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Cégjegyzék száma

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
2151. Fót, Malom utca 1.

Közhasznúsági melléklet
2021. üzleti évről

2021. január 1.- 2021. december 31- ig

Fót, 2022. május 26.
Sólyomvári Erika Mária
ügyvezető

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Közhasznúsági melléklet
2021-es üzleti évről
1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
1.1 Név
Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

1.2 Székhely
Település:

Fót

Közterület neve:

Malom

Irányítószám:

Közterület jellege: utca

Házszám:

1.3 Cégjegyzékszám:

13-09-124501

1.4 Képviselő neve:

Sólyomvári Erika Mária

2151

1.

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (Mötv tv.) a közszolgáltatási
feladatok biztonságos, hatékony, és jó minőségben történő ellátásával az Önkormányzat Képviselő-testülete (KT.)
162/2011.(III.30.) számú határozata alapján a Közszolgáltatót bízta meg.
- Köztisztaság-és településtisztaság biztosítása (Mötv. 13.§. (1) bekezdés 5. pontja szerint
- Helyi közutak és közterületek karbantartása és fenntartása (Mötv. 13. §. (1) bekezdés 2. pontja alapján
- Csapadékvíz elvezetés, hóeltakarítás, síkosság-mentesítés (Mötv. 13. §. (1) bekezdés 8.pontja szerint
- Kegyeleti szolgálati tevékenység
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Köztisztaság-és településtisztaság biztosítása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.évi CLXXXIX tv.

Fűnyírás, fűkaszálás, parkok gondozása, fakivágás és gallyazás, parlagfű-mentesítés, települési
szemétszállítás, illegális szemétlerakások megszüntetése, virágok-,cserjék-,bokrok nevelése
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Fót lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma:

20 000 fő

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Fót város közterületeinek, parkjainak, zöldterületeinek rendszeres és szervezett karbantartása, gondozása tartozik ebbe a
feladatkörbe. 2021-ben is folyamatosan végeztük a közterületek kaszálását, a várost több tízezer virágpalántával ültettük
be tavasztól őszig, növeltük az évelők, cserjék számát, a villanyoszlopokat muskátlikkal díszítettük. A veszélyes fákat
gallyaztuk, kivágtuk és cserébe több száz új fát ültettünk el. A köztéri hulladéktárolókat folyamatosan ürítjük és az illegális
szemétlerakókat igyekszünk felszámolni.

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Közhasznúsági melléklet
1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
1.1 Név
Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

1.2 Székhely
Település:

Fót

Közterület neve:

Malom

Közterület jellege: utca

Irányítószám:

Házszám:

1.3 Cégjegyzékszám:

13-09-124501

1.4 Képviselő neve:

Sólyomvári Erika Mária

2151

1.

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (Mötv tv.) a közszolgáltatási
feladatok biztonságos, hatékony, és jó minőségben történő ellátásával az Önkormányzat Képviselő-testülete (KT.)
162/2011.(III.30.) számú határozata alapján a Közszolgáltatót bízta meg.
- Köztisztaság-és településtisztaság biztosítása (Mötv. 13.§. (1) bekezdés 5. pontja szerint
- Helyi közutak és közterületek karbantartása és fenntartása (Mötv. 13. §. (1) bekezdés 2. pontja alapján
- Csapadékvíz elvezetés, hóeltakarítás, síkosság-mentesítés (Mötv. 13. §. (1) bekezdés 8.pontja szerint
- Kegyeleti szolgálati tevékenység
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Helyi közutak és közterületek karbantartása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.évi CLXXXIX tv.

Fót város közigazgatási területén belül gondoskodik az Önkormányzat tulajdonát képező aszfalt utak
karbantartásáról
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Fót lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma:

20 000 fő

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az utakkal kapcsolatos feladatok rendkívül sokrétűek. Az utak és járdák fenntartása, üzemeltetése magában foglalja a
karbantartást, folyamatos ellenőrzést útellenőr által, téli síkosságmentesítést, KRESZ táblák kihelyezését, pótlását az
önkormányzati tulajdonú szilárd- és földutakon, hozzávetőlegesen 70 km-en. A szilárd burkolatú utakon a
karbantartás alapvetően kátyúzást, pormentesítést, a földutakon egyengetést és gréderezést jelent.
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Közhasznúsági melléklet
1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
1.1 Név
Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

1.2 Székhely
Település:

Fót

Közterület neve:

Malom

Irányítószám:

Közterület jellege: utca

2.

2151

Házszám: 1.

1.3 Cégjegyzékszám:

13-09-124501

1.4 Képviselő neve:

Sólyomvári Erika Mária

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (Mötv tv.) a közszolgáltatási
feladatok biztonságos, hatékony, és jó minőségben történő ellátásával az Önkormányzat Képviselő-testülete (KT.)
162/2011.(III.30.) számú határozata alapján a Közszolgáltatót bízta meg.
- Köztisztaság-és településtisztaság biztosítása (Mötv. 13.§. (1) bekezdés 5. pontja szerint
- Helyi közutak és közterületek karbantartása és fenntartása (Mötv. 13. §. (1) bekezdés 2. pontja alapján
- Csapadékvíz elvezetés, hóeltakarítás, síkosság-mentesítés (Mötv. 13. §. (1) bekezdés 8.pontja szerint
- Kegyeleti szolgálati tevékenység

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Csapadékvíz elvezetés, hóeltakarítás, síkosság-mentesítés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.évi CLXXXIX tv.

