszeallitasra vcirta az erdekl6d6ket Kiss Rozsa tanam6, valamint a csorvasi 

' ' 
miiveszeti iskola tanul6i. 

Madarak es fak napja alkalmab61 Boldog Gusztav termeszetvedelmi 6rkeriilet-vezet6 tartott 
el6adast a gyermekeknek. 

Junius 25. Szent lvan-eji mulatsag megrendezese. 

Dnnepi konyvhet alkalmabol konyvsator varta az erdeklodoket, konyvvasart tartottunk regi 
konyveinkb61, valamint a bet folyaman ingyenes beiratkozast biztositottunk. 

A 2016 nyaran is heti rendszeresseggel kinaltunk parkmozit az erdekl6d6 kozonsegnek. 

A nyar folyaman allomanyrendezesi es egyeb konyvtciri munkak zajlottak. Illetve minden 
kollegank lelkes igyekezete segitsegevel erdekes, valtozatos es tartalmas id6t6ltest 
nyujtottunk a nyciri sziinetben nalunk taboroz6 gyermekeknek. 

Julius 11-15-ig Olvas6tabor (Mesek, leporell6, fot6album keszitese, jatekok, kezmiives 



foglalkozasok es sok mas szines program varta a gyennekeket.) 

Julius 25-29-ig Neptanc tabor (A konyviar nyertes palyazati forrasab61 lett megva!O.sftva. 
Minden nap tanctanftas, daltanulas, jitekok es kezmuves foglalkozasok, valamint egy 
alkalommal babszfnhiz varta a gyermekeket.) 

Nepmesemond6 versenyt rendeztllnk az 6vodasoknak, valamint az als6s es f elsos 
korosztalynak. 

Okt6ber 3-9. Orszagos Konyvtari Napok: 

Okt6ber 3. Ismeri onmagat?- Kovacs Hruska Tunde holisztikus terapeuta eloadasa. 

Okt6ber 5. Kezmuves foglalkozast tartottunk gyermekeknek (leporell6 keszitese). 

Kastelyok es kuriak Bekes megyeben - Szelekovszky Laszlo, az is rnert 
termeszetvedo, eliekmento konyvbemutat6val egybekOtott eloadasara vartuk az 
erdeklodoket. 

Okt6ber 7. El Camino - Az ut, ami hazavisz. ir6-olvas6 talalkoz6 Sandor Anik6val. 

Egesz heten ingyenes beiratkozasi lehetoseg. 

Novemberben es Deccmberben keszul6dtlink az li1mepekre - rajzfoglalkozast tartottunk 
gyermekeknek. 
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A Kft. altalanos bemutatasa 

Cig neve, cime: Csorvasi Szolga.J.tat6 Nonprofit Korlatolt Felelossegii Tarsasag 

5920 Csorvas, Rak6czi u. 37/a 

Tel/Fax.: 06-66-258 042; Tel.: 06-66-258 077 

E-mail: szolg.kht@freemail.hu 

A Ttirsastig alapitOja Csorvas V aros Onk:ormanyzata 

es egyszemelyes tulajdonosa: 5920 Csorvas, Rak6czi u. 17. 

(100%-ban) 

A cegalapitas: 

- A Kepviselo testiilet a Kft. jogelodjet a Csorvasi Szolgaltat6 Kozhasznu Tarsasagot 

136/2000. (X.25.) hatarozataval2000-ben hozta letre. 

- 2000. november 27- 2001. februar 28-ig elotarsasagkent miikodtiink. 

- 2001. februar 28.-2008. julius 10-ig KHT. 

- 2008. julius 10. - Csorvasi Szolgaltat6 Nonprofit Kft. ( az atalakulast tOrveny irta elo) 

- 2016. julius 31. - a Csorvasi Konyvtar, Kozmuvelodesi es Szabadido Szervezo 

Nonprofit Kft. beolvadt 

- A Kft.-re ugyanazok a szaba.J.yozasok vonatkoznak, mint jogelodjere a KHT.-ra. A 

Tarsasag nyereseg es vagyonszerzesi eel nelki.il vegezheti tevekenyseget, ezt 

termeszetesen nem zarja ki a Kft. nyereseg es vagyonerdekeltseget. 

