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1.

A villalkozAs 6ltal6nos bemutatisa

A vas Megyei remetkez6si Kft. joger6dj6t 19s3. szeptember 8-6n arapitotta
Vas
Megye Tanacsa krizfeladat ell6t6sra, azaz temet6iizemeltet6s cr6lj6b6l, valamint
temet6sszol gSltatis v6gz6s6re.

A

t6rsas6g tdbbszori 6tarakur6s ut6n 2012. janudr 01. napj6var a megyel
onkorm6nyzatok konszorid6ci6j6r6r, a megyei on ko r manyzati int6zmenyek
es a

Fov6rosi onkorm6nyzat egyes eg6szs6gugyi int6zm6nyeinek
6tv6ter6 ri5r sz6r6 2011.
evi cLlV. Torv6ny 2 g (1) bekezd6s6nek renderkezese erterm6ben
6llami tulaidonoa
kerult. A tulajdonosi jogokat 6s kotelezettse geket 2012. janu6r
1. es 2013. m6rcius
2T kdzdtt a VMIK' 2013. m6rcius 28. 6s 2017. jflius 10. k6zdtt az MNV zrt
gyakorolta.

2017. j0lius 1 0. napj6var a t6rsasdg, varamint a szombathery, Ferenczy
rstv6n u. 1 .
sz. alatti, 487713 hrsz-ri ingaflan szombathely MJV onkorm6nyzatanakturajdon6ba
kerillt 6t.

T6rsas6gunk onkormdnyzatokkal kotott szerz6d6sek
alapj6n kegyeteti
kozszolg5ltat6st, valamint v6llalkoz6si tev6kenys6gk6nt temet6si
szolg6ltat6st

v6gzett fenti id6szakban, 6s v6gez jelenleg is.

A

Szombathely

MJV

Onkorm6nyzatdval kor6bban megkdiott Kegyeleti
K6zszo196ltatdsi szerz6d6s0nk 2017. november 30-6n lej6rt. Az 6nkorm6nyzat
dont6se 6rtelm6ben a temetotizemeltet6s - mint kozfeladat - tovdbbi elldtds6ra
Vagyonkezel6si szerz6d6st k6tottUnk 2017. november 21-6n, mely szerzod6s 2017.
december 01 . napj6t6l 1 5 6ves hatarozott idotartamra sz6l.

A t6rsas6g feladata, tev6kenys6gi teriilete

A tdrsas6g feladata Szombathely Megyei Jogri V6ros tulajdon6ban
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koztemetok

fenntart6sa, Uzemeltet6se, emellett temetkez6si szolg6ltat6sok v6gzese.

szolgAltatAsainak els6dleges igenybe vevoje a lakossdg, valamint a
koztemet6seket 6s a temet6trzemeltet6st megrendel6 6nkorm6nyzatok.

A t6rsas6g

A temetkez6si szolg6ltatAsokat teljes k6rUen nytjtjuk, melyek az al6bbiak:

. Anyakonyveztet6s
. Kopors6s temet6sek teljes kor( Ugyint6z6se
o Hamvaszt6sos temet6sek teljes korU Ugyint6z6se
. Halott sz6llit6s bel- es kUlfold6n
. Halott hamvasztds bonyolitdsa
. Temet6si kell6kek (kopors6, urna, szemfed6, sirjelz6, stb.) forgalmaz6sa
sz6les v6laszt6kban
o Ravataloz6s
. Temet6sek bonyolltAsa (kopors6s, urniis)
. Urna elhelyez6se, kiad6sa
. Exhum6lds, exhumdlAs ut6ni hamvaszt6s
. Gydrszjelent6s forgalmaz6sa, k6r6sre k6szittet6se
. GyAszzene lej6tsz6sa saj6t vagy hozott CD-rol
o Elhunytak h[1t6se
. Sirhelyek, exhum6lt sirhelyek, sirboltok, urnakriptdk, kolumb6rium fUlkek
6rt6kesitese
. Kegyeleti helyek (sirhelyek) hasznalati idejenek meghosszabblt6sa
. R6temet6seset6n sIrk6bontAs. vissza6llitds. betUv6s6s
. Sirgondoz6si munkdk v6llal6sa
. Kript6k, urnakriptdrk, sireml6kek6rt6kesit6se
A temetkez6si szolg6ltat6s bonyolit6s6ra az alAbbi fiokok Allnak rendelkez6sre:

- Szombathely, JAki tlti temet6 (Ferenczy lstv6n u. 1.)

