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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 Kistarcsai VMSK Kft. fentiek alapján benyújtotta 2022. évre vonatkozó üzleti tervét, 
amelyet a Felügyelő Bizottsága hagy jóvá. Az üzleti terv jelen előterjesztés 1. mellékleteként 
szerepel, a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv a 2. mellékletben található. 
 
2022-ben a Kistarcsai VMSK Kft. beruházási tervei között szerepel a Csigaházban büfé 
üzemeltetéséhez való pult kiépítése, a karbantartási munkálatok között a műfüves pálya 
karbantartása és a pálya körüli háló felújítása, a Csigaházban az elektromos kapcsolószekrény 
cseréje és a Városi Sportközpontban a légtechnikai berendezés szűrőjének cseréje.  
 

 



 
 

A 2022. évi központi költségvetésről szóló tv. II. mellékletében rögzített szabályok szerint az 
Önkormányzatnak nyújtott közművelődési, könyvtári feladatokat biztosító állami támogatás 
10%-át, 2022-ben 2.993.525,- Ft összeget kötelezően könyvtári állománygyarapításra, 
könyvtári dokumentumokra kell fordítani. 
A Kft. kiadásainál továbbá az igénybevett szolgáltatások és a működéshez kapcsolódó 
szolgáltatások költségeinek emelkedésével is számolni kell előzetes árajánlatok alapján.  
 
2022-ben várhatóan minden városi rendezvény megtartásra kerül, így a rendezvényekhez 
kapcsolódó költségek összege növekszik a 2021. évihez képest, amikor a koronavírus okozta 
járványhelyzet miatt a Kistarcsai VMSK Kft. által rendezett események többségét nem 
lehetett a hagyományos formában megtartani. 
 
A Kft. áremeléseket alkalmazott és tervez az általa üzemeltetett egységekben, úgy mint a 
Városi Sportközpontban, a Városi Uszodában, a Csigaház bérleti díjainak esetében, valamint 
a rendezvényeken árusítók bérleti díjának és reklámlehetőségek esetében is, melyek 
bevételeinek növekedéséhez járulnak hozzá. 
 
Összesítve, a 2022. évben felmerülő költségként összesen 218.825.000,- Ft összeggel, 
bevételként 58.500.000,- Ft összeggel tervez a Kistarcsai VMSK Kft. A 2021. évi 
tartalékkeretből felhasznált összeg 17.525.000,- Ft. 
 
A leírtak szerint 2022. évben a Kft. működéséhez szükséges támogatás összege 
142.800.000,- Ft.  
 
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat teszem. 
 

I. sz. Határozati javaslat  
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kistarcsai VMSK Kft.-
2022. évi üzleti tervét az 1. mellékletben szereplő tartalommal. 
A Képviselő-testület a Kistarcsai VMSK Kft. számára nyújtott működési támogatás 
összegét a 2022. év vonatkozásában 142.800.000,- Ft összegben határozza meg.  
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 

II. sz. Határozati javaslat 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 3. 
mellékletét képező Támogatási szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosítását és a 
Kistarcsai VMSK Kft. számára nyújtott működési támogatás összegét 2022. januártól 
2022. decemberéig tartó időszakra 11.900.000,- Ft/hó összegben határozza meg és felkéri 
a polgármestert a Támogatási szerződés egységes szerkezetbe foglalt módosításának 
aláírására. 
 
A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2022. február 4. 
 
 
                                                                                                             Juhász István  

                                                                                         polgármester 
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