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                                                       BESZÁMOLÓ 

 

Tisztelt Polgármester úr! / Tisztelt Jegyző asszony! / Tisztelt  Képviselő - Testület! 

 

 

 

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. megbízott ügyvezetői 

státusát 2021.augusztus 1-i kinevezésem óta töltöm be. Ezt megelőzően 2016. és 2020. 

években szintén, több hónapig voltam a Kft. megbízott cég, illetve ügyvezetője. 

 

2020.09.01 -2021.07.31 -ig  Ilyés Levente volt a Kft. ügyvezetője, ezért az Önök által kért 

2021 évre vonatkozó  beszámolót ő nélküle, csak nagy vonalakban van lehetőségem megírni. 

 

2020 - 2021 üzleti év a cég gazdasági szempontjából, nem mondható kedvezőnek, hiszen a 

COVID járvány kihatással volt / van a Kft. működésére. Ennek ellenére, sikerült ezidáig 

ellátni a ránk bízott feladatot. 2021. tavaszán az általános iskola,  több alkalommal bezárt, 

(február sí szünet, március  - április online oktatás, tavaszi szünet) a magas fertőzöttek száma 

miatt, csak pár gyermek elviteles étkezését tudtuk biztosítani. Az óvodák is összevontan, csak 

kis létszámmal működtek. A korlátozások miatt a Kft.-nek bevétele nagyon  minimális volt, 

hiszen plusz bevételeket, - mint pl. rendezvényt szervezni, megtartani, vagy csoportokat 

fogadni   - nem volt lehetőségünk generálni.  

 

Amikor már kinyithattunk, hétköznap, napi szinten szendvicseket árultunk. 

Több alkalommal vállaltunk családi, baráti rendezvényeket.  

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmával egy 90 fős ("szeretet vendégség") 

csoport vacsorájának elkészítését a dolgozóink szabadidejük felajánlásával úgy készítették el,  

hogy  a „megrendelő” csak a nyersanyagot fize meg. 

 

Munkavállalót nem küldtünk el, ha nem igénybe vettük a Kormány "Ágazati 

bértámogatását"!  Bértámogatás összege: 5.117.441.-Ft volt. 

Jelenleg az összes, foglalkoztatottak száma 8 fő. Az ésszerű gazdálkodás szempontjából nem 

vettünk fel újabb munkavállalót. A munkavállalók, átlag életkora 45 év. 2 fő fiatal, 1 fő 

nyugdíjas, 5 fő nyugdíjkorhatár előtti foglalkoztatott. 

Az étkezde bölcsődei, óvodai, iskolai, gondozotti, szociális étkeztetési feladatokat lát el, napi 

5x, 4x, 3x, 1x-i, korcsoportoknak megfelelő a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet 

közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásainak megfelelően.  

A dietetikusi - táplálkozástudományi feladatokat (étlap tervezés, felügyelet, stb.) a  rendelet 

figyelembe vételével Pillmann Szandra szerződés keretén belül látja el. 

 

2019.08.31-i Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 128/2019.(VIII.14.) 

számú határozata nettó 428.-Ft-ban, majd 2019. november 15-én 461.-Ft-ban állapította meg a 

Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. egy gyermekétkeztetési adagra eső rezsiköltségét.  

2020.09.01-vel a rezsiköltség nettó 381.-Ft-ra lett módosítva. 
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A nyersanyag költségek szintén 2020.09.01-vel kerültek módosításra. Norma meghatározás, 

norma emelés, ezt megelőzően, legutóbb 2018.12.18.-án volt. 

 

Mivel a Kft. 27%-os ÁFA-körbe tartozik, ezért nem hagyható figyelmen kívül, hogy a 

nyersanyag költség egy főre jutó, szülők által befizetett összegéből, a Kft. csak a nettó 

összegekből tud gazdálkodni. Ezt fontosnak tartom kiemelni. 

 

 

A teljes magyar gazdaságot sújtó intézkedések, megszorítások ellenére, ez idáig sem 

nyersanyagra, sem rezsiköltség emelésre nem  nyújtottunk be kérelmet a tulajdonos felé.  

 

A nyersanyagok ára napi szinten emelkedik!!Van olyan beszállító, aki már írásban jelezte, 

hogy a tej-tejtermékek árát, átlagosan 15 %-al emeli.  

 

Mellékletben csatolom a Danubius Expert Consulting Zrt. szerződött könyvelőirodánk 

"Időszakos gyorsjelentését" - 2021.0 -10 hó főkönyvet, időszaki jelentést (ez nem tartalmaz leltár 

készletet, annak értéke javítja az eredményt – mely kb. 1 M Ft.) és rendezetlen folyószámlákat. A 

rendezetlen számlákat folyamatosan kiegyenlítem, ezért a beszállítók felé tartozásunk nem áll fenn. 
 

Különösen nagy figyelmet fordítunkk arra, hogy az étkezde belső tereiben, utcafrontjain, 

valamint az udvarban is, mindig megfelelő legyen a rend és a tisztaság! 

A vírushelyzetre való tekintettel folyamatos a konyha, étkező fertőtlenítése, valamint az 

étkezők kézfertőtlenítése. 

 

Szeretném megköszönni elsősorban a bizalmat, és köszönöm a megbízatást, főleg akkor, ha 

azzal segíthetek, és értéket teremthetek. 

 

További kérdéseikre is készséggel állok az Önök rendelkezésére. 

 

 

 

Nagymaros, 2021.november 15. 

 

Üdvözlettel: 

 

Valentin Mária 

mb. ügyvezető 
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