- A Kft. a kozhasznu tevekenyseg erdekeben i.izletszeru gazdasagi tevekenyseget 

folytathat, de az ebbol szarmaz6 nyereseg nem oszthat6 fel, hanem a kozhasznu 

mukodes elosegitesere visszaforgatand6, illetve fejlesztesi alap kepezheto belole. Ezen 

kriteriumoknak cegi.ink mindenben megfelel. 

Az eddigi evek eredmenyei: 

Ev 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

·Adozas 
utani 1.051 3.169 3.908 2.411 5.415 1.656 921 4.500 

eredmeny 
eFt 

Ev 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Adozas 
utani 3.163 6.080 3.246 -18.300 -9.066 -10.770 -6.507 225 

eredmeny 
eFt 
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Mukodesi kor: 

1. Napkozikonyha-uzemeltetes 

2. Temetkezes (temetkezesi szolgaltatas, koztemet6-fenntartas) 

3. Epit6ipari szolgaltatas 

4. Eptilettakaritasi szolgaltatas 

5. Muvel6desi Haz 

6. Varosi Konyvtar 

7. Herics Szall6 uzemeltetese 

A Kft. letszama: 

1. Napkozikonyha-uzemeltetes 

- Elelmezesvezet6 

- Szakacs 

- Konyhalany 

- Gepkocsivezet6 

1 f6 

4 f6 

4 f6 

1 f6 
- Adminisztrator 1 f6 

2. Temetkezes (temetkezesi szolgaltatas, koztemet6 fenntartas) 

- temet6gondnok 1 f6 

3. Epit6ipari szolgaltatas 

- Asztalos, acs 1 f6 

- K6muves 1 f6 

- Segedmunkas (hatarozott ideju szerz6des) 3 f6 
4. Eptilettakaritasi szolgaltatas 

- Takarit6 

5. Muvel6desi Haz 

- Muvel6desszervez6 

- Kulturalis kozfoglalkoztatott 

- Takarit6 

6. V arosi Konyvtar 

- Konyvtaros 

- Konyvtarasszisztens 

7. Herics Szall6 uzemeltetes 

- Takarit6 

8. Ugyvezet6 

9. F6konyvel6 

10. Muvezet6 

1 f6 

1 f6 

1 f6 

2 f6 

1 f6 

1 f6 

1 f6 

1 f6 

1 f6 

1 f6 
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1. Marketing terv 

1.1 A vezetes, a szervezes altalanos attekintese 

A vallalat, a Kft. kornyezete nem mas, mint azon tenyez6k, szervezetek, szemelyek 

osszessege, amelyekre a Kft. gazdasagi tevekenysege soran kozvetve vagy kozvet leniil 

hatassal van, s amelyek ugyancsak hatast gyakorolnak a Kft.-re 

Belso kornyezet: 

Bels6 kornyezetkent ertekelhetilnk minden olyan tenyez6t, melyek a cegen beliil hatast 

gyakorolnak a szervezet tervezesi, szervezesi, vezetesi es ellen6rzesi folyamataira. A 

ceg bels6 kornyezetet alakit6 tenyez6k kozott a vezetesi tevekenysegek es a miikodesi 

folyamatok egymasra gyakorolt hatasait kell targyalni. 

A bels6 kornyezet resze minden, a miikodesi folyamatokat meghataroz6 elem. 

A Kft. strukturaja, szervezeti felepitese 

Ala - folerendeltsegi viszony 

Folyamatok biztositasahoz sztikseges gepek, berendezesek, anyagok, stb .. . 

V ezetesi, iranyitasi, munkavegzesi stilus 

Munkaer6, munkatarsak kepessegei, keszsegei 

Szakertelem 

A ceg multja, jelene, jov6je 

A bels6 kornyezet alland6 valtozasban van, melynek iranyat a klils6 kornyezet hatarozza meg. 

Kiilso kornyezet (mikro, makro es globalis) 

Mikrokornyezet: a Kft. sziikebb kornyezete 

Szallit6k 

Piaci resztvev6k 

Fogyaszt6k 

V ersenytarsak, kozvelemeny 

Makrokornyezet: a Kft. tagabb kornyezete, mellyel a ceg indirekt, kozvetett kapcsolatban all. 

Demografiai tenyez6k 

Gazdasagi kornyezet 

Termeszeti kornyezet 

Technol6giai kornyezet 

Politikai komyezet 
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Tarsadalmi komyezet 

Globalis komyezet: globalis, az egesz vilagra kiterjed6 tarsadalmi, politikai, gazda sagi, 

termeszetbeni tenyez6k, hatasok es tendenciak. 

