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A vAllalkozSs Altal6nos bemutatAsa

A Vas Megyei Temetkez6si Kft. jogel6dj6t 1953. szeptember 8-an alapitotta vas
Megye Tan6csa kcizfeladat ellatasra, azaz temetSizemeltet6s c6lj6b6l, valamint
temet6sszolg6ltat6s v6gz6s6re.

A t6rsasAg tobbszori 6talakul6s utAn 2012. janu6r 01. napj6val a

megyei

6nkormSnyzatok konszoliddrci6j6r6l, a megyei onkormanyzati int6zm6nyek 6s a
FovArosi Onkormdnyzat egyes eg6szs6gtjgyi intezm6nyeinek drtv6te16rSl sz6l6 201 1.
evi cLlV. Torveny 2 $ (1) bekezd6s6nek rendelkez6se 6rtelm6ben drllami tulajdonba
keri.llt. A tulajdonosi jogokat 6s kotelezetts6 gekel 2012. januar 1. es 2013. marcius

27. kdz}tt a VMIK, 2013. m6rcius 28. 6s 2017. jrilius 10. k6z6tt az MNV Zrt.
gyakorolta.

2017. julius 1 0. napj6val a t6rsas6g, valamint a Szombathely, Ferenczy lstv6n u 1 '
sz. alatti, 487713 hrsz-l ingatlan Szombathely MJV Onkorm6nyzalAnak tulajdon6ba
kerUlt drt.

T6rsasdgunk onkorm6nyzatokkal kotott szerz6d6sek alapj6n kegyeleti
kozszolg6ltatdrst, valamint v6llalkoz6si tev6kenys6gk6nt temet6si szolg6ltai6st
v6gzett fenti idoszakban, 6s v6gez jelenleg is.

A

MJV

Onkorm6nyzat6val kor6bban megkdt6tt Kegyeleti
Kozszolg6ltat6si szerzod6sUnk 2017. november 30-6n lej5rt. Az 0nkorm6nyzat
dont6se 6rtelm6ben a temetotizemeltet6s - mint kozfeladat - tovdtbbi ell6t6s6ra

Szombathely

Vagyonkezel6si szerzodest kotottiink 2017. november 21-6n, mely szerzod6s 2017.
december 01. napj6t6l 15 6ves hatarozott idotartamra sz6l.

A tirsas6g feladata, tev6kenys6gi teriilete

A t6rsas6g feladata Szombaihely Megyei Jog0 V6ros tulajdoniiban

6116

koztemetok

fenntartdsa, uzemeltet6se, emellett temetkez6si szolg6ltatdsok vegzese.

A

tdrsas6g szolg6ltat6sainak elsodleges igenybe vevoje

a

lakossdg, valamint

a

koztemet6seket 6s a temetoUzemeltetSst megrendel6 6nkormanyzatok.
A temetkez6si szolg6ltat6sokat teljes korUen ny0jtjuk, melyek az al6bbiak:

. Anyak6nyveztet6s
. Kopors6s temet6sek teljes kor( Ugyintezese
o Hamvaszt6sos temet6sek teljes korfi Ugyintezese
. Halott szAllit6s bel- es kUlfoldon
. Halott hamvasztes bonyolitdsa
. Temet6si kel16kek (kopors6, urna, szemfedo, sirjelzo, stb.) forgalmaz6sa
sz6les v6laszt6kban
. Ravataloz6s
. Temet6sek bonyolitdrsa (koporsos, urn6s)
. Urna elhelyez6se, kiad6sa
. Exhumdl6s, exhum6l6s ut6ni hamvasztds
. Gy6szjelent6sforgalmaz6sa, k6r6sre k6szittet6se
. Gyeszzene lej6tsz6sa saj6t vagy hozott CD-rol
o Elhunytak hilt5se
. sirhelyek, exhum6lt sirhelyek, sirboltok, urnakript6k, kolumbdrrium ftllkek
ertekesit6se
. Kegyeleti helyek (sirhelyek) haszn6lati idej6nek meghosszabbit6sa
. R6iemet6s eset6n sirkobontAs, visszadllit6s, betfiv6ses
. SirgondozAsi munk6k v6llal6sa
o Kriptak, urnakript6k, sireml6kek6rtekesit6se
A temetkezesi szolg6ltaths bonyolit6s6ra azalabbi fi6kok 6llnak rendelkez6sre:
- Szombathely, Jeki 0ii temeto (Ferenczy lstv6n

- Koszeg, Temet6

u

30.