- K6szeg, Temetci u. 30.
- Kdrmend, Sz6chenyi u. 3.

A fentieken t[lmenoen Csepreg 6s Oriszentp6ter telepiil6sek lerakatk6nt v6gzik

a

szolg6ltat6sokat, illetve Csepregen a temet6tlzemeltet6st is mi v6gezzijk.
Temetok Uzemeltet6s6t v6gzi cegUnk:
- Szombathelyen, (7 mfikodci, 5lezArl temetoben)

- K6szegen, (2 temetoben)
- Csepregen (1 temet6ben)
- N6met H6bor[s Sirokat Gondoz6 N6pi Szovets6g megbizds6b6l a
Szombathely-i N6met Katona- temetoben.

Az

6nkorm6nyzati tulajdonb6l ad6d6an

kozbeszerz6si torv6ny eloirdsai vonatkoznak

a

tArsas6g beszerz6sei sordn a

16.

A

temetoiizemeltet6si bev6telek az elv6gzett munk6k leigazoldsa ut6n sz6mra
ki6llitdsa ellen6ben kertilnek i6v6ir6sra.

A v6llalkoz6s tev6kenys6gi k<irei:

-

Temetkez6s,temetkez6stkieg6szitoszolg6ltatds
(F6tev6kenys6g)

-

ZoldterUlelkezel6s
lngatlankezel6s

Osszetettadminisztrativszolg6ltat6s
Fenymesol6s, egyeb irodai szolgaltates
K6megmunk6l6s
M.n.s. egy6b nemf6m dsv6nyi termek gy6rt6sa
Saj6t tulajdon[, b6relt ingatlan b6rbead6sa, ijzemeltet6se

Sz6mviteli,konyvvizsg6l6i,ad6szak6rt6itev6kenys6g
Kozriti 6rusz6llit6s
Egy6b gep, t6rgyi eszkoz kolcsonz6se
Egy6b m.n.s. rij dru kiskereskedelme

K6rnyezetelemz6s

A

Kft. jovedelmezos6ge

-

mivel az dsszes 6rbev6tel mintegy

6i

%-a

a

temet6sszolg6ltat6sb6l sz1rmazik - 6s likvidit6sa elsosorban az 6ves temet6sszAm
fUggvenye, ezen belUl a temet6sek m6dja (kopors6s, hamvaszt6sos), valamint a
magdnv6llalkozdsok 6ltal v6gzett temet6sek a16nya is meghat6roz6.

Strat6giai c6lok:

A Vas Megyei Temetkez6si Kft. c6lja legf6k6ppen az, hogy a lakossdg szAmAra
elfogadhat6, kultur6lt temetoket alakitson ki a zold terirletek gondoz6s6val, a
ndvenyzet 6poliisdval, a temetok fejlesztes6vel, az utak es temetoi letesitmenyek
karbantart6s6val, ugyanakkor a temet6sszolgdrltat6s minos6g6t folyamatosan javltsa,
valamint hatekonyan 6s kisz6mithat6an gazd6lkodjon.
Strat6giai c6lok megval6sit6s6nak eszkozei:

- saj6t eszkdzdllom6ny fejlesztese.
- a feladat ell6t6shoz szUks6ges g6ppark karbantart6sa, szUks6g eset6n
folyamatos cser6je.

- a megfelelo besz6llit6i h6tter kialakit6sa.
- a beszdllitok folyamatos versenyeztet6se r6v6n a szolg6ltat6sok
szlnvona16nak meg6rz6se, javltdrsa, a kolts6gek lehet6s6g szerinti
csdkkent6se mellett.

-

stabilitds megteremt6se, nyeres6gess6gre valo torekv6s.

