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előterjesztő neve: Józsefuárosi Gyermekek ÜdtiltetéséértKözhasznúNonprofit Kft.

........sz. napiľend

ELOTERJESZTES
aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. május Z7-ii|ésére
Tárgy: A Józsefuárosi Gyermekek ÜdtiltetéséértKözhasznú Nonprofit Kft.2014. évi Egyszerűsített
éves beszámolójának és közhasznú tevékenységéro|szó|ójelentésjóváhagyása.
Előterjesztő: Kis István ügyvezető igazgatő
Készítette: Kis István igyvezetó igazgató
A napiľendet nyilvános ülqqpq.kell tárgyalni.

AdontéselĺogáoasaIro,J#ľłł#*szłiazattobbségszükséges.

Melléklet: 1 db beszámoló

Tisztelt VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság!

I.

Tényá|lás és dtintés tarta|mának ľészletesismertetése
Józsefuárosi Gyermekek ÜdĺiltetéséértKozhasznű Nonproľrt Kft.
20|4, évi Egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznú tevékenységéľőlszóló jelentését. A szélmviteli törvény értelmében 2O|1. évtől a közhasznú jelentés elkészítéseés a beszámolóhoz csatolása
nem k<itelező. A Kft. ügyvezetése viszont úgy ítélimeg, hogy a cég mĺĺkĺidését,
annak értékelését
szükségesnek látja bemutatni, értékelni.

Äz igyvezetés elkészítettea

A20|4. évi működésben az a|apítő és l00%-os önkoľmányzati tu|ajdonban lévő társaság a Józsefvárosi onkormányzattő| összesen 65 800 eFt.ot kapott. A teljesítmény a|apjána kapott ĺímogatással szerzodés szerint 20|5. januélr 3 1.-ig elszámolt.

A

gazdálkodását a

Kft.20|4. évben 44 236 eFt eszközforrás méľlegszeľinti egyezőségg e| zárta.

Az üdülők kapacitása

a korábbi évekhez képest 2014. évben sem változott. Káptalanfüľeden viszont
ennek a kapacitásnak egy része nem hasznéihatő, mert rossz műszaki állapotuk miatt szállásként
nem használhatók. Ezért szorga|mazzuk a házak szakaszos fe|i$ítását, amire a tiszte|t képviselőtestiilet döntése alapján az MKB-MVM Veszprémmel történő egyĹittműködéssel az elkövetkezó években megvalósulhat'

Az iidülők kihasználts

étgát,1||eÝe aközhasznú tevékenységértékelését,
valamin

zel ése inket és terveinket a közhas znű b eszámo ló részl ete sen tarta|mazza.

t a2OI5.évi elkép-

A Kft. gazdźikodásé.i"2014. évben 95 623 eFt bevétel és l00 4I4 eFt ľáfordítás mellett. adózts e|őtti737 eFt mellett eredményesen teljesítette.

A nonprofit

gazdá|kodását az e|őzł5 évhez hasonlóan vá||a|kozási tĺĺbbletbevételévela kĺjzhasznú
tevékenységettámogatta. A vállalkozói tevékenység eredménye 5 331 eFt.

II. Beteľjesztésindoka
A Táľsaság 2014. évi beszámolójáról való döntés

IIII.

a Tisztelt Bizottság hatásköľébe 1'artozik.

A diintés cé|ja, pénzügyi hatása

döntés célja, hogy a Társaság a számvitelről szóló 2000. C. töľvény l53. $ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő határidőben teljesíteni tudja a mérlegbeszámoló letétbe helyezését.

A

A döntésnek pénzügyi hatása nincs.
IV. Jogszabályi köľnyezet ismertetése

A

Bizottság hatáskörét a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok ryakorlásáról sző|ő 66lf0l2. (X[.13.) onkormányzati rendelet ło. $.(]) u;tezdése hatáĺozzameg.
Fentiek a|apjźnkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy aza|ábbi nuta,o,uri iu|u,'"..* elfogadni szíveskedjen.

Határozatijavaslat:
A.-Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, mint
hasznú Nonprofit Kft. tulajdonosa úgy dĺint, hogy:

I./

a Jőzsefvárosi Gyermekek ÜdtiltetésééľtKöz-

a Jőzsęfvárosi Gyermekek ÜdtiltetéséértKözhasznú Nonproťrt Kft. 20|4. évi Egy-

szerűsített éves beszámolóját 44236 eFt méľlegszeľinti eszkoz és foľrás egyezőséggel elfogadja.

Felelős: a Kft. ügyvezetője
Hatáľidő: 20|5. máiusZ7 .

2./

Nonprof,rt Kft. 2014. évi EgyKönywizsgálói Jelentést_ az
Független
kapcsolódó
éves
beszámolójához
szerűsített
önkormány zat megbízásából Kolbe Könywizsgáló Kft . Kolbe Tünde könywizsgáló
éita| készitett - elfogadja.

a Jőzsefvárosi Gyermekek ÜdtiltetéséértKozhasznű

Felelős: a Kft' iigyvezetője
Határidő: 201'5. május 27 .

3./

a Jőzsefvěrosi Gyeľmekek ÜdĺiltetéséértKözhasznú Nonprofit Kft. 20|4' évi Egyszerűsített beszámolójához
beszámolót elfogadja.

kapcsolódó 20|4. évi Közhasznú tevékenységľől szóló

Felelős: a Kft. ügyvezetője
Határidő: 2015. május 27 .

4./

aJőzsefvźrosi Gyermekek ÜdtiltetésééľtKözhaszn'űNonpľofit Kft.20|4. évre kapott
65 800 eFt.-ról szóló teljesítmény alapon történt elszámolást 145 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.
Felelős: a Kft. ügyvezetője

Határidő: 2015. május 27'

5./

aJőzsefvárosi Gyeľmekek ÜdtiltetéséértKozhaszn.űNonprofit Kft.2014. évi adőzott
eredménye 145 eFt. a Kft.-nél marad, amelyet akozhasznú alaptevékenységre foľdíĺ
hat2015. évben.
Felelős: a Kft. ügyvezetője
Hatáľidő: 20|5. december 31.

Kéľemaz

el

őterj esztés és a határ ozati

j

avasl at el fo gadását.

,ry

Magyarkút, 2015. május 1 8.
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Józsefváľosi Gyeľmekek ÜdüItetéséértKözhasznú NouproÍit Kft.

Ktizhaszĺli egyszerűsÍteŕt éves besámoló
EREDMÉľ.ľYKIMUTÁ.TÁs
20l4.december 31.
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Fuggetlen KönywÍzsgá |ói Jelentés
Kĺizhasznú Nonprofit Kft A|apítójának
A Józsefuárosi Gyermekek Üdĺi|tetéséért

Az egyszeríísített éves beszámolóról készü|t jelentés
E|végeztem a Józsefuárosi Gyermekek Üdti|tetéséértKH NP Kft (székhely:262L Verőce orgonás utca
7., cégsegyzékszám: 13-09-129657 ) me|téke|t 2014. évi egyszerűsÍtett éves beszámolójának a

konywizsgá|atát, amely egyszerűsített éves beszámo|ó a 2oL4.L2'31-i fordulónapra elkészített
mérlegbő| - melyben az eszktizök és források egyező végtĺsszegeM.236 eFt, a mérleg szerintĺ

eredmény 145 eFt nyereség -, és az ezen időpontta|végződő évre vonatkozó eredménykimutatásbó|,
va|amint a számvite|Í politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tarta|mazó
kiegészĺtő meílékletből ál|.