- Kormend, Sz6chenYi u. 3.

u

1)

A fentieken t0lmen6en Csepreg 6s Oriszentp6ter teleptil6sek lerakatk6nt v6gzik

a

szolg6ltat6sokat, illetve Csepregen a temetoiizemeltet6st is mi v6gezzUk.

Temet6k Uzemeltet6s6t v6gzi c6gUnk:
- Szombathelyen, (7 mtikodo , 5 lezArl temetoben)

- Koszegen, (2 temetoben)
- Csepregen (1 temetoben)

- N6met H5bor0s Sirokai Gondoz6 N6pi Szdvetseg megbiz6s6b6l a
Szombathely-i Nemet Katona- temetoben.

Az

onkormenyzati tulajdonb6l ad6d6an

a

tdrrsas6g beszerz6sei sor6n a

kozbeszerz6si t6rv6ny el6i16sai vonatkoznak re.

A temet6fizemeltetesi bev6telek az elv6gzett munkek leigazoldsa utdn havi (illetve
Koszegen 6s Csepregen negyed6ves) szdmla ki6llit6sa ellen6ben kerulnek
j6v6irAsra.

A v6llalkoz6s tev6kenys6gi kiirei

-

:

Temetkez6s,temetkez6stkieg6szitoszolg6ltatAs
(Fotev6kenyseg)

-

26ldterUlelkezel6s
lngatlankezel6s
Osszetettadminisztrativszolg6ltat6s
F6nymdrsol6s, egyeb irodai szolg6ltatds

Komegmunk6lds
M.n.s. egyeb nemf6m 6sv6nyi term6k gy6rt6sa
Sajdt tulajdon0, berelt ingatlan berbead6sa, lizemeltet6se

Sz6mviteli,konyvvizsg6l6i,ad6szakert6itev6kenyseg
Koztiti 6rusz6llit6s
Egyeb gep, t6rgyi eszkoz kolcsdnz6se
Egyeb m.n.s. 0j 6ru kiskereskedelme

K6rnyezetelemz6s

-

mivel az osszes 6rbev6tel mintegy 65 %-a a
temet6sszolgdltat6sb6l szdrmazik - es likvidit6sa elsosorban az 6ves temet6ssz6m
fUggv6nye, ezen beli.il a temet6sek modja (kopors6s, hamvasztdrsos), valamint a

A

Kft. jdvedelmezos6ge

mag6nv6llalkoz6sok 6ltal vegzett temet6sek a16nya is meghat6rozo.

Strat6giai c6lok:

A Vas Megyei Temetkez6si Kft. celja legfokeppen az, hogy a lakoss6g szemeta
elfogadhat6, kultu16lt temet6ket alakftson ki a zold terUletek gondoz6s6val, a
nov6nyzet 6pol6sdval, a temetok fejleszt6sevel, az ulak 6s temetoi l6tesitmenyek
karbantart6sAval, ugyanakkor a temet6sszolg6ltat6s min6s6get folyamatosan javitsa,
valamint hat6konyan es kisz6mithat6an gazddtlkodjon.
Strategiai celok megvalosit6s6nak eszk6zei:

- sajateszkozdtllom6nyfejleszt6se.
- a feladat ell6tdshoz szUks6ges geppark karbantartesa,

szuks6g eset6n

folyamatos cser6je.

- a megfelelo besz6llit6i h6tt6r kialakit6sa.
- a besz6llit6k folyamatos versenyeztet6se r6v6n a szolg6ltat6sok
szinvonal6nak megorz6se, javit6sa, a kolts6gek lehetos6g szerinti
csokkent6se mellett.

-

stabilit6s megteremt6se, nyeres6gess6gre va16 t6rekv6s.

