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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2020. novemberi ülésére 
 
Tárgy: A Kistarcsai VMSK Kft. 2020. évi üzleti tervének és az Önkormányzattal 2020. 

évre kötött támogatási szerződésének 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.) 2020. november 10. napján kelt levelében részletes pénzügyi 
jelentést tett. A VMSK Kft. 2020. évben a koronavírus okozta járványhelyzet miatt jelentős 
változásokkal folytatta működését. Pénzügyi vonatkozásban a rendezvényeket, közüzemi 
díjakat és bérleti díjakat érintően történt változás, illetve jelentős volt a bevételkiesés a vírus 
okozta korlátozások miatt.  
 
A 2020. évre tervezett rendezvények közül csak a februárban megtartott Böllérfesztivál került 
megrendezésre. Az elmaradt Kistarcsai Napok tervezett költségeiből az ingatlanok első félévi 
bérbeadásából származó bevételkiesést sikerült pótolni.  
 
A VMSK Kft. az idei évben elmaradt rendezvényekre fordított kiadásait és közüzemi díjakból 
származó kiadásokat is megtakarított. Az intézményi zárások következtében bérköltség is 
megtakarításra került, a zárás 3,5 hónapos ideje alatt a megbízási szerződéssel foglalkoztatott 
munkavállalók bérköltsége, az uszoda ügyeleti díja és a rugalmas munkaidőkeret 
felhasználásának eredményeként. 
A bérköltségből megtakarított összegből lehetővé vált, hogy 2020. év végi jutalomban 
részesüljön 19 fő munkavállaló, melynek várható költsége 5.300.000 Ft, ami tartalmazza a 
jutalom után fizetendő munkáltatói járulékokat.  
 
A VMSK Kft. Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: FEB) 2020. novemberi ülésén tárgyalta 
többek között a 2020. évi üzleti terv módosítását, valamint jóváhagyta a jutalom kiosztását. 
(4. számú melléklet) 
 
 

 



A koronavírus járvány okozta változásokra tekintettel szükségessé vált a VMSK Kft. 
támogatásának felülvizsgálata. A VMSK Kft. 2020. évi megtakarításainak 
figyelembevételével indokolt a Kft. részére adott működési támogatás csökkentése 
19.600.000,- Ft összeggel. Az üzleti tervben szereplő adatok alapján, a támogatási összeg 
csökkentésével a VMSK Kft. továbbra is biztonságosan működtethető. 
 
A támogatási összeg változása miatt a Kistarcsa Város Önkormányzat és a VMSK Kft. között 
jelenleg hatályos Támogatási szerződés melléklet szerinti módosítása szükséges (3. számú 
melléklet). 
 
A támogatás összege a Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 
1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása alkalmával a költségvetésben 
módosításra kerül.  
 
 
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján jóváhagyja a VMSK Kft. 2020. évi üzleti tervének módosítását. 
Továbbá elfogadja – és Kistarcsa Város Önkormányzata képviseletében aláírja – az 
előterjesztéshez mellékelt, Kistarcsa Város Önkormányzata és a Kistarcsai VMSK Kft. 
között hatályos Támogatási szerződés módosítására irányuló Szerződésmódosításban 
foglaltakat. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 
 
Kistarcsa, 2020. november 17. 
 
 
 Juhász István  
      polgármester 