A vezetés felelőssége az egyszerűsí'tett éves beszőmolóért
A veietés felelős az egyszerűsített éves beszámo|ónak a számvite|i töruénr7ben fog|altakkal
és va|ós bemutatásáért, valamĺnt az o|yan belső kontrollokért,
összhangban torténő e|készítéséért
amelyeket a vezetés szíikségesnektart ahhoz, hogy lehetővé vá|ion az akáľ csa|ásbó|, akár hibábó|
eredő |ényeges hibás ál|ításoktól mentes egyszeríísĺtettév,es beszámoló e|készítése.
A kťinywizsg

ó

|

ó fe le lőssé qe

Az én fe|elősségem az egyszerűsített éves beszámo|ó véleményezésekĺjnywizsgálatom

a|apján.

a magyar Nemzeti Ktĺnywizsgá|atiStandardgkka! osszhangban hajtottam végre.
Ezek a standardok megkövete|ik, hogy megfele|jek az etikaĺ követelményeknek, valamint hogy a
könywizsgálatot úgy tetvezzem rneg és hajtsam végre; hogy ke||ő bizonyosságot szeĺezzek arról,
hogy az egyszerr]sített éves beszámoló menteýe a |ényeges hibás á|lításoktó|'

Könywizsgá|atomat

I

A

könywizsgá|at magában fog|a|ja o|yan e|járások végrehajtását, amelyek cé|ja' kĺinywizsgálati

bizonyítékot szerezniaz egyszerűsített éves beszámo|óban szereplő risszegekről és közzététe|ekről. A
kÍvá|asztott ełjárások, be]eértve az egyszeríísítettéves beszámoló akár csalásbó|, akár hibábó| eredő,
tényeges híbás á||ĺtásai kockázatainak felrnérésétis, a könywizsgá|ó megíté|ésétőlfiiggnek. A
kockázatok i|yen fe|mérésekora könywizsgá|ó az egyszerűsített éves beszámo|ó gazdálkodó egység
á|tali e]készítéseés valós bemutatása szempontjából re|eváns belső kontrollt azért mér|ege|i, hogy
olyan konyvvizsgá|atÍ eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körü|mények között megfe|e|őek,
de nem azért, hogy a gazdá|kccó egység belső kontro|tjának hatékcnyságára vonatkozóan vé|eményt

A

kcinywizsgá|at magában fogla|ja továbbá az alkaľmazott számvite|j po|itikák
megfele|őségének és a vezetés á|ta| készítettszámviteli becsľésekésszerűségének,va|amínt az

mondjon.

egyszeľűsített éves beszá

mo ló

átfogó

p

rezentá ĺásá nak

é rtéke

lésétis.

Meggyőződésem, hogy a rnegszerzett kölnywizsgá|ati bizonyítéke|egendő és megÍe|e|ő alapot nyújt
könywizsgá|ói vé|eményem megadásához.

Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-09-260371
1137 Budapest, Szent lstván park 14'
Tef efon: +36-1/ f7O-l:O42; tax: +36-t/f70-IO39
email: info@kolbe,hu
www,kolbe.hu
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Vélemény
Vé|eményem szerint az egyszerűsített éÝes beszámoló megbízható és va|ós képet ad gazdálkodó
a
(Józsefuárosi Gyermekek Üdřj|tetéséé'tKözhasznú lrtonprofit Ktt) 2014,72.3l-én
fennát|ó vagyonĺ és
pénzÜgyi he|yzetéről, yalamint az ezen ídőpontfa| v,écződő évre vonatkozó jövedetmi
he|yzetérő| a
számviteli td'rvényben foglaltakkal összhangban.
FigyelemfeIhívás
Vélernénytink kor|átozása né|kiil felhÍvjuk a figyelmet arra, hogy a vál|alkozás eddĘi tevékenységét
az

A|apító határozata a|apján nem tudja fo|ytatni. A kĺizhasznútevékenységet a Társas áe 2ot4.
szeptember 30. napjával megsziinteťte, a korábbĺ tevékenységhez használt eszkozeit ingyenesen
használatba adta a Józsefuárosí Közösségi Házak Kft-nek, akĺ A|apÍtói határozat szerínt
a

tevéke nységet tová bb fo|ytatja.

A Társaság tevékenységénekmegváltoztatásáró| i|tetve a meglévő. kótelezettségek te|jesítesének
finanszírozási módjáróÍ a kônywizsgá|atnak nem ált rendelkezéséreinformáció.
Ů

Budapest, 2015. március 10.
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Fővárosi Bíróság mÍnt Cégbíróság otĄg-26o37l
1137 Budapest, szent lsfuán park'1.4.
Telefon: +36.ý270-7042; f ax: +36-7/270-Lo39

.

email: info@kolbe.hu

www.kolbe.hu
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Adószám:
21364932-2-|3'
CégbÍľóság: Fővárosi CégbÍrósłg
Céęjegyzékszámz L349-|2965,1

Józsefváľosi Gyeľmekek Üdĺiltetés éértKĺözhasznú NonproÍit Kft
262IYerőce, orgonás u 7.

i
KiegészÍtő melléklet
2014.

3l

Fordulónap:

20tr4. december.

Beszámolási időszak:

z01 4.Ü |.a I.-20 | 4.t2.3

|

.
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Budapest 2015. meĺrcius 10.

JÜrrrfu üĺoĺ|Üyeľĺnexex tJtiiiltetéséért
KöźhaszňÚ Noľtprof it KFT.

;r,
".t:,

*lN'ĺłľ;ľłłľ$ľł'%ltľ3łĺJ.ĺľJĺuu
Adrszäŕn :21 364 932.2.13
4.
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Általános rész

l. A táľsąság bemutatása.
ĺ'.1. Alakulás, a társaság fő célja
2009. auguszĺls |7-én az érvényesjogszabráIyok szerintí cégforma váltiĺssal. jöü léüe. Jogelödje a
Józsefuĺáľosi cyermekek ťlaolteteseéĺtKözhasaú Táĺ.saság, amely 2002.ben ae Öreg Orgona Kft átalakulasával

A KFT

jött létre.

Működésének célja Budapest Főváros VIII. kęľiileti Önkormanyzat illetékességiterületén talátható iskolák
díákjainak es tanárainak szeÍvezefr üdĺiltetése a társaság, vďamíĺ az o*ormeĺyat tulajdonában lévő
ĺĺdĺilötelepeken.

l.2. F.őbb szew ezetívá|tozások
A

beszímolási időszakban szsĺyezeti vźitozás nem töľténĹ .A. Tĺársaság 2014. szeptember 30-źxa| |ę$zhasanú
tevékenységétmegszĺinaeÚe az A|apító halźłroataďupj'í" es a tevékenység végznséhez sfl.1éses valamennyi
eszköz;;t ingyenesen használatba adta a Józsefuárosi Közösseg1 Hźa:ak Kfr-nek A korábbi teÝékenységhez
szĺl]ség"sĺatosagĺengedéJyek 2014. november illętve decembeľ hónapban vísszavonásra kerĺiltek.
1..3.

Tevékenysggi köľ

A ĺĺrsaság tźrgyévitevékenységiköręí

5610
9499
5520
5530
5590
6832
8110
7990

o

az alábbiak voltak:

Éttermi-, mozgó vendéglátás
M.n.s. egyéb köziĺsségi; trĺrsadalmí tevékenység
Üdulesi, egyéb rĺúmoaetiszíl|áshely szolgáltatás
Kempingszolgáltatás
Egyéb szźilźshely-szolgáltatás
Ingatlankezeles

Épĺtmény.iLemeltetés
Egyéb foglalás

1.4. Tulajdonos
A társaság tulajdonosa

a Budapest

Főviĺros V[II. kerĺilet Józsefulaos Önkormányzata.

1.5. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban
A KFT. más taľsaságban nem rendelkezik befolyással.

2.

A számviteli poliĺika alkalmazása

2.1. Könywezetés módja
A számvite|i informáciĺĺs rendszer kialakÍĺísaés mĺĺködteiése' a beszamoló ösśze.álľt-iísa a taľsaság áItz|megbÜeotl
kiitsö ceg /Perspectus Bt/ feladata- A mérleg osszeállítĺígítStefán Zolĺĺnvégezte. Lakcím: 4200 tlajdriszobosz|ó'
Áĺpeau.

71a.

MKVK sám:

006840.

-z-

2.2. Rőnyvvezetés pénzne4pe
A társasĘ könyveiÍ maryaĺ nyelveĺ1 forintban,

a

keüős könywitel

elvei, és srabźůyu szerint vezeti.