Eross6gek:

-

szerzod6sekben rogzitett feladatell6t6s, pontosan meghat6rozott feladatkorok
szerzod6s szerinti tervezheto bev6telek
saj6t tulajdon( eszk6z6llom6ny 6sszet6tele, min6s6ge
tapasztalt, elkotelezett hum6ner6forr6s

Gyenges69ek:

-

a kozszolg6ltat6si tev6kenys6gek drlland6an novekvo forr6s ig6nye

6tlaoosn6lalacsonvabbb6rsz(nvonal

Fenyeget6sek:

-

mUkod6st befoly6sol6 jogszabSlyi kornyezet folyamatos vSltoz6sa

munkae16-hi6ny kialakul6sa

a mag6nv6llalkozdsok piaci r6szesed6s6nek noveked6se
feladatell6t6st befolydrsol6 gazdas6gi t6nyez6k folyamatos v6ltoz6sa
term6szeti t6nyez6k munkav6gz6sre gyakorolt hat6sa

Lehet6s6gek:

-

temet6Uzemeltet6k6nt minden onkorm AnyzatnAl a kiz616lagossdg

A t6rsas6g mfikcid6se, Mfikiid6si Terv

TSrsas6gunk Allal

az eloz6 6vben kidolgozott

mUk6d6si strategidt sikeriilt

megvalositani.
Az elmflt 6v folyam6n egyszer sem jelentkeztek likviditAsi probl6m6k.

A

szerz6d6sekben elSirt temet6trzemeltet6si feladatokat sikerult marad6ktalanul
v6grehajtani. A tervezett beszerz6seinket a szi.iks6gleteinknek megfelel6en tudtuk
elv6gezni. A2021.6vben sem kivAnunk hitelt felvenni sem beszerz6seinkhez, sem a
mfik6d6s el6segites6hez. A kotelezettsegek naprak6sz teljesitesevel likvidit6si
probl6m6ink nem voltak.
V6rhat6 tendenci6k 2021-ben: A t6rsasdg kozfeladat ell6t6sa tov6bbra is a Kegyeleti
Kdzszolg6ltat6si, illetve a vagyonkezel6si szerz6d6sekben foglaltak alapjiin zajlik. A
bev6telek az elv6gzett munka uten, havi vagy negyed6ves szAmllzAs form6j6ban
kerUlnek j6vdi16sra. A temet6sszolg6ltatds jellemzoen k6szp6nzes vagy bankk6rty6s

fizetessel t6rtenik. A bev6teleink tervez6sekor
Korm. rendeletet kellett figyelembe vennUnk.

a

Kormdny 60312020. (X11.18.)

,,E rendelet hat5lybalep6s6nek napjdt6t 202'l . december 31. napjdig

c.) a helyi onkormdnyzat t6bbs6gi tulajdoni r6szesed6s6vel m(kcid6 gazdas6gi
t6rsas6g,

6ltal nyfjtott szolgdltat6s6rt, v6gzett tev6kenys6g6rt meg6llapitott dij, az
dnkormSnyzati vagyonnal valo gazdalkodds keret6ben felmerUlt dij, illetve
egyeb dijfizet6si kdtelezettseg (a tov6bbiakban egyUtt: dij) merteke nem lehet

magasabb, mint az ugyanazon dijnak az e rendelet hatdlybalepes6t megel6z6
napon hat6lyos 6s alkalmazand6 m6rt6ke.',

Ez a rendelkez6s
renderKez€s sajndlatos
sajndlatos m6don erinti a temetkez6si szolgdltat6s nyujtdsa
sordn felsz6mitott dijakat is. igy 6rat emelni kiz6r6lag a temetkezesi kelleker
6rt6kesit6se sor6n van lehet6s6gunk, amelynek hatdsa elhanyagolhat6 az
osszes bev6telt n6zve.

2021. 6vben az elozo 6vhez m6rten szervezeti v6ltoztat6sokat nem tervezunk
bevezetni a t6rsas6g m(k6d6seben. A m6r meglevo 6s iizemel6 eszkozpark
r6szleges cser6je vdrhat szuks6gess6, foryamatosan torekedve arra, hogy a
szerz6d6sben vdllali fetadatokat min6l magasabb (de legaldbb az eddigi)
szInvonalon l6thassa el a t6rsas6g.

