
 

Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: a Gyulakonyha Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében, 2022. május 6-án. 

 

Tárgy: A mellékelt meghívó szerint. 

 

Jelen vannak: A csatolt jenléti ív szerint. 

 

 

Szőke János FB elnök megnyitotta az ülést és köszöntötte a jelenlevőket, majd röviden 

bemutatkozott.  Megállapította, hogy az FB. határozatképes. Javasolta a napirendi pont 

elfogadását, melyet az FB egyhangúlag elfogadott. A jegyzőkönyv vezetéssel   Királyné Vörös 

Katalin, hitelesítésével Szabó László FB. tagot bízta meg, majd átadta a szót az ügyvezető 

úrnak. 

 

Ambrus György ügyvezető köszöntötte a jelenlevőket. Elmondta, hogy az ülésen 5 napirendi 

pont kerül tárgyalásra. 

1, napirendi pont: Egyszerűsített éves beszámoló a 2021 évi gazdálkodásról 

2, napirendi pont: a 2022 évi üzleti terv  

3, napirendi pont: a 2022 évi célfeladat meghatározása 

4, napirendi pont: Az FB. 2022 évi munkaterve 

5. napirendi pont: Egyebek   

 

1, napirendi pont: 

   

Tájékoztatja a jelenlevőket a 2021. évben bekövetkezett eseményekről és a társaság 

bevételeinek és költségeinek alakulásáról, valamint az elért eredményről.  

 

Ambrus György ügyvezető: elmondta, hogy a rezsi költség az idén is az előző évek gyakorlata 

szerint a Gyula Város Önkormányzata és a Gyulakonyha Nonprofit Kft. között létrejött 

„Megállapodás Gyermekétkeztetési Feladatok Finanszírozására „elnevezésű dokumentum 

alapján került elszámolásra. Ügyiratszám: X.9/2021.  A szerződésben elfogadott rezsi 127,93% 

A 2021. első félévi tényleges rezsi 161,29 %, a rezsi különbözet 33,36% mely 2021.01.01-től -

2021.09.30-ig kiegészítésre került. 2021.10.01-től továbbra is csak a 127,93 %-ot 

számlázhattuk.  A 2021 évi tényleges rezsi: 174,36%, melyből az Önkormányzatnak 143,25% 

lett leszámlázva. Év végén a rezsi % különbözet nem került kiegészítésre, mivel a vállalkozási 

tevékenység eredménye összeségében eredményes volt. A társaság összes bevétele 2021.01.01-

12.31-ig 470.524 e Ft., mely 76.747 e Ft-tal több az előző évi bevételeknél. 

 

 Az értékesítés nettó árbevétele 468.550 e Ft társasági szinten 2021 évben 76.492 e Ft - tal nőtt 

az előző év ugyan ezen időszakához viszonyítva. A közhasznú tevékenység bevétele 2021 

évben: 289.113 e Ft., mely összeg 3.737 e Ft - tal kevesebb ez előző év ugyan ezen időszakában. 

A vállalkozási tevékenység nettó árbevétele: 179.437 e Ft, az előző évhez képest 80.219 e Ft - 

tal nőtt.  A növekedés oka, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény idős gondozottjainak étkeztetését újra a Gyulakonyha Nonprofit Kft. látja el.  

 

A társaság összes ráfordítása 2021 évben 458.623 e Ft., mely összeg az előző évhez képest 

87.715 e Ft-tal nőtt. A közhasznú tevékenység ráfordításai 2021 évben 297.167 e Ft., ez az 



összeg 24.813 e. Ft-tal több az előző évinél. A vállalkozási tevékenység ráfordításai 161.456 e. 

Ft, mely összeg 62.992 e Ft-tal nőtt az előző évhez képest.  Az anyagjellegű ráfordítások: 

51.575 e. Ft-tal, a személyi ráfordítások 34.748 e. Ft-tal, az értékcsökkenési leírás 646 e Ft-tal, 

az egyéb ráfordítások 746 e. Ft-tal nőttek.  

A bevételek és a költség növekedését befolyásolták, hogy az általános iskolák alsó tagozat 

diákjai 2021.04.19-től, míg a felső tagozat diákjai 2021.05.10-től folytathatták a 

tanulmányaikat az iskolákban. Ezáltal nőtt az étkezők létszáma is, mely befolyással bírt az 

anyag költség növekedésre.  A személyi ráfordítások növekedését befolyásolta, a kötelező 

béremelés és az, hogy 2021-től már a nyugdíjas dolgozóink is dolgoztak egész évben.  

 

A társaság adózás előtti eredménye: 11.901 e Ft., az adózott eredmény: 11.470 e. Ft. 

