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A Képviselő-testület 2019. február 13-i ülésére 
 
Tárgy:  A Kistarcsai VMSK Kft. 2019. évi üzleti terve 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
    Humánpolitikai Bizottság 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 
Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 20.§ 
(2)-(3) bekezdése szerint valamennyi társaság köteles minden évben üzleti terv készítésére, a 
Képviselő-testület az üzleti tervet az éves költségvetés megtárgyalásakor tárgyalja meg. A 
20.§ (4) bekezdés értelmében az üzleti terv a társaság felügyelőbizottsága írásbeli 
jelentésének birtokában, azzal egyidejűleg nyújtható be a Képviselő-testülethez 
megtárgyalásra.  
 
A fenti rendelkezésekre figyelemmel a Kistarcsai VMSK Kft. benyújtotta a 2019. évre 
vonatkozó üzleti tervét, amelyet a 2019. február 5. napján tartott ülésén a Kft. Felügyelő 
Bizottsága is megvizsgált és jóváhagyott. Az üzleti terv a jelen előterjesztés 1. számú 
mellékletét képezi.  
 
A 2019. évi központi költségvetésről szóló tv. II. mellékletében rögzített szabályok szerint az 
Önkormányzatnak nyújtott közművelődési, könyvtári feladatokat biztosító állami támogatás 
10%-át, 2019-ban 1.571.800 Ft összeget kötelezően könyvtári állománygyarapításra kell 
fordítani, így ezt az összeget a Kft. – mint a városi könyvtár működtetője – erre a célra tervezi 
felhasználni. 
 
A Kft. másfél éves működésének tapasztalatai alapján a kötelezően ellátandó közművelődési 
feladatok elvégzésének érdekében a jelenlegi 21,5 fő foglalkoztatott mellé további 1 fő 
szervezési asszisztens alkalmazása szükséges.  
 
A garantált bérminimum bruttó összegének növekedésével átlag 10%-kal növelt bérekkel 
tervez a Kft. Ez elengedhetetlen az üres álláshelyek betöltése érdekében, hisz a cég 
működéséhez olyan munkavállalók foglalkoztatása szükséges, akik éjszakai, hajnali, illetve 
rendszeres hétvégi munkavégzést is elvállalnak. 
 

 

 



 
 

A cafetéria rendszer megszűnését követően a Kft. kiegészítő pótlék bevezetésével tervez, 
melyet a munkavállalók ösztönzésük érdekében kaphatnak Szabályzatban rögzített feltételek 
szerint.  
 
A 2019. évi rendezvények tervezése során bekért ajánlatok azt mutatják, hogy a 
szolgáltatások (színpadtechnika, hangosítás, sátrak bérlése, fellépti díjak) értéke átlagosan 10-
15%-kal emelkedik. 
 
Amennyiben az üzleti terv részét képező „Mindenki Karácsonya” rendezvény a lakosság és a 
város vezetése részéről felmerült igény szerint az eddigi hagyományoktól eltérően a 2018. 
évihez hasonló mértékű programsorozat lesz, úgy várhatóan további 5.800.000,- Ft rendkívüli 
támogatás szükséges a szervezéshez. 
 
A Kistarcsai VMSK Kft. 2019. év január 1-jei tervezett likviditási tartaléka 19.000.000,- Ft, 
amely a Kft. rendelkezésére áll a likviditási problémák elkerülése, kezelése érdekében. 
 
A Kistarcsai VMSK Kft. szükségesnek tartja a Városi Sportközpont és a Művelődési 
Ház bérleti díjainak felülvizsgálatát. A Sportközpont esetében a helyi civil szervezetek 
számára bruttó 6.500,- Ft (+8%), az egyéb igénybevevők részére bruttó 10.000,- Ft 
(+25%) óradíj bevezetése szükséges. A Művelődési Ház esetén bruttó 6.000,- Ft (20%) 
óradíj a javaslat. Terveik szerint a határozott idejű, de legkésőbb 2019. júniusában 
lejáró szerződések esetén nem kerülnek módosításra a bérleti díjak. 
 
Bevételként 2019. évre 61.531.000,- Ft-ot tervez a Kft. 
 
A fentiek szerint – a várható változásokat is figyelembe véve – 2019. évben a Kft. 
számára nyújtandó működési támogatás összege 138.000.000,- Ft.  
 
 
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 

Határozati javaslat  
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kistarcsai VMSK Kft. 
kizárólagos tulajdonosa elfogadja a Kistarcsai VMSK Kft.-nek az előterjesztés 1. számú 
mellékletét képező 2019. évi üzleti tervét. 
A Képviselő-testület a Kistarcsai VMSK Kft. számára nyújtott működési támogatás 
összegét a 2019. év vonatkozásában 138.000.000,- Ft összegben határozza meg.  
 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester, 
 
 
 
A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényelnek. 
 
 
Kistarcsa, 2019. február 7. 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 