Fót város közigazgatási területén belül gondoskodik a megfelelő csapadékvíz elvezetésről, hóeltakarításról és
síkosság-mentesítésről.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Fót lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma:

20 000 fő

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Ebben a feladatkörben még az alábbi feladatokat látjuk el;
- Burkolt utak tisztítása
- Szikkasztó árkok tisztítása
- Lefolyástalan utak és szikkasztó kutak szippantása
- Szikkasztó kutak és vésztározó tisztítása
- Zárt csapadékelvezető rendszerek tisztítása
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1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
1.1 Név
Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

1.2 Székhely
Település:

Fót

Közterület neve:

Malom

Irányítószám:

Közterület jellege: utca

2.

2151

Házszám: 1.

1.3 Cégjegyzékszám:

13-09-124501

1.4 Képviselő neve:

Sólyomvári Erika Mária

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (Mötv tv.) a közszolgáltatási
feladatok biztonságos, hatékony, és jó minőségben történő ellátásával az Önkormányzat Képviselő-testülete (KT.)
162/2011.(III.30.) számú határozata alapján a Közszolgáltatót bízta meg.
- Köztisztaság-és településtisztaság biztosítása (Mötv. 13.§. (1) bekezdés 5. pontja szerint
- Helyi közutak és közterületek karbantartása és fenntartása (Mötv. 13. §. (1) bekezdés 2. pontja alapján
- Csapadékvíz elvezetés, hóeltakarítás, síkosság-mentesítés (Mötv. 13. §. (1) bekezdés 8.pontja szerint
- Kegyeleti szolgálati tevékenység

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kegyeleti szolgálat

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.évi CLXXXIX tv.

A Társaság gondoskodik Fót város közigazgatási területén lévő temetők és ravatalozók fenntartásáról és üzemeltetéséről,
ezen belül az épületek fenntartásáról, karbantartásáról, a zöldfelületek gondozásáról és fenntartásáról, a temetők
síkosságmentesítéséről.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Fót lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma:

20 000 fő

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Rendszeresen ellátjuk a következő feladatokat: meglévő utak- és parkolók karbantartása, síkosságmentesítése, kapuk és
kerítések javítása, vízvezetékek, vízcsapok fagymentesítése, közüzemi díjak fizetése. Rendszeresen ellenőrizzük a sírjelek
állapotát és amennyiben szükséges, intézkedünk a balesetveszély elhárításáról.
A zöldfelületek karbantartása április elejétől október végéig tart, a hulladék összegyűjtése folyamatos. Kollégáink nyitják és
zárják a temetőket, a Halottak napi megemlékezések idején ügyeletet tartanak.

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Közhasznúsági melléklet
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon felhasználása
4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke Felhasználás célja

A tárgyévben nem csökkent a saját tőke összege
4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon
kimutatása (összesen)
Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon
kimutatása (mindösszesen)

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

A Társaság nem adott cél szerinti juttatást az előző és a tárgyévben
sem
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

0
Előző év

0
Tárgyév

0

0

0

0

0

0

Cél szerinti juttatások kimutatása(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

A.

Előző év

(ezer Ft-ban)
Tárgyév

Munkabér (bruttó összeg szocho teher nélkül)

8 600

14 120

Választott tisztségviselő díja (bruttó összeg szocho teher nélkül)
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)

2 340

2 535

10 940

16 655

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Közhasznúsági melléklet
2021-as üzleti évről

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B.
C.

Éves összes bevétel

Előző év (1)

adatok ezer Ft-ban
Tárgyév (2)

415 601

466 684

ebből:
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.
évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg
0

D.

Közszolgáltatási bevétel

E.
F.

Normatív támogatás
Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

391 466

438 593

0

0

0

0

G.

Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

24 135

28 091

H.

Összes ráfordítás (kiadás)

407 621

439 668

I.

Ebből személyi jellegű ráfordítás

222 504

264 474

J.

Közhasznú tevékenység ráfordításai

380 748

411 401

K.
L.

Adózott eredmény
A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

7 933

3 753

0

0

Erőforrás ellátottsági mutatók

Mutatók tejesítése
Nem

Igen
Ectv. 32. §. (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

IGEN

Ectv. 32. §. (4) b) [(K1+K2) >=0]

IGEN

Ectv. 32. §. (4) C) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >=0,25]

IGEN

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutatók tejesítése

Ectv. 32. §. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. §. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)> 0,5
Ectv. 32. §. (5) c) [(L1+L2)/2 >=10 fő]

NEM
IGEN
NEM