Bev6teleink alakul5sa temet6i.izemeltetesi (6nkorm6nyzati) es temei6sszolg6ltatdsi
bev6telek kdzott oszlik meg. Alapvet6en tov6bbra is a temet6sszolg6ltat6si bev6telek
meghat6roz6 aranya a jellemz6. Ez a 2021. 6vben is igy prognosztizdrlhat6.

c6l, az alapit6i sz6ndeknak megfelel6en az 6ndll6 feladatelldt6s, 6s ez altat az
alvdrllalkoz6i kor minimaliz6l6sa. Azonban egyes tev6kenys6gek eset6ben
a
specifikus gep 6s eszkoz ig6ny miatt ez nem lehet gazdasdrgos, igy ezekben az
esetekben tov6bbra is alvallalkoz6k bevonds6ra tamaszkodunk (p6ld6ul fakivdrgdsok
eset6ben, amikor alpinista technikdra van szUks6g).

A

hat6kony mukodes kialakit6sa 6rdek6ben 2021-ban

tevekenys69eket kiv6njuk alv6llalkoz6kkal elv6geztetnr:

-

Koros vagy beteg

az

alabbi

-

specidhs -

- a siremr6kekre vesz6ryes - f6k kivdgiisa arpintech

nikdvar

Gepi foldmunkdk
Dardzsirtds, r5gcs6l6irt6s
Villanyszerel6i, gAzszereloi6svizvezet6kszerel6imunkdk
Informatikai

-

speci6lis tuddst ig6nylo _ feladatok

T6rsas6gunk szombathely, Ferenczy rstv6n u. 1. alatti sz6khelyen foglalnak
hetyet
az irodahelyisegek, varamint a fiztkai dorgozok r6sz6re a szoci6lis helyis6gek,
oltozok
is. A g6pek tdrolds6hoz 6s a rakt6roz6si feladatok ell6t6s6hoz is elegendo
heltyel
rendelkezik itt c6gUnk.

A szerz6d6seinkben rdgzitett feladatok, valamint a temet6sszolgAltat6s ell6t6s6hoz
az alAbbi g6pparkkal rendelkezUnk:

-

5 db halottsz6llit6 transporter

-

3 db kisteher g6pjdrmU

3 db traktor 6s 3 db hozzA val6 o6tkocsi. h6tol6 6s s6sz6r6 berendez6sekkel
ell6tva

2 db6nj6r6f(nyir6traktor
15 db ffikasza

4 db levelf(j6 gep
5 db sovenyv6g6

6 db motorffir6sz
3 db M51 ffinyir6

Tovdrbb6 rendelkeziink a napi feladatok ell6tdsShoz, a g6pek karbantart6s6hoz,
tisztitdrsdrhoz sztiks69es egy6b szersz6mokkal, kisg6pekkel.
A g6pek, berendez6sek szervizel6se helyi szakszervizekben tort6nik.

besz5llit6kkal, alv6llalkoz6kkal j6 kapcsolatot tartunk fenn. Folyamatos
versenyeztet6ssel pr6b6ljuk az 6ltaluk k6pviselt min6s6gi szintet fenntartani,

A

meg6rizni 6s a lehetos6gek szerint fejleszteni. EzAltal igyekszUnk
szinten tartani, illetve a lehetos6gekhez m6rten csOkkenteni.

a

kolts6geket

Marketingterv
Marketing politik6nk els6dleges feladata a t6rsas6g elismerts6g6nek javitdsa, a
tulajdonos tov6bbi ig6nyeinek folyamatos megismer6se, az esetleges [j piaci
szerepv6llal6sok kialakit6sa, a versenyhelyzetben mfik6d6 szerepv6llal6sok
e16sit6se.