E16ss6gek:

-

szerzod6sekben rogzitett feladatell6t6s, pontosan meghat6rozott feladatkorok
szerzod6s szerinti tervezheto bevetelek
saj6t tulajdon0 eszkoz6llom6ny osszet6tele, minos6ge
taoasztalt. elkotelezett humAner6fo116s

Gyengesegek:

-

a kOzszolg6ltatAsi tev6kenysegek 6llandoan novekv6 forrds ig6nye
nvonal

Fenyeget6sek:

-

m(kOdest befoly6sol6 jogszab6lyi kdrnyezet folyamatos v6ltoz6sa

munkaero-hidnykialakul6sa
a mag6nv6llalkoz6sok piaci r6szesed6s6nek ndveked6se
feladatell6t6st befoly6so16 gazdas6gi t6nyezok folyamatos v6ltoz6sa
term6szeti tenyezok munkav6gz6sre gyakorolt hatesa

Lehetosdgek:

-

temet6Uzemeltet6kentminden onkorm6nyzatn6l a kiz616lagoss6g

A tirsasdg mfikcid6se, Mfikcid6si Terv

T6rsas6gunk dltal

az

elozo 6vben kidolgozott ml]kodesi strategi6t

sikeri.ilt

megval6sitani.
Az elmrilt 6v folyamSn egyszer sem jelentkeztek likviditiisi problemdk.

A

szerzod6sekben el6irl temetoUzemeltetesi feladatokat sikerUlt marad6ktalanul
v6grehajtani. A tervezett beszerz6seinket a szu ks6gleteinknek megfeleloen tudtuk
elv6gezni. A2O2O.6vben sem kiv6nunk hitelt felvenni sem beszerz6seinkhez, sem a
m(kod6s elosegit6s6hez. A kotelezetts6gek naprak6sz teljesit6sevel likvidit6si
problem6ink nem voltak.

Viirhat6 tendenci6k 2020-ban. A tdrrsas6g kdzfeladat ell6t6sa tov6bbra is a Kegyeleti
Kozszolgaltatdrsi, illetve a vagyonkezel6si szerzod6sekben foglaltak alapjdn zajlik. A
bev6telek az elv6gzett munka utdn, havi vagy negyedeves szamlaz's form5j6ban
kertjlnek jov6ir6sra. A temet6sszolg6ltatdrs jellemzoen k6szp6nzes vagy bankkdrtyAs
fizet6ssel tort6nik. Nagysdrgrendjel az elozo 6vhez hasonloan tervezzilk, a
minim6lisan szUks6gess6 vdlt 6remel6s figyelembe v6tel6vel'
Ez klpezi alapjAt a beveteli UtemtervUnknek is

2020. 6vben az elozo 6vhez m6rten szervezeti vSltoztat6sokat nem tervez[ink
bevezetni a tersaseg m(k6d6s6ben. A m6r meglev6 6s Uzemel6 eszkozpark
r6szleges cser6je valhat szuks6gess6, folyamatosan torekedve arra, hogy a
szerz6d6sben vdrllalt feladatokat min6l magasabb (de legal6bb az eddigi)
szinvonalon l6thassa el a t6rsas6g.

Bev6teleink alakul6sa temetoUzemeltet6si (onkormdnyzati) es temet6sszolg6ltat6si
bev6telek kozdtt oszlik meg. Alapvetoen tovebbra is a temet6sszolgahatesi bev6telek
meghataroz6 at eny a a jellemzo. Ez a 2020. 6vben is igy prog nosztizdlhat6

C6l, az alapitoi sz6nd6knak megfeleloen az onAll6 feladatelldt6s, es ez eftal az
alv6llalkoz6i kor minimalizdl6sa. Azonban egyes tev6kenys6gek eset6ben a
specifikus gep es eszkoz ig6ny miatt ez nem lehet gazdas6gos, igy ezekben az
esetekben tov6bbra is alv6llalkoz6k bevonds6ra tdmaszkodunk (peld6ul fakiv6g6sok
eseteben, amikor alpinista technik6ra van szukseg),

A hat6kony

mrllkodes kialakit6sa 6rdekeben 2020-ban

az allbbi

-

speci6lis -

tev6kenys69eket k[v6njuk alv6llalkozokkal elv6geztetni:

