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A 2010-es ev tevekenysegebol

elindulas okozta veszteseseket a 2009 --es ev

Az evi koltsegvetes elkeszitesenel a

konkret forrasokat a jovedehneket illetoe
koltsegvetes osszeallitasanak, rnegvi
levo szerzodesek alapjan ez val,os elvarasnak

Az elso negyedevben a tervezettt 1.567 lej hr

tenyezok :

A jovedelmek 93 o/o-os megva

tervezetthez viszonyitva 88 %
koltsegek :87 oh, mas koltsegek =
Tusnad kozses fele 2010 elso

allitottunk ki szamlat -
koltsegekkel sem terheltuk az elso

- sikerult 26 balat kesziteni a

kivallogatott hulladelkbol, ami 1 10

A masodik negyedevben 2.127

Befolyasolo tenyezok :

A jovedelmeket I 17,7 Vo -ban tel

honapban szamlaztuk le Tusnad
jovahagyas alapjan . A raeso kol
Kapolnasfau tanacsa alkalmi szo

jovedelem szinten;

A szentimre-tr Budos;furdo

reszre le tudtuk szerzodni

utemben vegezzuk, amit a

szallitmany utan 2.4210 lej konyveltunk le.
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haszon kellettl volna fedezze a mesalakulas es

ezt tartottuk szem elott, figyelembe veve a

, valamint az elkerulhetetlen raforditasokat. A
es jovahagyasanak idejen, az alrkor ervenyben

tunt.

nal szemen 7.569 lejt 'valositottunk meg. Fobb

itasaval szemben a raforditasokat sikerult a

leszoritani.

et %.);
gyedeveben

a varhato

(anyagi koltsegek = 90Yo, berjellegu

Vezetotanacsi-hatarozat alapjan nem
joverdelem, viszont a raeso becsult

ektiven gyujtott vag1, utolag a telephelyen
jes nyilvantartasi arral szamitva 2.860 lei.

haszn terveztunk a. megvalositas 12.274 lej let.

Aprilis
esa

uk, olyan korulmenl,ek kozott, hogy
kozseg fele a s:zolgaltatasokat a keresuk

is ekkor terheltuk be.

galtatasra tett le megrendelot, ami 5.184 lej let

hel tisilazasa utan, a Csikszentkiralyhoz tartozo
a mun . A szolglaltatast az igenyeknek megfelelo

jellemez. Majus es iunius honapban 4



A raforditasok megvalositasa I l0
es kontenereket szerezzunk be. am

is. de enelkul nem tudtunk volna
Lovete Tanacsanak keresere

negyedevben 2500 lejjel
mint ami a koltsegvetesben szere

- Az egyre emelkedo uzemanya

arszamitasba 3,25 lej/ liter van

vzemanyagot, ami 16,3 o/o -os

A felev zarasa utan nyilvanvalova valt, hogy
nem megvalosithato, ezert modositottuk,
jovahagyott. A koltsegvetest a rnasodik felev
velt megvalositando jovedelmekbol minden
hozamra javitottuk a masodik frilevet.

A harmadik negyedevet veszteseggel zartuk

Lovete kozseg a harmadik

osszegyujtesere. Az ebbol szarm

ami nem jot be, de a szolkgaltatast

koltseggel jart.
- Tusnad kozseg ugy dontott,

hulladekot, mert urgysem tudja
j ovedelem-kiesest j elentett.

- Ez volt az a pont amikor szerefi

megszoritasi lehetosegeknek es a
buntetokamatokrol osszetekben 5

A koltsegeket probaltuk a leheto

A negyedik negyedev is veszteseges let -

Lovete a tewezett. es a koltse
jovedelemhez kepest (15.300 lej)
Tusnad kozseg nem igenyelte a

ami 11740 lej jovedelem-kiesest j
A vezetotanacs hatarozata alapj

buntetokamatot Tusnad es

Csik-nak beterhelt bunteto

eredmenvben.