2.3. KönywizsgáÄat

A

targyévi bęszámoló szabáýszerűségétmegbíz,hatóságát és va|ódiságát könywizsgáló
beszĺĺmolót hitelesító kcinywizsgáló neve, címe és kamaraí tagsrĘi szÁmal.

ellenőriae. A

Kolbe Kĺinywizsga|ő Kft t t37 Budapest Szent Istvĺínpaľk 14. MKVK 000193
Természetes személykéntelj árő, kanarai tag könywizsgáló':

Kolbe Tĺlnde, 1137 Budapest, Szent Istvĺíu park

14.

MKVK 004560

2.4.Beszálmoló foľmája és típusa
A KFT.

I

a

táľgyidőszakra azelőző ĺtzletíévhez hasonlóan egyszeťusített éves beszĺmolót készít.

Az eredmény megáIlapĺüłsĺának vźiasz1oLt midja:
A KFT.

a

összköltség

eljáľás.

beszimo|óban a méľleget ,,N,, az eľedménykimutatlást,Ą,, váútozatban ál|ĺtotta össze.

2.S.IJz|eh év
Jelen beszĺmoló a 2014. január

1.

_2014. december 3l. időszakot öIeli fel'

a mérleg

foľdulónapja207ł. december

31.

2.6. Mér|egkészítés
iđőpontja

A

válasdoü időpontja 20t5.03.o3. Az ęznĺ ídópontig ismeľtté váIt' a tIárryévęt vagy az e|őző
mérlegkészítés

éveket érintö gazdaságí eseményet köľĺilnények haułsait a beszámoló 1a11jf,gazza.

2.7. Je|entős łisszegű' hĺbák éľtelmezése
Jelentös összegiinek ninősÍil az jlz|eti évben feltírt ery üzleti éwe vonatkozó hibák haüísą ha a saját töke

vźitozźsaiabszollit értékénekegyĺltfes Összege

a

vizsgált. üzleti

éwe készÍteü beszámoló

eredeti

mérlegfiiösszegének 2o/o-Ą vagy az 5a0 mFt.ot meghaladja. Ebben az esetben a fe|tźrt hibrák hatasa a tárgyévi
beszámolóban nem a tárgyévi adatok kÖzł'tt, hanem elkiilönítetten, ęlőzó évęk mĺidosítrĺsakéntkerĺilne
bemutaüĺsra. A t.ĺľgyidőszakban korabbi idŐszako|aa vonatkozo jelentős összegÍĺ hiba nem kerĺilt feltárásra'

2.8. Ertékcsłikkenésileírás elszámolása

EľtékcsłikkenésÍ
leÍľás módja
év.enként elsámolandó éľtékcsök}ĺeues rnegtervezése . ae ogyed.i eszköz vĺirható baxzľlá|ďa, ebből adodó
é|ettartaĺna, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maľadvĺĺĺryéľték
figyelembevételével
- általában az eszkôz bekeriilési (brunĺ5) értékénekarźnyában töŕénik. Áz értékcsÓkkenési leÍnĺsejszámoliása
időarrínyosan (lineĺĺľisleírási módszerrel) történik.

Az

Az a|kalmazott leírási kulcsok

a

jogszabályokban elísmert mértékek figyelembe vételévetkeľalrck kialakításľa.

Kis értékíí
eszlĺłizö k é rtékcsiikken ési leÍrásł

A

100.000,- Ft egyedi besznrzśsi értékalaűi eszkôzöket a t.ĺr$lévbenegyösszegű értékcsökkenésse| kisértéktí
eszktizként szźnoltz el a Társasás.
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Maľadványérté,k
Á Tfusaság

.1

a mmadvĺányéłÍék
mefiatźaozźsiúegy edi értékelésalapján v égxl-

EľtékcstikkenésÍleíľás vĺĺItozásának haĹ.ĺsa
Az érrékcsökkenési leínĺsmódjábpn a jopzabályi változĺsokon tul további váłÍozĺsokaz et(5zó iizleti évhez
képest nem tiirÍéntek. A tiírgłévbenaz ęgyęs tárgyl eszkł5z kategóriiák kcizött átsorolĺĺsokat hajtotľunk végre az
értékcsö}í<enésváltozatlanul haglása mellett.

2.9, Számviteli politÍka más változásaĺnak hatása
A számviteli politikamás,

2.10. Le|tár

a

ozáts

meghatározó elemęibęn módosítás nem tôľtént.

i szab áIyo

k

Az

ęszkÖzi)k és forľások lęItírozása az áltatános szabáýok szeľint
évhez képest nem változfak

2.|l.

P énzkezelésĺsza báIyo

ti'rténit a

|e|tÄrozźs szabźiyai az e|ozń Ĺz]etí

k

Ą péĺzkezelésa szamviteli politíkában előírt szabáIyok
évhez képest a jogszabĺĺlýelőíľĺísok
szeľint változtak

szerint történik, a pénzkeze|é.s szabďyai

az etőm

üz|en

2.12. Eltéres a tłiľvényelőíľásaĺtól

A

beszĺnoló összeállítiĺsa a számvitelí töľvény előíľásainak megfelelően történt, a töľvény elöírásđtó| vall
elt#ésľeokot adó körElmóny nem meriilt fel.

2.13. Sajátos tevékenységgelka pcso|atos tová bbi info ľmácirík
A KFT. 20l.4. évi tevékenysége alapjĺín köáasanúsági besaámoló

és erer|má1y|ęi6utatiĺs készítésérektitelezett.

4-

3. Számszaki adatok. elęmzések
3.1. Elemzések
A méľleg,eredménykimutatĺás adatait

azĺ ésf.szźlműmelléklet tarta|mana,

4.1. osszehasonlíth atőisáę

ossze nem hasonlíthatő adatok
A
-

összehasoďítliatnk
és a számviteli etőÍrások a|ka|mazÁsěú.tekinwe
aóatoktartal'ukat
az
mérlegétÉn
KFT.
t"l"t' év megfeleló adatával.

"luĺ
}írtékelésvá]rtozása

zz

és annak hatása

Azelözötlzletiévmérlegkćszítesénélalkalmazottértékelésielveknęmviĺltodak.

tagolása
^ľnéľleg
osszevont tételek a inéľlegben

4.z.

A I(FT.

a méľteg aĺab számmal

je]zętt tételei összevonásának

éIĹ
lehetőségével a tárgyévben nem

Ú1 tetelel. a mérlegben
Atfugyévibeszámolóbanaeelöírtsémant|rlírjmérlegtételeknemszer''epelnek.

a

Tételek továbbtagolása a mérlegben
AmérlegtételeitovábbtagolásánaklehetőségévelaKFT.atáľgyidőszakbannęmélt.

Tételek elharyása a méľlegben
Amérlegben-azáttekinthetöségésazösszehasonlíthatóságérdekebeĺ-azelöírtsémaszerintiösszestétel
adatazadott soĺban.
utřoI" nogy szerepel.e
feltiintetésre t<"rnt, niggeil"nĺt

4.3. Immateľiális

|eírás filozgása

javak tźrgyieszktizłik és azértékcsiikkenési

(bľuttó éľték)

Azimmateriátisjavakéstźĺ'rgyieszköztkvtĺ|tozbsátakiegészítőmelléklet3.számúmelléktetetaľtalmazzą
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4.4.Követelé.sek
adóhatósággal szpmben
Követelésként mutatjuk kÍ többek kłizôtt _ a bruttó elszímoliłs elve alapjĺán - az älĺami
fel.
hasnálunk
átvezetéssel
teljesítésére
fennálló aeon lrrnn|evőségeket is, ameĺyeket a kötelezeüsĘek

A

követelések részletezése az alábbi:
Összeg1{9Ft)

Mesnevezés

I 577

Yevők
SzáIIítóIank adoü e lőlesek

361

6

|'etíItůęok

suÁ

0
7

SzaL]<épzesi hi,

r 9t3
zt

ÁFÁ

Géniárműadó
Ideęenforpalmi adó
Levonĺ EB és MEP.