A temetkez6si szolgSltat6s jelleg6bol ad6d6an c6gijnk 6lland6 Ugyeleti rendszert 6s
a J6ki riti temet6ben napi 24 6r6ban mfikodo portaszolgAlatot tizemeltet.
Honlapunkon az aktudlis tev6kenys6geinkrcjl, a hal6leset eset6n szijks6ges
teendokr6l, a t6rsas6g mUkodes616l kaphatnak inform6ci6kat az 6rdekl6d6k.
Ugyanakkor honlapunkon mdr megtal6lhat6 a szombathelyi temet6kre vonatkozo
sirhelynyilvdntart6 6s -keres6 rendszer.
Kiemelt esem6nyek alkalm5val

-

mint p6ld6ul a Mindenszentek 6s a Halottak napja lakoss6got. Erre
m6dia minden form6j6t
igyeksz0nk felhaszn6lni (televizi6, r6di6, tljs6gcikk, sajAt honlapunk).

kotelez5 jelleggel trijekoztatjuk

a

a

PanaszUgyek int6z6sre term6szetesen szem6lyes-, telefonosform6ban is lehet6s6get adunk.

6s

elektronikus

Szervezeti fel6pit6s

A tudatos l6tsz6mgazd6tkod6s eredm6nyek6ppen jellemzove v6lt a foglalkoztatott
l6tszam hat6konys6g6nak javul6sa, amely a t6rsas6g jovedelmez6s6g6nek es
gazdas6gi helyzet6nek javul5s6hoz, valamint a stabilitdshoz is ielent6s m6rtekben
hozzAjArult.

Az alkalmazott hum6npolitikiink kiemelt celja, hogy a dolgoz6kat

elkotelezett6,
6rdekeltte tegyuk, munk6jukat 6rdemileg, anyagilag 6s erkolcsileg is elismerjuk.

Az idei 6vi fejleszt6seink megval6sit6s6hoz a t6rsas6g tovdbbi szervezeti 5talakit6sdt
nem tervezziik. A meglev6 szervezeti felepit6s 6tszervez6se szakmailag nem
indokolt.

Ebben az 6vben a fizikai dolgozoi dllom6ny tovdrbbi optimaliz6l6s6t kivrinjuk
vegrehajtani, melyhez nemcsak magasabb kereseti lehetos6geket, de a
lehet6segekhez m6rten az optim6lis munkakorulm6nyeket is biztositani kiv6njuk.

Ceg

U n

k jelen leg i

Kirendelts69

szerkezet6t, letsz6m6t az alAbbi tAblAzat

Szellemi foglalkozdsrlak
Teljes munkaid6s
R6szmunkaid6s
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f6
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Fizikai foglalkozSsuak
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Oriszentp6ter

1

FEB tagok

3

Megbizdsi diiasok

1

cegunk 100 %-ban tulajdonosa a Kemenesaljai Kistelepiilesek6rt Nonprofit Kft-ner.

Beruh6z6sok

A

fentiekben emlltetteknek megfeleloen 2021. 6vben

a

temetoijzemeltetesi

feladatokat tov6bbra is j6r6szt on6ll6an kiv6njuk elldtni

A vagyonkezel6si szerz6d6s 6rtelm6ben t6rsas6gunk a kezel6stinkben l6vc! vagyon
6llag6nak meg6v6s6rol, p6tl6s616l koteles gondoskodni. Ebben az 6vben
elkeriilhetetlen a Jdrki fti temeto terulet6n tal6lhat6 muhely 6s szoci6lis epulet teljes

tet6cser6je. A munk6k sor6n a haszn6laton kivuli k6m6nyek lebontAsra keri.jlnex, a
palatetos 6pUlet teljes tet6cser6je megval6sult.

P6nziigyi terv, miiktid6si ktilts6gek

A

.

6vben a p6nz0gyi terv alapjai hasonl6ak az eloz6 6vhez. Azonos
nagys6grendet kepvisel a temet6i.izemeltet6ssel elliitott teriilet nagysaga 6s a
fenntart6sra koltott p6nzeszk6z is, azt figyelembe v6ve, hogy Szombathely MJV
onkorm6nyzata a tulajdonosnak j6r6 sirhely- 6s letesitmeny ig6nybeveteli dijakrol
2021

femondott c6gunk javera 2017. december 1-t61. Az uzleti tervben szerepl6 6rtekek az
eltelt idoszak tapasztalatai 6s a fenti v6ltoz6s alapjAn kertiltek meghat6roz6sra.

