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K I V O N A T 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 

2015. évi költségvetésének elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. évi költségvetésének elfogadásáról    

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. évi 

költségvetését e határozat mellékleteként elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Borsi László ügyvezetőt a Kft. 2015. évi költségvetésének 

végrehajtására.  

 

Felelős: Borsi László ügyvezető  

Határidő: azonnal illetve folyamatos 

 

 

Kmf. 

 

 

Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 

 

 

  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 

         képviselő              képviselő 

   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
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„Melléklet az 53/2015. (II.10.) Kt. sz. határozathoz” 

Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2015. évi költségvetése 

A bevételi források 2 irányból származnak: önkormányzati megrendelések és egyéb, külső 

megbízások. 

2015. lesz a cég bázis éve, ezért a konkrét költségtervezés, illetve cash-flow nehezebben 

tervezhető.  

Biztonsági „kűrt” futunk, s az alapfeladatokra koncentrálunk. A következő években 

diverzifikáljuk majd a működésünket. Meghatározó feladatnak tartjuk a város tisztán tartását, 

virágosítását és zökkenőmentes üzemelését, az intézmények zavartalan működtetését, továbbá 

az önkormányzati testület által jóváhagyott fejlesztések koordinálását, illetve 

generálkivitelezői tevékenységét. 

A cég a székhelyéül is szolgáló irodát a tulajdonos önkormányzattól bérli térítésmentesen, de 

fizeti az üzemelés és karbantartás költségeit. 
 

2015. évi költségvetés 

  

Ercsi Dunakavics Nonprofit KFT  

2451 Ercsi, Fő utca 27  

  

 e/Ft 

Bevétel: 49 011 

    

Városüzemeltetésből származó bevétel 45 511 

 Parkfenntartási feladatok 15 862 

 Települési hulladék kezelés 10 831 

 Közutak karbantartása 5 152 

 Lakó és nem lakóingatlan karbantartása 13 666 

    

    

Egyéb megszerzett bevétel 3 500 

    

Költségek,kiadások: 49 011 

    

Irodaüzemeltetés összsen: 45 091 

Eszközbeszerzés 1 000 

Közműdíjak 1 920 

Irodaszerek,tisztitószerek költségei 120 

Könyvelés,könyvvizsgálat,jogi szolg. Díja 1 960 

Saját gépjármű használat költsége 1 920 

Bérek,járulékok 36 629 

Megbízások,járulékok (FB tagok) 1 542 

    

Városüzemeltési ktg-ek összesen 3 920 

Üzemanyag ktg (traktor,fűnyíró, láncfűrész) 3 000 

Karbantartási ktg (traktor) 350 

Karbantartási ktg (fűnyíró) 570 

Alvállalkozói díjak (utak karbantartása)  

Egyéb költségek fejlesztésre  

    

    

Mindösszesen: 0 
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                                                       Személyi állomány 

 

13 fővel indul a kft. 

 

 Ügyvezető – Borsi László 

 fejlesztésekért felelős menedzser – Juhász István 

 üzemeltetésért felelős menedzser – Scheszták Sándor 

 fejlesztési, valamint pályázatfigyelő és koordináló munkatárs – Sütő János 

 titkárságvezető – Bukovi Gizella 

 titkársági asszisztens – József Orsolya 

 fizikai állomány, karbantartók – 5 fő 

 Közmunkások foglalkoztatását felügyelő munkatárs – 2 fő 

 Jogász, könyvelő – külsős megbízással. 

 

Költségként jelentkezik még a Felügyelő Bizottság 3 tagjának díjazása (összesen 100.000 

forint/hó – 40-30-30ezer), valamint a könyvvizsgáló díjazása.  

A cég alkalmazottainak juttatását kétszintű díjazásban valósítjuk meg: a havi fix bér és 

költségtérítés mellett (amit a pontosan körülhatárolt feladatok gondos elvégzése fejében kap a 

munkavállaló) érdekeltségi rendszert alakítunk ki, amelyet kizárólag a plusz bevételt jelentő 

tevékenységből finanszírozunk. 

 

 
 

 

 