A tervezeskor figyelembe kell vennlink komyezettink valtozasait. Elemzesre tobb m6 dszer 

letezik, mi ket analizist alkalmaztunk az evek soran, a PEST analizist es a SWOT anaJizist. 

PEST: 4 tenyez6t kell folyamatosan figyelni 

Political ( politikai) 

Economic ( gazdasagi) 

Social (tarsadalmi) 

Technical (technikai) 

SWOT analizis: A ceg er6ssegei, gyengesegei, lehet6segei es a lehetseges veszelyek alapjan 

kell biztositani a ,,j6v6" strategiajat. 

1.2 Arkepzes 

A szolgaltatasi araink jelent6s hanyada adott, egy reszet a Kepvisel6 Testtilet hatarozza meg 

(gyermeketkeztetes). 

A szolgaltatasaink kisebb hanyadanal koltsegelvu arkepzest alkalmazunk. A keresett61 fugg6 

es a versenytarsakhoz igazod6 arkepzest csak ritkan, egyes esetekben alkalmazzuk. A 

szolgaltatasaink eseten versenykepes aron tudunk j6 min6seget biztositani. Ennek ket f6 oka 

van: 

Dolgoz6ink szakmai felkesztiltsege j6. 

A masik ok, amit sokaig nem lehet fenntartani, a helyi osszehasonlitasban is alacsony 

ber. 

2.3. Kockazatbecsles 

Ahogyan minden vallalkozasnak, igy tarsasagunknak is szembe kell neznie bizonyos 

veszelyekkel, at kell tekinteni a lehetseges kockazati forrasokat, a komyezetet, hol mUkodik. 

Fel kell ismemtink, es megfelel6en kertilntink kell ezeket a buktat6kat. 

Kockazati forrasok pl.: 

politikai viszonyok, t6rvenyek, szabalyok megvaltozasa 

uj technol6giak megjelenese 

uj versenytars 
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regi versenytars meger6sodese 

erdekellentet 

A Kft. eseteben figyelni kell pl.: 

a megfelel6 szinvonalu szolgaltatas biztositasara 

a lakossagi j6 megiteles megtartasara 

a tulajdonos igenyeihez val6 alkalmazkodasra 

a kapacitasok kitOltesere 

a koltsegek es az eredmenyesseg alakulasara 

a megfelel6 munkaer6-gazdalkodasra 

2. Feladatsoros iizleti terv 2017 

Tervezett Tervezett niforditasok eFt 
nett6 

arbevetel 
Feladat eFt szemelyi anya~i ecs 

N apkozikonyha 84 000 29 500 52 200 300 

Koztemet6-fennt., 
temetkezesi szolg. 4 200 2 500 1 200 100 

Epit6ipari szolg. 19 000 12 800 6 000 20 

Epiilettakaritas 1 000 950 50 

Miivel6desi Haz 17 000 9 000 7 800 

Konyvtar 8 700 3 700 5 000 

Herics Szall6 
iizemeltetes 3 400 1 200 2 000 

Osszesen 137 300 59 650 74 250 420 

Tervezett 
nett6 

raforditas Tervezett 
eFt eredmeny 

82 000 2 000 

3 800 400 

19 000 0 

1 000 0 

16 800 200 

8 700 0 

3 200 200 

134 500 2 800 

Ezt az iizleti tervet jelent6sen befolyasolhatjak az ev kozbeni sikeres palyazatok, ezeknek a 

hatasaval nem szamoltam. 
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3. Az iizleti terv ellenorzese, m6dositasa 

Az i.izleti elkepzelesek elterhetnek az ev folyaman alakul6 tenyezok hatasara. Sohasem lehet 

elore latni a gazdasagi folyamatok eseteben, ezert ajanlatos a havi ellenorzes. 

Ellen6rizend6: 

Koltseg - raforditas arany 

Arbevetel alakulasa 

Eredmeny alakulasa 

Penzforgalom alakulasa 

Havi gazdasagi egyeztetes 

Az inisos es elektronikus adatbazisunk lehetove teszi a havi ellenorzest es egyeztetest. Az 

idoben felismert veszelyezteto esemeny karos hatasa jelentosen csokkentheto egy korai 

beavatkozassal. 

Csorvas, 2017. apri lis 11. 
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