-

Koros vagy beteg

-

a sireml6kekre vesz6lyes - fdrk kivdrgAsa

a

lpintech nik6val

Gepi f6ldmunkak
Dardzsirt6s, r6gcsAloitl6s

Villanyszereloi,g6zszereloi6svizvezet6kszereloimunkek
Informatikai

-

speci6lis tud6st igenylo - feladatok

T6rsas6gunk Szombathely, Ferenczy lstv6n u. 1. alatti sz6khely6n foglalnak helyet
az irodahelyis6gek, valamint a fizlkai dolgoz6k r6sz€re a szociAlis helyisegek, oltozok
is. A gepek t6rol6s6hoz 6s a rakt6roz6si feladatok ell6t6s6hoz is elegend6 hellyel
rendelkezik itt c6gUnk.

A szerzod6sernkben rogzitett feladatok, valamint a temet6sszolg6ltatSs elldt6siihoz
azalAbbi gepparkkal rendelkez nk:

-

5 db halottsz6llit6 transPorter

3 db kisteher gePj6rmti

3 db traktor 6s
ell6tva

3 dbhozzA val6 p6tkocsi, h6tolo 6s s6sz6r6

2 db onjAro fUnyirotraktor
15 db fUkasza

4 db levelflj6 gep
5 db sov6nYv6g6

6 db motorf(r6sz
3 db M51 fUnyiro

berendez6sekkel

Tov6bbd rendelkezilnk a napi feladatok ell6t6sdrhoz, a gepek karbantart6s6hoz,
tisztit6sdhoz szUks69es egy6b szersz6mokkal, kisgepekkel,
A gepek, berendez6sek szervizel6se helyi szakszervizekben tortenik.

besziillit6kkal, alv6llalkozokkal jo kapcsolatot tartunk fenn. Folyamatos
versenyeztet6ssel p16b6ljuk az 6ltaluk k6pviselt minos6gi szintet fenntartani,

A

megorizni 6s a lehet6segek szerint fejleszteni. Ezdrltal igyekszijnk
szinten iartani, illetve a lehetos6gekhez m6rten csokkenteni.

a

kdltsegeket

Marketingterv
Marketing politik6nk elsodleges feladata a tarsaseg elismerts6g6nek javit6sa, a
tulajdonos tov6bbi ig6nyeinek folyamatos megtsmer6se, az esetleges 0j piaci
szerepv6lla15sok kialakit6rsa, a ve rsenyhelyzetben mrik6do szerepvdllal6sok
erosit6se.

A temetkez6si szolgSltat6s jellegebol ad6doan c6gunk 6lland6 ugyeleti rendszert 6s
a J6ki riti temet6ben napi 24 6r6ban mfik6do portaszolgdlatot tizemeltet.
Honlapunkon az aktu6lis tev6kenys6geinkrol, a ha16leset eseten szUks6ges
teendokrol, a t6rsas6g mUkodese16l kaphatnak inform6ciokat az erdekl6d6k.
Ugyanakkor honlapunkon m6r megtalalhat6 a szombathelyi temetokre vonatkoz6
sirhelynyilv6ntart6 6s -kereso rendszer.
Kiemelt esem6nyek alkalm6val - mint peld6ul a Mindenszentek 6s a Halottak napja m6dia minden form6jat
lakoss6got. Erre
k6telezo jelleggel tdrjekoztatjuk
igyekszUnk felhaszn6lni (televizio, r6di6, 0jsdgcikk, saj6t honlapunk).

a

a

PanaszUgyek int6z6sre term6szetesen szem6lyes-, telefonos-

6s

elektronikus

formAban is lehetos6get adunk

Szervezeti fel6pit6s

A tudatos letsz6mgazd6lkod6s eredm6nyekeppen jellemz6v6 v6lt a foglalkoztatott
l6tsz6m hat6konys6g6nak javul6sa, amely a t6rsas6g jovedelmezos6g6nek 6s
gazdas6gi helyzet6nek javulds6hoz, valamint a stabilitdshoz is jelentos m6rt6kben
hozzAjArult.

alkalmazott humanpolitik6nk kiemelt celja, hogy a dolgoz6kat elk6telezett6,
6rdekeltte tegyuk, munk6jukat erdemileg, anyagilag 6s erkolcsileg is elismerji.ik.