7
7

3 899

Ôsszaen:

c

4.5.Pénzeszktizök
A társaság tárgyévi pénzeszközállomiánya

445 eFt.
.

4.6. Á.ktív időbelÍ el'hatáľotrások
AktÍv iđőbeli elhatárolásként tárglévben 709 eFt kerĺi]t elszámolifura-

4.7. Saját tőke
(19 333 eFt} és a tfugyévi eredrnény
saját tĆike soron a jegyzstt tőke (3 000 eFt), az eĺedméĺytaĺtzlék
(Össeesen
l45 eFt nyeľeség) talĺĹIható.
megbontva
szeľint
aiaptĹvetenyseg es vállaňäzási tevékenység

A

Jeg1yzett tőke

A jegyntrÍlke az e|oző

t:z\eti évhezviszonýtva nem változott'

Eľedménytaľtalék
Az eľedménýartaléksora a korábbí évek eredmény eit tarta|mana.

Méľleg szerinti eredmény

A

táÍgyéy- mérleg szeĺiuti erednrén1ĺ l45 eFg amibĺil a kł'ńasznú tevékenység eredménye
váIlalkozasi tevékenység eredménye 5 332 eFt-

-5 l87 eFt'

a

4.8. Céltartalékok
A mérlegben céItartalék sem
nem indokolták

^z

előző évben, sem a uĺľgyévbennem szerepe|, a kornhények céltartalékképzését

4.9.l. Kötelezettségek
Hátrasoľoltkiitelezettségekkapcsoltvá||ałkozátssalszemben
A fordulónapon

kapcsolt vá|talkozĺłsokkal szembeni hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

-s;

Hosszrĺ lej áľatrí kötelezettségek
A KFT.nek hossallejarďútárryévi kötelezettségeikômttakonábbi önlcormányzati elszamolásoknyomĺĺn

és a korábbi
nýIvĺántarüott Öľkormányzattá szemben fennalló kôtetezettségként aÍargyévimarađványérték
években keletkezeü' még nem teljesĺtett visszafizetęsikotetęzettségek kerĺiltek kinutaüásra.
Összep (eFt)

Meg,evezés

522
522

Vis szaĺłzetési|<ót. Testiileti |at.

ossĺĺ^ĺen:

Kiitelezettségek egyéb sajátosságai
A rövid tejáratri kötelezettségek közôÍt szá|Litói

követeléset valamint _ a bruttó elszĺmolłĺselve.a|apjźm - az

eryes adóńemeken fennálló otyan kötelezeüségeket, amelyek a kövętelésekből történő áfuezetésekkel kerĺl]nek
ľendezésre.Ezekjelentős részet a béret valamint béręk utánfizętendö adók ésjłĺrulékokteszikkj.

A

kötęlezetts

0

égek részJeteznse az alábbi:
]yfggnevezés

lsszes kFt)

Vevő Id ő l kap ott el ő lcęek

száaítók
Gvereldartós

TÁo

JJ

I 961
5J
592

Kěscdelmž nótlék

3

En,szeríísítettfosl.

zń-

Helviadók

24
89
30

I8

Levont SZIÁ

FeI nem yett iôvedelełn
SzocióIis hozzói đrulôs
Levont Nvupdii

i)sepsen:

II

2 8ő3

4.9.2. Passzív időbeli elhatáľo[ások
Passzív időbeti elhaĺáĺolĺĺskéntkerillt elśzámo|ásra a 2014. dęcember 31-ig fejlesáési céha kapott tiĺmogatás

o

értékcsökkęnéssel nem fedezetr része (1 8 373 eFt).

A tĺĺrsaságtárgyévl méľlegfőiĺsszege:44236 eEt.
5-0ľęd pénvkĺmutatáshoz..!ĺapcsotóďó kieqészítések
5.1.

Az eredménykimutatás tagolása

osszevont tételek az eredménykĺmutatásban
A KFT- az eredménykimutatás aľab számmaľ.;.elzett tételei összevonásának

lehetŐségével a táľgryévben nem élt.

Ú; tetelet az erďménykimutatásban
A tárgyévi beszáľrolóban

az e|őlrt sémán trĺ] új eredménykimuÍatás.tételek nem szeĺepelnek-
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5.2.

Ráforđítĺísok
ł.

A ĺirsasĘ tárryévi köľségeit és nífordĺtás att az aJábbitáb|ázattaĺta|mazza:
Megnapz!źs
ÁnyasIdBég
lgégbevett szolg.

Összep
5 960
30 642
5 149

Lgyeo Eolgattakis

ELÁBE

676

śrzve títet t s z o lPłźlt ahis o k

2 936
35 253

Deil@Ęseg

ězęmęIy,JelI. lq|,z'

5

őer]oruElcok
Łr,e I@s o ltleruis i leírás
Łg)eD rąJordúdsok

Kutatás

0

48r

I 299
2 949
2 332

és kíséľletĺ
fejlesztés tárgy évlköltségei

A Íárgyidőszatóan

krĺtatási, kísérletifejlesztési költség nem kerolt elszámolásra.

Köľnyezeúvédelem
kapcsolatos beruháások, valamint ezzel kąpcsolatos
ráfordítások

äff;ľ*édelemmel

a

tárg5zévben nem

5.3. Adófizetési tĺöte|ezettség
A tiársasámak 2}|4-bnavátlalkozási tevékenység eľedménye
után 592 ełttáľsasági adófizetési kötelezettsége
keletkezett.

6. T

áti

ékoztatő ađato|ł,

Béľadatok
A..

tiírgyévben fog|alkoztatott munkaváIlaló,k

hĺľkti|;esekent. é: klsérqtanáľok illetve vezető tisztségviselők
đijazásakéntösszességében 35 253 eFt kęľĺittelsJmoliísrą
ennek jánrlé,kaiként, pedig 8 299 eFt.

Könywizs;ęź.Jat
A tárgyévi könywizsgálati díj łisszege 780 eFÍ +Áľe.

.
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Teljességi nyilatkozat
JóŹséfu ářosi GYerfiiekek

Üdüttgtésélrt KH NP' Kft

26ä Veŕőce'orgonás utca 7'

DátĺJm: fU15.

maÍcius 10.

Koĺbe Tünde (önyvvizsgá|ó

részére

A jeĺen tel.iességi, nyilatkozat az Józsefvárosi Gyermekek Üdü|ietéséértKH NP Kft (,,a Társaság,.)
2oí4.12.31-éve| végződő évre vonatkcfó beszámo|ójának (a mérlég,az eredménykĺmutätás
és a
kiegészítő me|lék|et együtt: ,,a pénzÜgyi kimutatások,,) onök áltaľ eĺVégzeit
könywizsgá|atáva|
kápcsolätosan

készüIt, ameĺy könywizsgá|atnak az a céĺja, hogy vélemén}t ný|uánítson,arró
l| how
éves beszámoĺó ńegbízható és vaĺós képet ad a fcoo' évi C. tőrvénnyeĺ ('.ä SŹáiĺlvite|i
",
törýény.')

összhangban.

mindazt az inforĺnációkéĺést,amelyet szükégesnek tartotiunk
nyi[atkozatunk
ĺhegadásához |egiobb tłJdomásunk és rneggyőződésünk szerint megeiősítjÜk az
alábbiakai:
E|végezve

a

eénzü1ĺ kimutatások

].

Tisztában vagyunk azza|, hogy a konywizsgáĺatot azzal az a|apfe|tételezésse|
végzík. hogy a

vezetés és az irányíiássa| megbízott szemé|yek eĺismeitékés éńik, hogy fJ|előssegge|
tartoznak a pénzügyi kimutatásokńäk a vonatkozó pénzügyi beszámo|áií kereteivekřeĺ
össu hangbáh

történő e|ké5zítéséért,beIeértvą ahoĺ reIeváns, azok vaiĺjs bemutatását.

2.

