
KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 

 
 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

Telefon: (28)-507-132 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2019. november 27-i ülésére 
 
Tárgy: A VMSK Kft. 2019. évi üzleti tervének módosítása 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
  Humánpolitikai Bizottság 
  Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság 
 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
A Kistarcsai VMSK Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit Kft. (a 
továbbiakban: VMSK Kft.) 2019. évben szervezett és hatékony gazdálkodása 
eredményeképpen, illetve a megtakarított személyi jellegű kifizetésekből biztosíthatóvá vált a 
cég munkavállalói részére év végi jutalom kiosztása. 
 
Év végi jutalomban részesül 19 fő munkavállaló, ennek várható költsége 5.165.000 Ft, mely 
tartalmazza a jutalom után fizetendő munkáltatói járulékokat. A juttatás tervezett időpontja 
december hónap eleje, hóközi bankszámlára utalással valósul meg. 
 
A VMSK Kft. Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: FEB) is tárgyalta a 2019. évi üzleti terv 
módosítását, illetve jóváhagyta a jutalom kiosztását, javasolva a differenciált jutalmazás 
alkalmazását. 
 
A Kistarcsai VMSK Kft. 2019. évi üzleti tervének következő pontja módosításának 
elfogadását kéri, miszerint a 2019. évi „Mindenki Karácsonya” rendezvény – a lakosság és a 
város vezetése részéről felmerült igények figyelembevételével – 2018. évi programhoz 
hasonló mértékű szervezéséhez további nettó 5.800.000 Ft szükséges, melyet a Kistarcsai 
VMSK Kft. önerőből biztosít. 
 
A Kistarcsai Városi Uszoda nagykarbantartására a Kistarcsai VMSK Kft 2019. évi üzleti 
tervében 10.000.000 Ft került bevezetésre, melyből az elavult csővezeték rendszer bontása és 
cseréje megtörtént, ezenfelül további elektromossági munkálatokat végeztek. Mindezeknek az 
összköltsége 7,7 millió Forintot tett ki. A fennmaradó 2.300.00 Ft összegből az uszoda 
vasbeton szerkezetének vizsgálatát, megerősítő tervezésének megvalósítását fogadta el a FEB, 
mely szükséges a további állagmegóvási munkálatok megállapításához. 
 
 

 



 
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat teszem. 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a VMSK Kft. 
egyszemélyes tulajdonosa jóváhagyja a VMSK Kft. 2019. évi üzleti tervének módosítását 
5.800.000,- Ft összegben év végi jutalom felhasználására, a Kft. munkavállalói részére. 
Továbbá jóváhagyja a VMSK Kft. 2019. évi üzleti tervének módosítását arra 
vonatkozóan is, hogy a 2019. évi „Mindenki Karácsonya” rendezvény szervezéséhez 
szükséges nettó 5.800.000 Ft önerőből biztosítsa, valamint engedélyezi, hogy a Kistarcsai 
Városi Uszoda nagykarbantartására 2019. üzleti évben betervezett 10 millió Forintból 
fennmaradt összegből az uszoda vasbeton szerkezetének vizsgálatát elvégezzék. 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 
 
Kistarcsa, 2019. november 14. 
 
 
 Juhász István  
      polgármester 
 