Az

Az idei 6vi fejleszteseink megvalosit6sdrhoz a t6rsas6g tov6bbi szervezeti 6talakit6s6t
nem tervezzuk. A megl6vo szervezeti fe16pit6s 6tszervez6se szakmailag nem
indokolt.

Ebben az evben a fizikai dolgoz6i 6llom6ny tov6bbi optimalizdl6s6t kivanjuk
v6grehajtani, melyhez nemcsak magasabb kereseti lehetosegeket, de a
lehetos6gekhez m6rten az optim6lis munkakortilm6nyeket is biztositani kiv6njuk.

CegUnk jelenlegi szerkezetet, letsz6mat az alAbbi tAblAzal mutatja:

Kirendelts6g

Szellemi foglalkoz6s(ak
R6szmunkaidSs
Teljes munkaid6s

Szombathely
Kormend
K6szeg

Fizikai foglalkoziis(ak
R6szmunkaid6s
Teljes munkaid6s

t6

t6

f5

f6

10

I

30

2

'1,

1

4

2

2

5

t

Csepreg

6riszentp6ter
FEB tagok
Megbfziisi dijasok

1

3
7

CegUnk 100 %-ban tulajdonosa a Kemenesaljai KistelepUl6sekert Nonprofit Kft-nek.

Beruh6z6sok

A

fentiekben emlitetteknek megfeleloen 2020. 6vben

a

temetoUzemeltet6si
feladatokai tov6bbra is jor6szt on6ll6an kivdnjuk ell6tni. Ehhez 2020. 6vben az alAbbi
g6pek-berendez6sek beszerz6s6t tervezzUk:

-

2 db ffikasza
2 db f(nyiro

2 db lev6l frij6-sziv6

A tulajdonos elvaresait kovetve fenti g6pbeszerz6seken ttll a temet6kben v6gzendo
beruh6z6sokat a 2. sz. mell6klet szerint kiv6njuk v6grehajtani.

P6nztigyi terv, mfi kiid6si kcilts6gek

2020. 6vben a p6nzUgyi terv alapjai hasonl6ak az el6z6 6vhez. Azonos
nagysAgrendet k6pvisel a temetoiizemeltet6ssel elletott terUlet nagysega es a
fenntartdrsra koltott p6nzeszkoz is, azt figyelembe v6ve, hogy Szombathely MJV
Onkorm6nyzata a tulajdonosnak jA16 sirhely- 6s l6tesitmeny igenybeveteli dijakrol
lemondott c6gUnk javAra 201 7. december 1-tol. Az izleti tervben szereplo 6rt6kek az

A

eltelt idoszak tapasztalatai es a fenti vdltozdrs alapj6n kerUltek meghat6roz6sra.

A

megfogalmazott strat6giai c6lok

6s ir6nyok megval6sit6s6val a

kovetkez6ket

tervezzUk:

A kolts6gek adataiban az elozo ev kdltsegadatai a v6rhat6 inflitcio figyelembe

lett

bev6teli oldalon a v5llalkozdrsi szerzod 6sein kben, valamint az
ir rjegyzeki.r nkben meghat6rozott osszegekkel szdmoltunk Az elm0lt 6vek tendenci6i
alapj6n a temet6ssz6m folyamatosan csokkent, illetve a lakoss6g temetkez6si
szok6sai is megv6ltoztak. Az osszes temet6sen belUl a kopors6s temet6sek ar6nya
jelenleg kb. 20%, mig a hamvasztesos temetesek6 kb, 80%. Ez az arAny a
temet6sszolg6ltat6s 6rbevetel6t is jelentosen cs6kkenti, hiszen a szolg6ltat6s 6raiban

v6ve. Ellenben

a

jelent6s elt616s tapasztalhato,
Itt kivdnjuk hangsrilyozni, hogy a mUkodesi bev6telek tervez6se sorAn - a r6szunkre
a tulajdonost6l kapott 56.1 95 eFt
Atengedett onkormdnyzati dijtetelek mellett
Alta16nos mUkddesi t6mogat6s 6sszeggel szdmoltunk.

-

A kiilts6gek jelent6s h6nyad6t egy6bk6nt a b6rek 6s j6rul6kaik teszik ki.

