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Csanytelek Község Önkormányzatának egyszemélyes gazdasági társasága a 2009. gazdasági 
évet az alábbiak szerint zárta. 
 
 
2009. december 31. állapot szerint  
- Kötelezettségek összege:                    18 597 e Ft.    ( melléklet szerint ) 
- Követelések összege                             6 473 e Ft.    ( melléklet szerint ) 
 
- mérleg szerinti eredmény                    1 370  e Ft. 
 
 
A 2009. évi tevékenység adózás utáni eredménye 1 370 e Ft.      
 
  
1./ Víztermelés – kezelés – elosztás 
Tevékenységi kör eredménye:  7.948. e Ft ( melléklet szerint ). 
A vízmű két fővel dolgozik ( egy fő vízdíjbeszedő, egy fő vízmű karbantartó ). A vízmű 
biztonságos működése műszakilag biztosított, mert a Botond úti kút és a Pókföldi kút 
villamos vezérlése átalakításra került, PLC rádióhullámos, számítógéppel vezérelt a 
folyamatos, biztonságos vízellátás érdekében. A Síróhegyi kutunk is üzemkész állapotban 
van. Kapcsolatban állunk a Csongrádi V-Meter Kft-vel, segítségékükkel a villamos műszaki 
hibákat néhány óra alatt elhárítjuk. Vízminőségünk tisztítás nélkül jó, némi problémát a 
vastartalom és az ammónium határérték körüli értéke jelent. 
 A vízdíjhátralék az év végén 4.00 e Ft. volt, amit folyamatos fizetési felszólításokkal 
próbálunk behajtani, valamint a nagy összegű tartósan nem fizető tartozók ellen  
vízkorlátozást foganatosítottunk, ügyvédi felszólítás után bírósági eljárás útján végrehajtási 
eljárást is kezdeményezünk. Már mutatkoznak ennek az intézkedésnek a pozitív hatásai. 
 A 2009. évben a víztermelés 224.206 m3 volt, amelyből a kiszámlázott 156.332 m3, 30,27% 
a veszteség. A vízmérőórák folyamatos cseréje biztosított, a 2009. évben 85 darabot 
vásároltunk 312 e Ft. értékben,  lecseréltünk 92 vízmérőt, amelyet ingyen végzünk, 
ellentétben más vízszolgáltatókkal, akik kifizettetik a vízmérő óra árát, illetve tovább folyik a 
vízmérőórák plombázása az esetleges visszaélések elkerülése miatt.   
  
 
2./ Iskola – konyha 
Tevékenységi kör eredménye:  1. 938 e Ft. ( melléklet szerint ) 



A konyha működésével kapcsolatban elmondható, hogy a konyhái létszám nyolc fő, az 
étkezők létszáma elérte a 360 főt, ebből a kiszállított adagok száma 70. Az ÁNTSZ, a 
munkavédelmi felügyelőség, valamint az állategészségügyi ellenőrzések eredményei 
pozitívak, kifogásolt dolgokat nem találnak. Az étel minőségére panasz nincs, ezt jelzi az 
étkezők létszámának folyamatos növekedése. 
A konyha és a kiszolgáló helyiségek festése rendben megtörtént.  
 
3./ Faluház 
Tevékenységi kör eredménye: - 1.025. e Ft ( melléklet szerint ) 
A Faluház továbbra is a falu rendelkezésére áll az ingyenes Internet szolgáltatással, valamint 
helyet biztosít a mozgó árusok, és a civil szervezetek, egyesületek összejöveteleihez.      
Bevételként a terembérleti díjak, valamint az italértékesítésen realizálódó haszon 
jelentkeznek. 
 
A 2010. gazdasági év elsődleges feladata a jelentős kintlévőségek behajtása, ebből a 
kötelezettségeink minél gyorsabb teljesítése. Emellett a nyereséges ágazatok még 
gazdaságosabb működtetése és a veszteséges tevékenységi körök gazdaságosabbá tétele a cél. 
 
A helyi takarékszövetkezeti fiókkal kötött hosszúlejáratú hitelének törlesztése rendben, 
időben történik, valamint a vízkészlet járulék hátralékának utolsó részlete is kifizetésre került 
a 2010. október 10-én. 
 
Szállítói tartozásaink drasztikusan csökkentek, igyekszünk továbbra is ezt az eredményt 
produkálni, illetve javítani a Kft. működésének hatékonyságán. 
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