A kialakult helyzet megkovetelte, hogy 1100 l-
lenyeges teher volt penzugyileg is es gazdasagilag

uj szerzodesekel. megkotni.

unk a zsakos beszallitasi modszerre. Ebben a

meg Lovete szintjen,jovedelmet valositottun,k

kozel 6.000 lei tobblet.koltseget jelentettek (az

fogva, juniusra mar 3,78 lejjel is vasaroltuk az

kedestjelent).

koltsegvetes a rnegvaltoilott korulmenyek kozott
it a Vezetotanacs a -l ulesen kielemzett es

ugy modositottuk, hog1, a varhatoan biztosnak
raforditast fedezni tudjunk. Gyakorlatilag +l- 0

: -1575 lej. Fobb tenyezoh :

ben nem vittt el zsakrct a lakossasi hulladek
jovedelem l02Ct0 lej let rrolna egesz negyedevre,

megszakitas nelkul elvegeztuk, ami termeszetesen

Szeptember l-tol ne s:zallitsuk el a lakossagi

kifizetni. A harmadik nrogyedevre ez 4694 lej

nk volna ervenyl szerezni a szerzodesben foglat
i ket onkormanyzat fele szamlat allitottunk ki a

lejre.

lacsonyabb szinten tartani.

lefedezesere mar elreve szorosan szamolt
k 9.515 lejre vitt el zsakot.

hulladek elszallitasat December kozepeig,
lentett.

eltoroltuk a hannadik ne;gyedevben kiszamlazott
kozsegeknek es helyette atszamlaztuk az Eco-

Ez a muvelet ..4494 lejt jelent az



A koltsegeket tovabbra

beosztani az esetenkent

j av adalmazas rovas ara.

is leszoritottuk es

nehezen behaj

Az l-es szamu tablazat a jovedelmek

Ezek havonkenti alakulasat a 2-es tablazat.

alakulasat a 3 -as tablazat mutatja.

Mind a harom tablazatbol latszik.
A kiugro reszek az elso negyedevet illetoen

raeso koltsegeket jelentik. Kiugras eszlel

koltsegnel. F.z a kiugras azt mutatja, hogy

szallitodott el mert a kiszolgalt telepuleseken

JOVEDELMEK ELEMZESE

2010-ben a jovedelmeket 102,8 ban si

viszonyitva. 2010 soran, ugy gazdasagilag,

tortent esetek alapvetoen meghatarcrtak az

valositott jovedelem 16.434\ej, Lovete ese

Ezt nemikepp ellensulyozta az a 40 keresk

az elmult ev folyaman sikerult szerzodest

darabonkenti I 10 lejes nyilvantartasi
kezdodoen ertekesiteni is tudjuk ezeketa

RAFORDITASOK ELEMZESE

Az anyagi koltsegek az osszkoltseg
koltsegek a tulnyomoak : 16 Yo/ossz. Lenye
targyak, es az uzemanyag tetele. Az
fogyasztast, valamint azzal sem szamol
kontenereket.

A javadalmazas koltsegei 64,72%o -ot

Amikor nyilvanvalova valt, hogy a j
lefedni munkaval a szemelyzet egeszet, akkor

A szemelyzet 2010 -ben 284 orat

lehetosege eloszor korlatozott
valasztottak. Megtakaritas szinten

Meg egy szemelyt felnormasnak

megprobaltuk olyan rugialmasan es esszeruen

pend, amennyire csak lehetett, tulnyomoreszt a

es raforditasok alakulasat koveti negyedevenkent.

ig a ket legfajsulyosabb koltsegtenyezo havi

az elemzett tetelek aranyosan kovetik egymast.

szamlazott atutemezefi jovedelmet es a

meg Julius- szreptemben kozott az uzemanyag

a periodur;ban tobtr szallitmany hulladek

agyobb rendezvenyek voltak.

erult megvalositrlni a modositott koltsegveteshez

int penzugyileg a Tusnadl es Lovete kozsegekkel

menyek alakulasat. Tusnad eseteben a meg nem

18.593 lej, ami osszesen tobb mint 35.000 lej.

lmi tarsasagtol szarmazo.jovedelem, amelyekkel
i. A jovedelmek 1,40 '%-at a preselet balak

kepviseli. Renrenyeink szerint a kozeljovotol
ven gyujtott huLlladekokrat.