T6rsasdgunk januirr 01-t6l

a

kotelez6 minimdlb6r

es

garant6lt b6rminimum

emel6snek eleget tett.
A terviinkben a kotelezo emel6sen feltill b6rnoveked6ssel nem sz6moltunk.

Amennyiben

a

t6rsas6g gazdAlkod6sa lehetov6 teszi,

a

lizikai

drllom6ny0

dolgoz6knak az 6v vegen jutalom kerUl kifizet6sre 18.950 eFt + jdrul6kai osszegben
a c6g sajait bev6teleinek a terh6re. Ezen osszeg a tervtinkben ktilon soron kerult
kimutat6sra.

A Kft- A g6p- 6s

eszkdzbeszerzesek, beruhdzdsok
alapj5n tdrt6nnek majd. Hitel felv6tel6t nem tervezztik.

a

rendelkez6sre dll6 forr6sok

Az egyes kolts6gcsoportokban az a16bbi k0lts6gek keritltek meghat6rozdsra:

-

EszkOzbeszerz6s: a t5rsas6g mukodesehez szUks6ges g6pek, berendez6sek,
beruhAzdsok bekerUlesi 6rt6ket tartalmazza 16.480 eFt 6rtekben.

Anyag jelteg1 rdforditAs: a mfikod6shez szUks6ges temetesi kellekek,
ndv6nyek, cserj6k, tuj6k beszerz6s6t es a m0kdd6shez szi.ikseges

-

10

iizemanyagkolts6get, irodaszert, v6d6italt, energi6t, gAzdiiat, vizdijat, munkaruh6t 6s
munkav6delmi eszkdzOket, a tisztit6szerek k6ltsegeit tarlalmazza 65.000 eFt
6rtekben.

-

lg6nybe vett szolg1ltatAs: faftalmazza a sz6llit6si kolts6geket' a hullad6k
etsz6llit5s dij6t, javit6si-karba ntartasi koltsegeket, hirdet6s dij6t, postakoltseget,
telefon haszn6lati dijat, a kdnyvvizsg6lat dijat, a vagyonvpdelmi szolg6ltat6s (porta6s temetoori szolg6lat) dijet 45.500 eFt 6rtekben.

-

Egyeb szolgaltat6s: faialmazza a biztositas es bankkolts6g dijAt' egy6b

hat6s6gi dijakat 5.500 eFt 6rt6kben.

-

szemelyi jetlega rafordil6s A t6rsasAg 2020. 6vi tervezett szemelyi jellegtl
r6fordit6sai 240.510 eFt-ot tesznek ki, amely latlalmazza a szellemi 6s fizikai
dolgoz6k brutt6 beret, a fizikai dolgoz6k r6sz6re kifizetendo jutalom osszeg6t, a
felugyelo bizotts6gi tagok megbiz6si dijat, egy6b szem6lyi jellegtll kifizeteseket
(cafeteria, betegszabads6g, tappenz 1/3, munkdrbaj6r6s kolts6gei, reprezent6ci6s
koltsegek), valamint a berj6rulekokat, adokat 6s szakk6pz6st hozzAi1rullst.

-

K6zvetitett szoqaftaasok: A t6rsasdrg dltal tov6bbsz6ml6zott szolgeltat6sok
ert6k6t tartalmazza 38,860 eFt 6rt6kben.

-

Egyeb ritforditdsok: A tersaseg 6ltal fizetendo, iparLizesi ad6, tersasagi ad6,
gepj6rmu ad6, c6gaut6ad6, innov6cios jdrul6k osszeg6t larlalmazza 6.100 eFt
6rtekben.

Az Uzleti tervbol l6thato, hogy a

rendelkez6sre 6llo forrdrsok mellett szigor0
gazddlkod6sra van szijks6g a feladataink marad6ktalan ell6t6sdhoz.
k6lts6gvet6sben elfogadott 56.195 eFt mfikdd6si tdrmogat6s mellett
bemutatott 100 eFt eredm6nnyel kell sz6molnunk
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eFt
NETT6 ARBEVETEL

Szombathelyt6l kapott altalanos miiktid6si t6mogatas

eFt
2020.6vi tervezett
nett6 6rt6ken

KOLTSEGEK Es RAFoRDiTASoK
ANYAGJELLEGU RAFORDITASOK
Alapanvaqok (temet6si kell6kek)
P6tl6shoz, cserehez novenVek
lvlunkaruha es munkavedelmi eszkozok beszerzese
Uzemanyag ktg
rrooaszer

