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Csanytelek Község Önkormányzatának egyszemélyes gazdasági társasága a 2013. év 
gazdasági eredménye az alábbiak szerint záródott. 
2013. december 31.   
- összes adózás előtti eredmény            646.454.- Ft. 
1./ Víztermelés – kezelés – elosztás 
Tevékenységi kör eredménye: 418.356.-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 3.500 E Ft, amelyet szeretnénk tovább csökkenteni. 
Az ivóvíz szolgáltatás 2014. január 1-től kikerült a tevékenységi körünkből.     
2./ Iskola – konyha 
Tevékenységi kör eredménye: 656.157.-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 hiányosságot 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:-145.623.-Ft  (melléklet szerint) 
A Faluház továbbra is a falu rendelkezésére áll az ingyenes Internet szolgáltatással, az 
Önkormányzat közalkalmazottat foglalkoztat (4 órában) a feladat ellátására. 
A Faluház működtetése kikerült a tevékenységi körünkből.  
 
A helyi takarékszövetkezeti fiókkal kötött hosszúlejáratú hitelének törlesztése rendben, 
időben történik, másmilyen kötelezettsége, hitele a kft-nek nincs. 
A gazdasági évünk az eddigi adatok szerint nyereséges lesz, de a faluház veszteséggel fog 
zárni.    
Csanytelek, 2014. május 20. 
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