Felelőssegiĺnk az olyaĺ be|ső kontro|ĺ kiaĺákĺtása é5 működtetésą aĺnelyet a vezetés
és az
irányításśaI megbízott személyek śzĺikséEésnek
halároznak meg ahhoz, hogy Iehetővé tegye
olyan pénzügyi kĺmutatások készítéśéĘ
ame|yek nem tartaĺmaznak akár csa|ásbóI, akár
hĺhébó| eredő |ényegeŚ hibás á!lítást.

3.

Teĺjesítettük' a könyvrli25g;i13ti megbízás! szerződésben rögzítetett kiitele2ettségeinket,
ameIynek megfeĺeĺőén a mi fe|eĺősségünk vo|t a pénzÜgyÍ kimutatások 5zámvit€ĺĺ
tö;énnyet
ĺisszhangban iöriénő eĺkészítéseés bemutatása, va|amĺnt ľneggyőződésünt
hogy a pénzÜgyi
kimutatások megbízható és. l.a|ós képet adnak a cég vagyoni, pánzügyi ei jovecelmĺ
he|!,z etérő|.

4.

A sŽámviteĺi becs|ések készÍtésesorán; beleértve a va|ós értékenértéke|teket,
az áttaĺunk
3

lkalmäzott jeIentős feItéteIezések ésszerijek.

5' A

kapcsolt ŕe|ek közöttí vĺszonyok és íigyletek elszámo|ása és, közzététele
a sfáńViteli
tör!,énnye| és a gazdáĺkodó szervezeiek e8ymás kôzötti Viszonyáía Vonatkozó
egýéb
gza!ályokka| ôsszhangban törtéht a korábbi köte|ezettsé8ekkeĺ
semmilyen cseIekmény nem suakította mea'.

6.
7.

kapcsolatban ez eĺévÜ|ést

Elr,égeztünk minden olyan módosítást, ameĺy a, méľ|egfor<iulónapja utánĺ idő5zakban
ttjrtánt
események mieit a pénzíi8Yi kimutatások tekinteiében kíigazítást igénye|t.

Méŕĺegelttika jelen Ieve|ünkhôz csatoĺt, nem he|yesbíteft könywizsgálatí e|térésekjegyzékét.
Megerősítjtik, hoey a pénzügyĺkimutatásokban szerep|ő nem helyesbített
ľlioĺs J|lĺtesoľ
hatása nem |ényeges sem egyedi|eg, sem összességében ä pénżÜgyi kimutatá'ok
egészére
ÍŻézve.Az aĺszámolásokban maradó, az adó.zásban fe|tárt,nem jeĺentős,
cie ki neĺn javĺtott

hibák egyeztetésének és javíiásának fe|előssége a ."ezetési terheJi.

6.

A tu|ajdońosok, vezetés e||enőrzésĺ rendszere révén megfeieiően keŹe|ĺ a csa|ás, haľnisítás

9.

Tájékoztatást adlurik az .Ą|apító Táĺsaságunkkaĺ kapcsolatos 2014. évi döntéseiĺőł és az
áliaivnk ĺsÍnert, jövőbenĺ eiképzeléseirőł-

kockázatát.

l0' Nĺncs tudornásunk egyéb báříniňemű

|ényeges taĺtozásról Va8y köv,ete|ésrő|, ame|y

jelentősen befo|yásoĺná a cégúnk pénzíigyiheĺyzetét.

I

l.

Nincsenek a Társasággal szemben o|yan nem érvényesŕtettigéĺyek(p|. e| neľn évii|t
követe|ések), ame|yek érvényesíthetőklenaének. Az alábbi kércjésekben minden információt
az onők rendelkezéséÍebocsátottunk:

a.
Ď.

A Társasággal szemben filggőben Vagy fo|yamatban |évő hatósági, i|letve bíróságĺ
eljárásck (ideértve a kártérítésipert).
A Társasággal szemben jogerőre erne|kedett határozatban szerep|ő követe|ések,
ameĺyek anyagi hatássaĺ |ehetnek

a

Társaságra.

12. A számviteIi nyĺIvántartás, ami a pénzügyi informácíó alapja, poniosan és megbÍzhatóan,
megíe|elő részIetességgeĺ tÚkrözi a cégünk ügt/ĺeteit.

i3'

A cégĺinket az Alapító kötelezte va|amenn},i tulajdonában lévô eszköz ingyenes hasŽnáĺatba
adására. A haszná|atba adott eszközöket

zá|ogiog nem terheli.

14. Szerződéseink mindazon szempontjeinak eleget teťtt'nk, melyek nem te|jesítés esetén
iénye3esen befo|yáso|nák a pénzügyi kimutatáŚokat.

A TársaságunknáI nincsenek származékos termékek és.íedezeti ügyietek.
16, Nem merüĺtek feĺ o|yan je|entős kérdések, amelyek siĹikségessétennék az e|őző évi pénziigyi
kimutatások miatt az eĺőző ĺdőszaki hibák korrigálásának kü|ön (harmadĺk) osflopban történő

megieIenítéséta tárgyirlőszakí pénztigvÍkimutatásokban.

17. A következőket

o

összhangban:

megfeĺelően közzétettük a kiegészítő mellékletben 3 szárnviteli törĺénnyei

a számviieli törvény álla| e|őírt, továbbá a Társaság vagyohi, pénzügyi és jövede|mi

helyzetérő|' szó|ó megbízható és va|ós kéB Aĺapítłĺ
befektetők és hitelezők részéretĺjńénő

bemutatásához szükéges számszerrí adetokat és magyarázatokat

o

a Térsaság számviteli poIit'kájáńak meghatározó eieÍneit és azok tárgyévi vá|tozását'

vá|tozás eredményrb gyakóroli hatását.

.o

a

A méř|egen kívüĺítéteieket, azok je|legét, kockázatait.

a kiegészítőĺi'ie||ékletben azokat az eseményeket vagy
köriilľnényekét amelyek jelentős kétséget 'Vethetnek fel a Társaság vá|ĺa|kozás fo|ytatásářa
való képességé're|kapcsoĺatban, Va|amint ezen események vagy kőĺü|ménvek kezé|ésével

l8. Megfe|elően köfzétettük
kapcsolatos terveinket.

Teljes mártékben közzétettük azokat

a

|ényeges bizonytalanságokat, aĺne|yek jeĺentős

kétségetvethetnek feI a váll'atkozás Íořytatásának képességér'e!kapcso|atban.

A rendé|kezésre bqcsátott információ

1'

MEgadtłjk önöknek

o

valamennyi iníormációt, pé|dáuł nYilvánteřtásokat és dokumentumokaĹ
r.a|aĺnint egyéb
anyagoka| ameĺyek reĺevánsak a pénzügyi kińutatások elkészítése
és beľnutatása
szempont.łából

o
o
2.
3.
4.

az a|ébbiakat:

a

továbbĺ infořínációkat, amelyeket kértek tő|Ünt valamint

a kcrlát|an hozzáferést a gazdálkodó egységnéI ĺévő személyekhez.

Valamannyĺ t.igy|et rögfítése megtörtént
pénzügyi kímutatások tiikrozík.

a

számviteli nyi|vántartásokban,

és azoi<at

a

Közöltük önökkeĺ, hogy ĺnegíié|éslinkszerint rnekkora annak kockázata,
hogy a pénfÜgyi
kimutatások csa|ás következiében |ényeges hibés áĺ|ításokat tartaImaznak.
Kózöĺtük onökkel a Társaságot éĺĺntő,az a|ábbiakban fe|soro|tak ĺészváte|é.ĺe|
e|köVetett

.sa|á55aI Vagy vé|t csaĺássaI kapcsclatos vaIamennyi íníormációt,
ame|yről tUdomásunk van:

o
o
o
5.
6.
7.

vezetés
a be|ső el|enőrzésben tbntos szeÍ-^pet játszó munkatársak, Vagy

mások, akĺk esetében a csa|ésnak |ényeges hatása |ehetet? a pénziigyĺ
kĺmuiatásokra.