A

megfogalmazott strat6giai c6lok

6s irdnyok megval6sit6s6val a

kdvetkez6ket

tervezzUk:

A kolts6gek adataiban az eloz6 ev kdltsegadatai a v6rhat6 infldci6 figyelembe lett
v6ve. Ellenben

a

bev6teli oldalon a v6llalkoz6si szerzdd6seinkben, valamint az
6rjegyz6ktlnkben meghat6rozott osszegekkel sz6moltunk. Az elmrjlt 6vek tendenci6i
alapj6n a temet6sszam folyamatosan csokkent, illetve a lakoss6g temetkez6si
szokasai is megv6ltoztak. Az osszes temet6sen belul a kopors6s temet6sek ar6nya
jelenleg kb. 20%, mig a hamvaszt6sos temetesek6 kb. gO%. Ez az arAny a
temet6sszolg6ltatas 6rbev6telet is jelentosen cs6kkenti, hiszen a szolg6ltat6s 6raiban
jelent6s elt6r6s tapasztalhat6. Ebben az 6vben (a tavalyi 6vhez hasonl6an) a covidlg
jarvany hat6s6ra v6rhat6an megnovekszik a temet6ssz6m. Ennek m6rteket nagyban
befolydsolja a v6dekez6s hat6konys5ga.
Itt klv6njuk hangsrilyozni, hogy a m(kodesi bevetelek tervez6se sor6n a r6sztrnrre
6tengedett onkorm6nyzati dijt6telek mellett a tulajdonost6l kapott 0 eFt 6ltaldnos
mUkod6si tdmogat6s Osszeggel szdmoltunk.

-

A kcilts6gek jelent6s hinyad6t egy6bk6nt a b6rek
T5rsas6gunk februar 01{61

a

r6s

j6ru16kaik teszik ki.

kotelezo minimiilb6r

es garantdlt b6rminimum

emel6snek eleget tett.

A m6dositott 6ves tervunkben a

tulajdonos szombathely Megyei Jogrl VAros

onkorm6nyzata 6ltal engedelyezett b6remel6ssel sz6moltunk jrilius 01t61. Ez havi
szinten a j6rul6kokkal egyutt 1.876 eFftal noveli a szem6lyi jellegii riifordit6sok
osszeg6t.

A Kft- A g6p- es eszkozbeszerz6sek,

beruh6zdsok
alapjiin tort6nnek majd. Hitel felv6tel6t nem tervezzrik.

10

a

rendelkez6sre

6116

forr6sok

Az egyes k0ltsegcsoportokban az al5bbi k6lts6gek keriiltek meghat6rozdsra:

-

Eszkdzbeszerzest a t6rsas6g mUk6d6s6hez sziiks6ges g6pek, berendez6sek,
beruhazasok bekertil6si 6rt6ket tartalmazza g]00 eFt ertekben.

-

Anyag jelleg1 r6forditds: a mtikcid6shez szUks6ges temet6si kell6kek,
ndv6nyek, cserjek, tujdrk beszerz6s6t 6s a m0kod6shez szi.iks6ges

uzemanyagkolts6get, irodaszert, v6d6italt, energi6t, gAzdijat, vizdijat, munkaruh6t 6s
munkav6delmi eszkozoket,
tisztit6szerek koltsegeit larlalmazza 6g.600 eFt
ert6kben.

a

-

lgenybe vett szolgltltat6s; Tartalmazza a sziillit6si kolts6geket, a hullad6k
elsz6llit6s dijrit, javit6si-karbantartdsi k6lts6geket, hirdet6s dij6t, postakoltseger,
telefonhaszn6lati dijat, a konywizsg6lat d'rj6t, a vagyonv6delmi szolg6ltat6s (porta6s temet66ri szolg6lat) dijet48.413 eFt ertekben.