22,58 Yo-at teszik ki, eze,n belul az uzemanyag-

megnott a Lewezetthez viszonyitva a leltari
eseteben nem tudtuk jol felbecsulni a varhato

, hogy kenltelenek leszunk megvenni a

ki az ossz:koltsesbol.

ink nagllon beszukulnek, es nem tudjuk
baltuk csokkenteni ezellet a koltseeeket :

hzetetlen szabadsagon. A munkanelkuli segely
t, majd az altkalmazollak ert a lehetoseget

kb.20000lej.
tunk be. (kb. 1200 lej),



A vezetotanacs hatarozata ala
javadalmazasabol szeptember

vallalkozas javara, ami 3.l52lej.
Ami negativan befolyasolta e:zt a

kellet megemeljunk. (750:21,115 :

potlek).

- Meg kell emlitenunuk, hogy az

ajandekcsomagot adtunk 659 lej

- Mindezeket fisyelembe ve've

javadalmazas havi 2100 lej, a netto

Egyeb raforditasok az osszkoltsegek

6,71 o/olossz. , az utadok, helyiadok 3,I2 o

csak a mukodo gepkocsik utan fizettunk,
szoritottuk le.

A kintlevosegek nehezkes

kifizetesevel aminek kovetkezteben

atszamlaztuk a felelosoknek.
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behajtasa

1420 le

KOLTSEGSZERKEZET

Javadalmazas

Uzemanyagkoltsegek

Szolgaltatasok

Adok es illetekek

Villamosenergia + viz

HATEKONYSAG

Forgoeszkozok megfordulasa

Egy fordulat idotartama

az osszkoltseshez v

376.9801 sB24

92.034 t 582472

39.098 / 582.4

24.842 / 582.4

12.139 1582.47

Raforditasok hatekonysaga (brutto haszon) 22

Jovedelmek hatekonysaga (brutto haszon) 22

593.502 98.751

an az tgazgato

ber idoszakban

a fokonyvelo brutto-
15 %o-ot jovairtunk a

It az ejjeliorok potleka, amit 15 %-rol 25 o/o-ra

Csak az ejszakaix240 oraJho x 12: 12.7100lej.

lmazottak kisikoru gyermekeinek Karacsonyi
n.

az atlag letszam 15 szemely, az atlag brutto
viszont l2l6 lej.

1,84 o -at teszill ki. Ezen belul a szolgaltatasok

ossz. Ugy az urtadoknal, mint a biztositasoknal
reklam, protok,cll koltsegeket a minimalisra

miatt alkalmankent kestunk a kotelezettsegeink

nyi buntetokamatot fizettunk. Ennek nagyreszet

szonyitva : oh

64,72

15,80

6,7 |

4,27

2,08

6781 582.472 : 3189

: 3182

6,01-szer 201O-ben.

59,90 nap.

781 s93.502

x 100

x 100



Kintlevosegek behajtasa

Beszallitok kifizetese

STABILITAS MUTATOI

Fizetokepesseg

Likviditas (altalanos)

Likviditas (azonnali)

Meglevo forgoalapok

Szukseges forgoalapok

Keszpenz + bankok

47.4r4 I s93

7.736 t236490

98.751 - 52.

21.108 + 45

A fenti adatokbol kitunik, hogy
zarta a vallakozas az evet. Ez a stabilitas
emelese nelkul, ami biztositotta, hogy
ugyfelunk tudott hataridore fizetnl Gazdasagi
koltsegvetes szigoru kovetesenek es a rafordi
szintet viszont tartan kell, kolonoskeppen,
szoba johet : berezes, munkasoknak tiszti
szolgaltatasi dijba nem tudunk belefogni
jovedelmek csak a raforditasok fedezesere

120.402

98.751 I

3r.817 I

x 360

360

52.970

2.970

.970

2,27

1,86

0,60

28,76 nap

11,78 nap.

- 52.315

alacsony hatekonysaggal, de viszonylag stabilan
i szempontbol lehetetlen let volna a torzstoke

juk azokat az id.oszakokert, amikor nem minden
szempontbol a hartekonysag szintje gyakorlatilag a

megszoritasanak koszonheto. Egy bizonyos
erre torvenyes rendelke:zes kotelez. Esetunkben
es tisztalkodo szerek stb. Mindaddig amig a

egy minimalis osszeget a fejlesztesre, addig a
kiemelkedo haszon nem varhato.

Vezr:tota

45.781

13.964

3 1.817