Közöltiink Ónökkeĺ minden iníormácĺót bármeĺy, a Íársaság pénziigyĺ
kirnutatásaĺt érintő,
munkavá|Ia|ók, kcráb5i munkaváĺ|a|ók, e|emzőt szabá|yozók vagy mí.sotĺ
által tett, csaĺásra
vagy vélt csa|ásra vonatkozó ái|ításról.
Közö|trink onökkel mĺnden ismert törvényi és sŻabályozásĺ meg nem
fe|eĺé'tVagY vé|t meg
nem fe|e|ést, ameĺynek hatásaĺt figye|embe keĺI venni a pénziigyi kimutatások
e|kázítésekor.

Közöĺtíik oriökke|, hogy melyek a Társaság kepcso|t feleĺ, va|amĺnt mindazokat
a kapc.clt

fe|ek közii viszcnyckat és ügy|etekeĹ ame|ĺ/ekről tudorĺ.iásunk
van.

8,

KözöltĹĺk

önökkel

a beĺső elłenőrzés mĺnden hĺányossá8á; arne!yek!"ő! tudomésunk
van.

9' Az alábbí |.jgyletekkeĺ kapcsoĺatban minden
bocsátottunk:

a}
b)

információt

az onök

rendelkezésére

A velÜnk tĹ'|ajdonvisfonYban ál|ó fe|ekkeĺ szemben fennálló
tartozások és köVete|ések,
beieérfue az értékesíťést
beszeľzéseket, átutaĺásokaĹ hiteĺeket, ĺízingés garancia
megállapodásokat;

PénzĺntézétekkeIkötöti

rnegá|lapodásot

be|eértve

a

pénzeszközÖk egyenIegével

kapcsoIatos korĺátczásoka1 a hĺteIkeretet vagy hasonló ńegál|äpodásoket;

c}

Korábban é|edott esfkôfök Visszavásár|ására

irányuĺó megál|apodások.

l0 Közö|tük

onökke| az <ĺsszes, mind az á|ta|unk, mĺnd az ellenÜnk indított peres
e|járásokban
a per térgyáŁ a pere|t összeg nagvságáą i||eive a közeljôvőben
várhatóan felrnerülő peres tigyoket' Ezek megbízhatóan *"jĺ".o;lĺ..to
h.tá'"it ul';á;;[;k
és kôżzétettÜk a vinstkozó pénzĺjgyi beszámolási kerete|vekĹeĺ összhangban.

érinteÍtfelek nevét,

it.

Nincs o|yan tervÜnk r,zgy szándékunt ame|yet nem hoztunk Volna tudomásukra,
és ame|y
|ényegesen befol1'ĺiso|ná eszközeink és íorrásaink besoro|ását Vagy könyv
szerinłi értél(ét.

Kis |stván

Ügyvezető

Jelenlétíív
a .Iózse&.áľosj f.ł}.eľmekek Üdiilteŕésóć.rt

-

a

Kôghaszĺil NoŘP rcfiś-ř1:ít. úlŕł}
20ĺ5. május 14-én 10:45 óľakor
Burlapcsĺ' Filvá.rus VIII. keľtllľt Jlzsefĺláľosi Ünkoľmrinyzat ľolgĺĺrmesteri Hivatal

(Budapest VIII. keĺĹi]et, Baross utca

$-6rt)

I. emelet 1'0ó-as szĺľňťlszobáiábaĺl

-

megtaŕott Feltiryeliő Bizottsági üIésľót

Nér':

I

Beosztĺĺs:

.i.4 ľ,.p r'vvt,n, n
" u---1---'+-'--''_f";J':""r""''""":

nhÉ!n'-Bls]Jlš

Jegyzoköny
Józsefvárosi Gyermekek ÜdtiltetéséértN Kft' 2015.05.14. feĺugyełó bizottsági
ülésérö|
Helyszin:
lUBb Bp, Baross uica 63-67. 100. Terem, 10:30 perc.

Jeĺen vańnak:

* Teszársz

-

Káro|y, FB elnôk

Camara-Bereczki Ferenc Mĺk|ós, FB tag
Mo|nár Krisztina. FB tag
Stefán Zo|tán, JGYÚ N Kft könyve|o

KertésznéBródy Saro|ta. ÜdÜltetés Vefetö
Karakas Lajos' mÜszaki vezetö
Kis István, |gazgató

Levezetö: Teszársz Károly

Jegyzčkönyv vezetÔ: Kertészné Bi.ódv Saroĺta
Napirendi pontok:

- JGYÜ N Ktt 2o14. évi pénzÜgyi mér|egének beszámo|ója
. JGYÜ N KÍt2014. évi konyvizsgá|ói te|Ü|vĺzsgálatänak
ismertetése
- JGYÜ N Kft 2014' évi szakmai beszámo|óJa
- A JGYÜ N Kft -ben bekövetkezett vá|tozások ismertetése
- JGYU N Kft.ben várható cégfoĺmaĺváĺtozások ismertetése
. A JGYÜ N Kft L]zeme|tetésében ĺévö magyarkútĺ
és kápta|anfuredi
beszámoIo

táborok jövójét érinto

Teszársz Káro|y FB e|nök koszonti a megje|enteket. Kis |stván igazgaÍó bemutatja
a JGYÜ N Kft
2014. évi mér|egét és könyvizsgálói fe|ti|vizsgá|atát' Stefán Zo|tán a JGYÜ
N Kít konyveiöjg
ismerĺeti a Kft 2014. évĺmér|egének szakmai hátteréi.

Kis lsiván ismertetĺ a JGYÜ N Kft. 2014. évĺszakmai beszámo|oiát.

Kis |stván igazgato beszámol a céget érintö cégformai vá|tozásokró|, miszerint a
JKH N KÍt
|eányváĺla|aiként, oná|ló kö|tséfvetésse| fog tovább müködnĺ. A Kft' székhe|yét
átteszĺ Veszprém

megyébe a Káptaĺanfüredi tábor címére.Ennek célja, hogy több pá|yázatontudjon
részt venni.

Kis lstván igazgató beszémol a

magyarkúíi tábor. Kusnyár János vá|laĺkozo reszéľe történô

üzeme|tetésre va|ó bérbeadásáróĺ. Ezze|

gyerekek. idósek

és do|gozok

a Kft bĺztosítotia a józsefuárosi

íntézmén.vekbejáró

erdei isko|ai táboĺoztatás fo|y'tonosságáró|'

A

vá]|a|kozó

kedvezményes áron biz,tosítja az ridü|tetést. Az Üdü|tetést a Kft. továbbra
is anyagiiag támogatja.

Kis ĺstván beszáÍrioĺ a kápta|anítiredi tábor bezárásáva| és Íeĺújĺiásávalkapcsolatos történésekĺő|.
Kĺeme|ĺaz egytlttmÚkodést az MKB-MVM Veszprémmel történó egytittmr]ködést és a TAo - s
íorrások be':łr,żsźia p;.oje:li;:e . Tcváb.cá megjegyzi, hogy a józseĺvárosi inlézményekoejáĺo
gyerekek, idôsek és do|gozók nyári táboroáatását a Kft. továbbra is biáqsítja együttmÚködési

megál|apodás keretében a kĺspesiĺönkormányzat kápta|anfuredi táborában.

önkormányzat

A

kĺspesti

táborában kedvezményes áron bĺztosíijuk az üdüĺtetést, Az r.idü|tetést

a

Kft.

továbbra is anyagi|ag támogatją. Ennek keĺetébena józsefvárosi onkormánýzat tuĺajdonában |évô
sirandot a 2a15. ÜdĹj|ési évben is megnyitja és üzemelteii.
T

e

szár sz Ká

A felrigyelo

ro

ly

i

e

heióség et ad kérdések, hozzászo|ás ok f e|tevésére.

bizottság egyhanEúlag eĺĺogadjaa JGYÜ N Kft 2014. évi mélegének,konyvizsgálói

íe|üivizsgálatának és szakmai beszámolónak beszárno|óját, és e|Ícaadja

az

|gazgaió úr á|t.a|

elmondottakat

TeszárszKároly e|nök megköszöni

ä ŕészvéteit'i|Ietve tájékoztatja a jelenlévoket' hogy a JGYÜ N

Kft. következo fe|Ügye|ô bizcttságának Ü|ésének idöpontjáró|

Az üiés 11 órakor véget ért'
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A józsefuárosĺ Gyermekek Üdti|tetéséértKözhasznú nonprofit korláto|t Feĺelősségű Társaság

fa14.ben is foIytatta hagyományos tevékenységéta Vlll. kertiĺeti gyermekek és az
önkormányzati

do|gozók üdültetését, és a tanu|ók erdei isko|a keretében torténő oktatását'

Az ALAPíTóĺ ĺÁĺuoonĺÁsFEtHAszNÁúsA
20]-4..