 

1/2022.(05.06.) sz. határozat 

 

A Gyulakonyha Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága, Gyula Város Képviselő-

testületénék javasolja, hogy a 2021 évi Kiegészítő melléklet egyszerűsített 

éves beszámoló mérlegét, eredmény kimutatását, valamint a 

350/2011.(XII.30.) Korm.rendelet szerinti közhasznúsági melléklet 

elfogadását.  
 

Az FB egyhangúlag elfogadta az Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletét 2021 

évről, az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, az egyszerűsített éves beszámoló eredmény 

kimutatását és a közhasznúsági mellékletet. 

 

2, napirendi pont: 

 

A Gyulakonyha Nonprofit Kft 2022 évi üzleti terv szerinti közhasznú tevékenységből származó 

bevétele várhatóan 374.066 e Ft.  A Vállalkozási bevétel várhatóan 221.681 e Ft lesz. Bevételek 

összesen 593.374 e. Ft. A bevétel növekedés a 2021 évihez képest 122.850 e Ft. Oka elsősorban 

az étkezői létszám várható növekedése, az oktatási intézmények és az idősek étkeztetése miatt, 

valamint az, hogy 2022 évben már nem a 127,93 %-os rezsivel, hanem 153% -kal számoltunk. 

 

A 2022 évben a várható összes költség 586.971 e Ft. 

 

Az előző évi tényhez képest nagymértékben nőttek a nyersanyag árak, valamint a létszám 

növekedés eredményeként nő az anyag felhasználás.  A ráfordítások emelkedését várhatóan 

iparűzési adó összege emeli meg. 

 

2021.04.01-től 1 évre újra megnyertük a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény idős gondozottjainak étkeztetését. 

 

 

A társaság adózás előtti eredménye 2022.terv szerint 3.822   e. Ft. nyereség.  

 

2/2022.(05.06.) számú határozat. 

 

A Gyulakonyha Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Gyula Város Képviselő-

testületének javasolja, a 2022 év üzleti terv elfogadását. 



 
A 2. napirendi pontban foglaltakat a 2022 évi üzleti tervet az FB egyhangúlag elfogadta.   

 

 

3. napirendi pont: 

 

Az ügyvezető 2022 évi célfeladatainak meghatározása: 

 

- A 2022 évi adózás előtti eredménye nem lehet veszteség. 

- 2022 évben a vállalkozási tevékenység bevétele legalább 15 %-kal meghaladja a 2021 

évi tényt. 

- 2022 évben köteles ügyfélelégedettségi felmérést készíteni, határidő 2022.12.31. 

 

A célfeladatok teljesítése estén az ügyvezető részére 3 havi jutalom került kitűzésre. 

 

 

3/2022.(05.06.) számú határozat. 

  

A Gyulakonyha Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Gyula Város Képviselő-

testületének javasolja, a 2022 év célfeladatok kitűzésének elfogadását. 
 

 

 

 

4. napirendi pont: 

 

FB. 2022. évi munkaterve: 

 

1, FB. ülés 2022.05.06. 

    Gyulakonyha Nonprofit Kft 2021 évi beszámolója, a 2022 üzleti terv tárgyalása.  

2, FB ülés 2022.08.17. 

    Az I. félévi Gazdasági kiértékelő megtárgyalása. 

3, FB ülés 2022. 11.02.  

   A III. negyedévi Gazdasági kiértékelő tárgyalása. 

  

4/2022.(05.06.) számú határozat 

 
A Gyulakonyha Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Gyula Város Képviselő-testületének 

javasolja, az FB 2022. évi munkatervének elfogadását.  

 

 

5, napirendi pont  

 

Egyebek:  

 

Ambrus György ügyvezető: 

 

-Elmondta, hogy az élelmiszár árak napról napra rohamosan nőnek. (hús, liszt , cukor, 

olaj) amiből tudtunk tartalékoltunk a zavartalan ellátás érdekében. 



 

 

Kiss Tamásné képviselő asszony:  

 

-Megjegyezte, hogy az idősek meg vannak elégedve a  

  kapott ételek minőségével és mennyiségével. 

 

 

 

Ambrus György ügyvezető: 

 

- Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy rendszeresen nyomon kíséri az új konyha építkezési  

   folyamatait és napi kapcsolatban áll a kivitelezőkkel  

 

Szalai György tanácsnok: Megkérdezte mikorra várható az átköltözés az új konyhára. 

 

Ambrus György ügyvezető: 

 

- Válaszként elmondta, hogy szeretné, hogyha a két ünnep között átköltözhetnénk az új  

  helyre, mivel ebben az időszakban kevesebb létszámra főzünk a téliszünet miatt.    

  Ebben az időszakban a próbafőzés is megvalósítható lenne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmf 

 

 

Szőke János  

FB elnök 

 

 

 

  Szabó László       Tövisháti Zsuzsa 

                               FB tag     FB tag 