-

Egydb szolg6ltatds: Tarialmazza
hat6sdrgi d'rjakat 6.200 eFt ert6kben.

a

biztosit6s 6s bankk6lts6g dij6t, egy6b

-

szemelyi jellega rdforditas; A t6rsas6g 2021. 6vi tervezett szemeryi jeilegfi
r6fordit6sai 231.256 eFfot tesznek ki, amely tartalmazza a szellemi 6s fizikai
dolgoz6k brutt6 b6r6t, a feliigyel6 bizottsdrgi tagok megbiz6si dij6t, egy6b szemelyi
jellegfi kifizeteseket (cafeteria, betegszabads6g, t6pp6nz 1t3, munkibajArds

koltsegei, reprezentaci6s koltsegek), valamint

a

b6rj6rul6kokat, ad6kat 6s

szakk6pz6si hozz6j6rul6st.

-

K6zvetiteft szolg1ltatasok; A t6rsas6g 6ltal tovAbbszdmldzott szolgdltatdsor
6rtek6t tartalmazza 38.500 eFt ert6kben.

-

Egyeb rdfordititsok: A tdrsasdg 6rtar fizetend6, iparfiz6si ad6, tdrsasdgi ad6,
gepj6rmfi ad6, c6gaut6ad6, innov6ci6s jdrul6k osszeg 6t tarlalmazza 7.400 eFt
ert6kben.

Az tizleti tervb6l lathat6, hogy a

rendelkez6sre 6l16 forr6sok mellett szigorf

gazd6lkod6sra van szUks6g a feladataink marad6ktalan ell6tdsdhoz.

A kolts6gvet6sben elfogadott 0 eFt mrlik6d6si tamogat6s mellett a tervben bemutatott
0 eFt eredm6nnyel sz6molunk.
Uas MeSyei iiitfiiiihoriusr Kft.
0700 $rombathely, Feronczy l. u. 1.

Szombathely, 2021.06.1
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5. szam0

melteklet

VAS MEGYEI TEMETKEZESI KFT.
2021. 6vi

MUKoDEst K|ADASAINAK Uzlerr renve
PENzFoRGALMI KIMUTATAS

MUKoDESI KIADASoK

es munkavedelmi eszkozok beszezese

VETT SZOLGALTAT

MUKODESI BEVETELEK

3. szem0 mell6klet

VAS MEGYEI TEMETKEZESI KFT.
2021. EVI

EREDMENYKIMUTATAS

eFt
NETTO ARBEVETEL

Szombathelyt6l kapott altalanos maik6d6si t6mogatas
BEVETELEK

osszEsEN-

2021. 6vi tervezett
410 016

410 016

eFt
K6LTSEGEK ES

nAronoirAsor

ANYAGJELLEGOffi
Alapanyagok (temetesi kell6kek)
P6tlashoz, cserehez ndvenvek
Munkaruha es munkav6delmi eszkdzok beszezese
Uzemanyag ktg
lrodaszer
Ved6ital, egy6b anyagkdltseg
Tisztit6szerek
Vizdij, energia, g6zdij
IGENYBE VETT SZOLGALTATAS
SzallitAsi, rakodAsi kdlts6g
B6rleti diiak
Kdztisztas6gi dijak
Javites-karbantart6s k6ltseoe
Hirdet6s dija
Postai, tevkdzl6si kdltsegek
Szemviteli, konywizsg6tati dijak
Vagyonv6delmi szolg6ltates
Egy6b igenybevett szol96ttates
Foglalkozas e0. Szolg., Erdekvedelmi szerv Taqdiia
Oktatas, szakkttnyv, kikiildetes

ecvee

szoreAL-ATASBankkOltseg

Biztositasok
Egy6b (hat6s6gi dijak. iltetekek)
KOZVET|TETT SZOLGALTATAS€K
SZEMELYI JELLEGU RAFORDITASOK
B6rk0ltseg
Egy6b szem6lyi jellegU kifizetesek
B6rjerul6kok
ERTEKCSOKKENESI LEIRAS
EGYEB RAFORD|TASOK

M6ys1m
KoLTsEcEKesnAroffi
PENzucyt

2021..IvI AD6zAs EL6TTI EREDMENY

2021. 6vi tervezett

neft6 6rt6ken
68 600
41 300
1 000

2 800

I500
1900
4 300
1 600
7 200
39 550
1 200
2 200

11000

I

000
800

1400
300
9 600
3 200
800
50
6 200
3 900

2't00
200
38 500
231 256
183 621
19 000
18 500

7 400
10

410 016