évben a józsefuárosi Gyermekek Üdtiltetéséértközhasznú Nonprofit Kft' a Józsefvárosi

onkormányzattal osszesen 67.2f5 ezer Ft működési támogatást haszná|t fe| a társaság
tevékenységéhez' Az e|számo|t összes támogatás tarta|mazza

a

tárgyévben tény|egesen

ĺgénybe Vett támogatás összegét, va|amint a korábbi évek felha|mozási cé|útámogatásának

tárgyévi amoriizációs koĺtségekreeső részét.

Az üdü|ésĺ napokkal történő elszámolást követően fennmaradt még 4 390 eFt, amelyet az
Önkoĺmán'yzat nem fizei ki a iáĺsaság ľészére.

A 201.4' évi ijzleti terv megvalósuĺósa, tevékenység, kĺhasznóltsóg és gozdőlkodás:

KáptaIanfüred cyermek Üdiilő

A

feĺkészü|ésimunkáĺatok 2014. ápr:i|is 01. napján kezdődtek.

A

takaĺítónő

és a

strandgondnok az e|őző szezonban is ve|ünk do|gozott, me|léjük két új ko|lega kerÜlt, akik
sajnos még a fe|készr'i|ési időszak'b'efejezte e|őtt,.saját kérésÜkre. közös megegyezésse|' -

távoztak' A munka mennyiségéve|, a szezonban történő hétvégimunkavégzésse|és a
bérezésseIkapcsoIatban voĺt kifogásuk. Sikerüĺt he|yettrik megĺeĺe|ő rnunkatársakať
tatálnunk.

iciőszakban végeztettük e| a táboĺ és strand esedékes érintésvédeImĺ
feIti|vizsgáĺatát, az ott feltárt hibákat rendeztük. Szintén ekkor kertj|t sor a k|ubhqlyiség
parkettázására, me|ĺyeĺ sok vendéget tudtunk rnegnyerni a tábor számára, reményeĺnk
szerint a jcivőben még többet. Fo|yamatban volt az avar összegy'űjtése, közben végeztük a
házak, kozösségi he|yiségęk takarítását, megtörtént a rovarirtás is. A Ba|aton magas

Ebben

az

[KI.I |ózsefu áro s ?01-4]
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vízál|ása és a vaddĺsznók á|tal okozott károk megnehezítették a stränd rendbe téte|ét,
Az
időjárás o|ykor megneheu ítette a ľnunkálatokat, p|. a napozóstég e|emeĺt a nagy erejiĺ
vihar
több aĺkaĺomma|felszakította, az tidü|őben fák ĺlű|tek ki, a ĺetört gat|yaktó|, |ehu||ott
fa|eve|ektől az egé3z tábort icibb a|ka|omma| meg kellett tisztítani.

A konyha működése

kapcsán az elíjző évben tapaszta|t elektromos probĺémákat sÍkerÜĺt
megnyugtató módon rendezni, javasIatqmra több gázrizemű készijlékethaszná|nak'

Az étkeztetésse|kapcso|atban elmondhatjuk, hogy a nyár e|ején adódtak
me|yeket sikerü|t közcjsen rnegoIdanunt ennek köszonhetően
eiégedettek vo|tak.

prob|érnák,

a vendégeink cisszességében

Sajnos az onkoĺtséges és vá||alkozói magánvendégekre egyaránt jellemző, hogy az étkezést
nem, Va8y csak cseké|y ménékben veszik ĺgénybe' Ehe|yett a strandon |évő felszere|t
gri|lkertet hasznáĺják étkezésükmegoldására, e|használva ezze| a tűzifa-kész|etĺjnk
ĺeIentős

részét.

A turnusok beosztását

a

jelentkezések aIapján végezttik'

Az e|őszezonban, május 26.június 14-ig 3 egyhetes turnus volt' A május 26-i

héten
egyá|ta|án nem vo|t vendégünk, az e|őző héten május f2-25.ig fogadtunk egy évek
óła
vísszajáľó csoportot. Tapaszta|atunk az, hogy a május közepi-végi szélsőséges, r.iharos
időjárás miatt június első heténéĺkorábban nem érdemes megnyitnĺ a t,ábo* a vendégek
számára.

A szezon négy kéthetes és két egyheies turnusbó| á||t' Két pedagógus |átott e|
turnusvezetői feladatokat négy hétĺg.A jövő évre ýonatkozóan javasoĺjuk, hogy a szezon
fo|yamén végig fog|a|koztassunk tumusvezetőt, hiszen a kerületi és kÜ|sős csoportok

koorđináiása sokkaĺ nehezebb íeĺacjat, mint az egy.két kerüieti iskoláé.

Az utószezon három egyhetes turnusbó|

á||t. Az e|(jzłj érlekhez hason|óan ezt a három
hetet ugyanazok a csoportok vették igénybe, i|leive az utoĺsó héten erdei isko|a je||eggei
táborozott ná|unk a Deák Diák isko|a.

A vendégnapok alaku|ása 2014.ben:
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A Kft. 2014-ben 653.775,- Ft-taĺ járu|t hozzá a tumusvezetők, Íl|eive a pedagógusok á|ta|
szeÍVezett programok Iebonyo|ításához, utazásokhoz, be|épőjegyek, jutalmak,
ajándéktárgyak vásár|ásához.
IKH }ózsefváros 2014l

A pénz e|osztása a csoportok

|étszáma atapján történt. A
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pénz e|osztását, és a szám|ákka| va|ó elszámo|ást Vadas Györgyné végezte' Nagyon jó
kezdeményezésnek tartjuk egy Losoncĺ isko|ában tanító peda5ógus áĺta| készített ajándék
agyag emĺékérmeket, melyeket |étszámarányosan, juta|omtárgyként adtunk át a kertjletĺ
ískoĺások számára.

Az idei -évben tobb olyan kĺ.i|sős csopoľt is visszatéľt, akiket ĺ.ava|y siŁerr]ll. iĺ|egnyetnĺ.inka
tábor számára. Cé[irányosan több csapatot is keresünk, akiket szeretnénk az üdiiĺőbe
csábítani, ehhez az ke|ĺ, hogy az üdü|őbő| a randa|íľozó, másokat zavarozó csoportokat
kiszűrjLik, azokat ne fogadjuk' Az idei szezonban sajnos két ilyen csoport is e|őforduĺt, a
Pénzügyőr SE egyik csapata, és a református-ango|tábor. Mindkettőve| nagyon sok
probléma akadt, a tcibbí vendég itt tartózkodását nagymértékben zavarták. A probIémák

rendezése a kísérők á|tal nem történt meg, szemé|yesen nekÜnk ke|ĺett beavatkozni
számtaĺan esetben a fegyelmezésbe.
FÜrdőszobás vendégházaink kihasználtságával a tava|yihoz hason|óan nagyon elégedettek
intézményi do|gozók és csa|ádjaik, ilĺetve je|entős

vagyunk, ezt leginkább az önkormányzati

számú váł|aIkozói magánvendég vette igénybe, ugyanakkor az aĺpesĺtípusú, hatszeméíyes,
vizesbIokk né|ktiIi gyerekházak is népszerűek voltak.
á|ta| megígéľ1új gyerek'és kísérőházak elkészítését
nagy*on várjuk,
ezáltal, és a meglévő jó á||apotú házak á|tal látnánk biztosítottnak a kerti|eti. és kri|sős

Az önkormányzat

gyermekcsoporiok színvonaĺasnyaraItatását.