V6d6ital, eqV6b anvaqkdlts6q
Tisztit6szerek
Vizdij, energia, gezdil
IGENYBE VETT SZOLGALTATAS
Szallitdsi. rakoddsi koltseo
Berleti diiak
Koztisztasdoi diiak
Javitas-karbantartAs koltseqe

B6rkolts6q

Egy6b szem6lyr jelleg( krfrzetdsek
B6rjdrulekok
ERTEKCSOKKENESI LEIRAS
EGYEB RAFORDITASOK
PENZUGYI MUVELETEK RAFORDITASAI
KOLTSEGEK ES RAFORDITASOK OSSZESEN

8 200
1 300
4 300
1

1

Szamviteli, k0nywizsgalati dijak
Vaqvonvedelmi szolqdltates
Egyeb igenybevett szolg6ltatds
Foqlalkozds eu Szolq., Erdekvedelmi szerv. Taqdiia
Oktatds. szakkonvv. kikUldet6s
EGYEB SZOLGALTATAS
Biztositasok
gy6b (hat6sdgr diJak, llet6kek)
KOZVETITETT SZOLGALTATASOK
SZEMELYI JELLEGU RAFORDITASOK

2 400

200

6 900
45 500
800
2 100
10 500
'13 200
800

Hirdetes dita
Postai, tevkdzl6si k0ltsegek

Bankkdltseg

65 000
39 200
1 500

400

300
9 560
5 900
800
140
5 500
3 300
2 000

200
38 860
240 510
167 130
18 950
21

120

33 310
'17 500
6 100

't0
418 980
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M0K0DEsr KtADASATNAK uzLETt rERVE
PENZFORGALMI KIMUTATAS

MUKODESI KIADASoK

2020. 6vi tervezett
nett6 6(6ken

eFt
15 200

ESZKOZBESZERZES

65 000

ANYAGJELLEGU RA FORDITASOK
Alapanvaqok (temetesj kelldkek)
Potleshoz. cse16hez novenvek
l\4unkaruha 6s munkav6delmi eszkozok besze126se
Uzemanyag ktg
lrooaszer
Vedoital, eqveb anvaqk0lts6o
Trsztitoszerek
Vizdii, enerqia, qazd i

39 200

1500
2 40Q
8 200
1 300
4 300
1 200
6 900
45 500
800
2 100
10 500
13 200

GENYBE VETT SZO GALTATAS
SzellitAsi, rakod6si k0ltseg
Berleti d iiak
Koztisztas6qi diiak
Javit6s-karbantartes kolts6qe
Hrrdet6s d iia
Postai, tavkozlesi koltseqek
Szamviteli. konvvvizsqelati diiak
Vaqvonv6delmi szolqaltatas
Egydb gdnybevett szolgdltates
Foqlalkozes eu Szolq , Erdekvedelmi szerv Tagdija
Oktat6s. szakk0nvv. kik0ldet6s
EGYEB SZOLGALTA TAS
Ban kkoltseo
Biztositasok
Egyeb (hatosag i ditak, illetekek)

KOZVETiTETT SZOLGALTATASOK
SZEMELYI JELLEGU RAFORDiTASOK
B6rkoltseg

Jutalom (c6o sai6t bevlteleinek terh6re) fizikai dolgozoknak
Egyeb szemelyi jellegLi kifizet6sek
B6rjerulekok

800

1400
300
560
5 900

I

5
3

2

800
140
500
000
000
500
860

38
240 5'10
167 130
18 950
21 120
33 310
6 100
10
416 680

EGYEB RAFORDITASOK
-EK RAFORDITASAI
PENZUGYI MUVELE']
MUKODESI KIADAS OSSZESEN

MUKoDESI BEVETELEK
Bevetelekbol SzombathelVtol kapott mUkodesi tarmogatas
MUKODESI BEVETEL OSSZCSEru:

419 080

56 195
419 080

ilegyei Temetkezrisl Kft.
0700 Szombalhdt, Fcnnczy I u. L
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