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A Képviselő-testület 2021. februári ülésére 
 
 
Tárgy: A Kistarcsai VMSK Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadása, a támogatási szerződés 
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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012.(II. 24.) önkormányzati rendelet 20. 
§ (2)-(3) bekezdései értelmében: 
„(2) Valamennyi társaság köteles minden évben üzleti terv-koncepció, valamint üzleti terv 
készítésére.  
(2a) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaság az 
üzleti tervét olyan tartalommal és formában köteles összeállítani, amely biztosítja a 
tulajdonosnak a Társaság éves pénzügyi beszámolójával történő összemérést. 
(2b) Az üzleti terv bemutatja és biztosítja a feladat ellátási szerződésben, alapító okiratban 
rögzített feladatok tervszerű ellátását, a Társaság pénzügyi helyzetének nyomon 
követhetőségét, az átlátható gazdálkodást és elszámolást. 
(2c) Az üzleti terv tartalmazza legalább az alábbi lényeges elemeket: 
a) Vezetői összefoglaló  
b) Tevékenység ellátási, szolgáltatási tervek  
c) Pénzügyi tervek  
d) Tárgyévi támogatási igény kimutatása 
e) Foglalkoztatási-bérgazdálkodási tervek 
(2d) Az üzleti terv részletes tartalmi és formai követelményeit a Polgármester által kiadott 
ajánlás tartalmazza. 
(3) A képviselő-testület az üzleti terv-koncepciót az éves költségvetési koncepció 
megtárgyalásakor, az üzleti tervet az éves költségvetés megtárgyalásakor tárgyalja meg.”  
 
A fentiekre tekintettel a Kistarcsai VMSK Kft. benyújtotta a 2021. évre vonatkozó üzleti 
tervét, amelyet a Felügyelő Bizottság 2021. február 9. napján tartott ülésén jóváhagyott. Az 
üzleti terv jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A Felügyelő Bizottság üléséről 
készült jegyzőkönyv az 2. mellékletben található. 
2021-ben a Kistarcsai VMSK Kft. beruházási tervei között szerepel a Csigaház színpad 
padlózatának és nézőtéri függönyének cseréje, továbbá a Városi Uszodában a hajfogó 
szűrőtartály cseréje. A járványhelyzetre tekintettel az ingatlanok karbantartására a tervek 
szerint az év elején kerül sor, hogy a nyári időszakban ne kelljen bezárni. 

 



 
 

 
A 2021. évi központi költségvetésről szóló tv. II. mellékletében rögzített szabályok szerint az 
Önkormányzatnak nyújtott közművelődési, könyvtári feladatokat biztosító állami támogatás 
10%-át, 2021-ben 2.895.000 Ft összeget kötelezően könyvtári állománygyarapításra, 
könyvtári dokumentumokra kell fordítani. 
 
2021-ben várhatóan lesznek városi rendezvények, melyek a vírushelyzet miatt a hagyományos 
módon nem tarthatóak meg, ezek helyett online műsorok kerülnek összeállításra. 
 
A 2021. évben felmerülő költségként összesen 180.876.000,- Ft összeggel, bevételként 
42.200.000,- Ft összeggel tervez a Kft. A 2020. évi tartalékkeretből felhasznált összeg 
24.676.000,- Ft. 
 
A fentiek szerint 2021. évben a Kft. számára nyújtandó működési támogatás összege 
114.000.000,- Ft.  
 
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat teszem. 
 
 

I. sz. 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 elfogadja a Kistarcsai VMSK Kft.-nek az előterjesztés képező 
2021. évi üzleti tervét az 1. számú mellékletben szereplő tartalommal. 
A Képviselő-testület a Kistarcsai VMSK Kft. számára nyújtott működési támogatás 
összegét a 2021. év vonatkozásában 114.000.000,- Ft összegben határozza meg.  
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 
 

II. sz. 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 elfogadja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező Támogatási 
szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosítását. 
 
Kistarcsa Város Polgármestere a Kistarcsai VMSK Kft. számára nyújtott működési 
támogatás összegét 2021. januártól 2021. decemberéig tartó időszakra 9 500 000,- Ft/hó 
összegben határozza meg és Kistarcsa Város Önkormányzatának képviseletében aláírja 
a Támogatási szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosítását. 
 
 
A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényelnek. 
 
Kistarcsa, 2021. február 10. 
 
                                                                                                             Juhász István  

                                                                                         polgármester 
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