A kb. negyvenhat éves vízvezetékeink álłapota katasztrofális, rengeteg rozsdá

ĹirÜ| ezekbő|

a i,ezetékekbő| a szezon fo|yamán, nem kevés műszaki prob|émát okozva ezá|ta|, egyúttal
je|ezve azt, hogy e vezetékek bárme|yik pi||anatban ki|yukadhatnak, mťíkĺ'désképtelenné
téVe ezá|ta| a tábort. Ezek cseréje kieme|ten fontos |enne!
Az új házak me||ett fontos fe|adat a két gyerekwc fe|rijÍtása. Áĺ|apotuk mĺíszakiés esztétikai
szempontbó| erősen kifogáso|ható, sok vendég számára tászító |ehet.
gyerekzuhanyzó me|'egvíz e||átását a napenergiát hasznosító korszei.ű fűtés híján egy
gázolaj üzemű kazán biztosítja továb,bra ĺs. Ezen kazán égőfejét tcibb esetben javítottuk a

A

nyár folyomôn' Javasoĺjuk ehhez egy másik égőfej vásár|ását tarta|ékként'

A

do|gozóinkkal kapcso|atban e| kívánjuk mondani, hogy a két új doĺgozó sikeresen
bei|ĺeszkedetl egy csapatot 'aIkottak a régiekkel. Nagyon jó közcisséget sikerÜĺt
kovácsclnunk,

a

munkavégzés jó hangu|atban te|t, egymás munkáját szükség esetén

szívesen segítették;munkájukkaI e|égedettek voĺtak vendégeink'
A takarítássaI kapcso|atban merü|t fe| egy-két kifogás, amit je|eztÜnk a takarítónő számára,
aki ĺgyekezett rendezni azt.
Á|talánosságban e|mondható, hogy a nyár végére nagyon e|fáradt és kimerÜlt mĺndenki. Ez
azza| is magyarázható, hogy egyetĺen pihenőnap né|kü| csináltuk végig az egész szezont,

minden szombat és vasárnap munkával te|t. Az e|őző évekhez képest ugyanis a jobb
vendég|étszám e|érése érdekében hétvégénis fogadtunk csoportokat, és a magánvendégek

számára is lehetővé tettük ezt. Sżeretnénkeĺérnimindannyĺunk jobb anyagi és erkö|csi
megbecsü|ését,

[KFĺ |ózsefuáros 2014]
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A

gyermekek egé5zségügyi feiügyeletét

maradéktaIan uĺ elégedettek vagyunk'

öt

szakember végezte, akiknek munkáiáva|

A vízimentő szolgá|atot el|átó és büfét tizeme|tető váIĺa|kozó munká'!ávaĺ
kapcso|atban azt

tapasztaltuk, hogy a büfé tjzemeĺtetés sokszor a vízimentés rovására
történt.

A nyár fo|yamán a Vĺlt. Kerületi Rendőrkapitányság íendőrei 4 a|kalomma|
- fO1'4,
2o1.4.o7.3L-o8'02,2o14'o8.12-74,

07.og-L.t,

és 2014. 09.03-án -

tartottak e|őadásokat táboruńkban.
Az előadásaik e8V része megByezett a tavaĺyi évben látottakkal, (igazoĺtatás,
kutyás
bemutató) emiatt a kíséĺőpedagógusok és a gyerekek nem i8azán
mutattak érd'ek|ődést'

nem szívesen vettek részt a bemutatókon.
Újdonságként hatott az első aIkaĺo'mmaI a nyombiztosítók, heĺ},színe|ők
előadása, amĺ nagy
sikert aratott, nagy élményvoit a gyerekek és pedagógusok számára
egyaránt.
A nyugdíjas csoport részérerendezett interaktív bűnmegeĺőzési előadás
isjó| sikerÜ|t, annak
elIenére, hogy az időskĺubokban gyakran tartanak ilyen jelIegű
tájékoztatókat.
Ezúton mondunk köszĺjnetét munkájukéĺt, örÜlünk alka|mankénti jeĺen|étÜknek,
amire a
jövőben is számítunkl Javas|atunk, hogy ajovő
évben új tematikávaI késztiljenek, tekintetteI
arra, hcgy többségében ugyanazok a gyerekcsoportok nyara|nak
náĺunk évrő|.évre.

osszességében e|mondhatjuk, hogy jókedvű, mege|égedětt vendégek
táVoztak tőlÜnk,
akikre . e|rnondásuk szerint . a jovő évben
is számíthatunk. Úgy érezzük, hogy munkánkat

'szíwe|- |étekkel' maximá|isan a vendégek igényeit szem előtt tartva végeztük.
E szeĺ|emiség
jegyében szeretnénk dolgozni a jôvőben is. ezúton
is megkrĺszönve kol|egáink önfeláĺdozó
munkáját!

Magyarkútĺ Eĺdeĺlskola és [idüĺő
A Magyarkúti Gyermeküdü|ő Erdeĺ |skoIaĺ programjai egyre népszerűbbek
és egyre
bővülnek' Nagyon fontos feladatnak tekintjÜk, hogy az oktatási intézményekbő|
ideérkező
csoportoknak előre tervezett és elhatározott programjai legyenek,
akkor a fe|tételeket
időben tudjuk bĺztosítani. Sajná|atos módon az lskolák kevésbéveszik
igénybe a késő őszĺ és
té|íturnusokat, tartanak az időjárástó|, a szÜ|ők sem szívesen engedik
gyermekéiket
e|

havas, hideg téĺbe.

a

A

környéken széleskörú paľtnerĺ há|ózattal rende|kezt'!n|ĺ, ĺ||etve
a he|yszínen is sokféĺe
programot tudunk ajánlani. Esős napokra, kézműves fog|alkozásokat,
sze||emi

vetélkedőket
śz€i,Vézünk a csoportoknak' Kisállat bemutatónk rendkívül népszerű gyérekek
a
körében.
Kemencénkben kenyér|ángost, pizzát sütünk a csoportok kozremŕíködésévei.

A Kövessy Erzsébet Szakkozépisko|a tanu|iiĺnak aktív részvéte|évelkészÜĺt
eĺ az ridü|őben és
a réten a fa asztalok és padok felújítása, va|amínt a kor|átok fa|épcsők karbantartása

,
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festése. A turĺsta szá||ás erneletes ágyainak betétjeit kicseréltük, biztonságosabbá tettűk
pihenést.

a

Augusztus hónapban elvégeztÜk az éves rendszeres karbantartást és tisztasági festést; rovar
és rágcsálóirtást.

A

kihasználtság vonatkozásában, gondot jelent az ĺsko|ai szünetekkel i|ĺetve az országos
ünnepekkeĺ meEtort hetek fe|tĺiĺtése.2014.évben ezek a szrjnetek jó páĺ hét kiesést

jeĺentenek.

2o'J.4'

az Erdeĺ ĺskola létesítményeinekfejlesztésére,
energiatakarékosságra és a fogĺalkozások bővítésétszolgá|ó eszközc!k beszerzésére, mert a
évben nem pá|yázatunk

kiírásokban szerepłő fe|téte|eknek nem feĺeltÜnk meg, de továbbra ĺs fontos feladatnak
tekintjÜk a pá|yázatok figye|ését és Ę a tejlesztések pénzÜgyi fedezetének biztosítását.

Magyarkút kihaszná|tsága összességében is és részleteiben is elmaradt a tervezettő|. Az
okokná| már említettLik az előzőekben a kiesetť heteket, ĺ||étveaZ egy turnusban érkezettek
-az osztályok egyre kisebb |étszáma miatt- a kisebb létszám rontja a kihaszná|tságot.
A vendégnapok alakulása 2014-ben

Iámogatoit vendégnapok

Magyarkút, 201.5. március

1.0,

i,,ł,

ŕi' Ĺtuin

Ügyvezető igazgató
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