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KI§GEszírns

Tárev: Ú1 önkorm ányzatiKft. létesítésének lehetősége

Az előterjesztésben szereplő Süllős és Süllős Kft. vállalkozási szerződése
meghatározott Önkormányzati fizetési kötelezettségek 2aí. évre vonatkozőan az
szerint kerülnek pontosításra.

201t. december 31-i állapotokat figyelembe véve:

alapján
alábbiak

2011. évben az önkormányzatnakl7.382 E Ft-ba került az étkeztetés.

zan. évi várható köItségek:

Firyelembe véve a nettó nyer§anyagnorma 87o-os emelését, az Áfa 2 oÁ-os emelését:

I§számlázott ételadag összesen: 113.304 db
Nettó számlaérték: 55.973 E Ft + 25 ?o Áfa
ebből nyersanyagnoíína: 35.652 E Ft
57%o-os rezsi: 20.321EFt

Nettó számlaérték: 60.453 E Ft + 27 7o Áfa = bruttó:
ebből nyersanyagnorrna:38.504 E Ft ebből:
577o-os rczsi: 21.949 EFt

Ennek az Áfa tartalma 4.984 E Ft
szeptember- december hónapra kb.

= bruttó: 68.762 E Ft
ebből: térítési díj befizetés: 23.159 E Ft

állami normatíva: 28.220 EFt
önkorm. kiegószítés 17.382EFt

2012. évben vérhatóan akőzétkeztetés biztosításához23.447 E F't_ot kell az
ö n ko rmá ny zatnak biztosíta n i !

76.77sEFt
térítési díj befizetés: 25.475 EFt
államinormatíva: 27.853EFt
önkorm. kiegészítés: 23.447 EFt

éves szinten, ezbíztos megtakaríthatő. Ez az összeg 2012.
1.661 E Ft.

AkÖzétkeztetésre vonatkozó 2aI2-2aB. évi üzleti terv elkészítésekor azt kell megvizsgálni,
ha a nYersanYagnormát változatlanul hagyjuk, akkor abból kihozható-e ugyanez a mennyiség
jobb minőségben, illetve 2013 évre a nettó i8.463 E Ft, 2012 évre a nettó 6,154 E Ft
mÍikÖdési célú támogatás finanszírozza-e a személyi (bér+járulék) és dologi (rezsi + egyéb
szolgáltatások igénybevétele) költségeket, illetve a szükséges beruházásokat.
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A Medryeseryházi Nonprofit Kft. bemutatása

Alapvető célok:

Az Önkorm ányzati feladatok hatékonyabb, gazdaságosabb ellátása .

A kultura helybe hozása ahhoz valőhozzáférés elősegítése!
Az Önkorm ány zati fel adatok hatékonyabb, gaz daságos abb ellátása.

A Medgvesegvházi Nonprofit Kft-hez tartozó feladatok:

PR tevékenység:

A város marketing megjelenései, ,? helyi és megyei sajtóban való szereplés
koordinálása. Ez a tevékenység az Önkormányzatnak 1.800.000 Ft_ba kerül, a Kft
keretén belül megtakarítható ezen szolgáltatás Áfa-ja, minimum 380.000 Ft.
A Medgyesegyházi Hírlap szerkesztése szintén ezen tevékenység a|átartozik.

Fürdő és Strands zolgáltatász

A fiirdő szolgáltaíásainak kibővítése.
Gy ő gy masszázs bevezetése.
Uszótanfolyamok, csoportos vfui torna bevezetése.
kapcsolatfelvétel a körny ező települések iskoláival, óvodáival.
Dolgozók munkaidejének felülvi zsgá|ása.
Nyiwa tartásának lehetséges meghosszabbítása.
Nyári nyitva tartás és a nyári szo|gáltatások kidolgozása.
A belépőjegyek arainak teljes átszervezése:

Bérletek kialakítása (alkalmi, heti, havi, éves)
Helyi lakosok kedvezményes belépése

2a12 évben tervezni kell a feladatok megvalósulása érdekében egyszeri beruházási
költséget, melyek za13. évben a fejlesáésbOl és hasznosításból megté-Áhek.

Dinnyefes ztiv ál leb onyolítása

2012-ben a Kft. lebonyolítóként szerepel a Dinnyefesztivál szewezésében. Az idei év
egyfajta betanulás, tapasztalatszerzés.2013-ban viszont ftnanszítozóként, szervezőként
kívánja lebonyolítani ezt a rendentényt pályázatok segítségével. A jelentkező költsógek
a Kft. megrendezése esetén a jtivőben az Áfávalcsökkentett, nettó értókben jelentkezik.

Medryeseryházi napok lebonyolítása

A MedgYesegyházi napok lebonyolítása2012-ben már történhet a Kft. szervezésében és
finanszírazásában. A2012-es költségvetésben rendelkezésünkre álIó,1.000.000. Ft -bólatavalYi programhoz képest színvonalasabb műsort kívránunk összeállítani. Kívánjuk a
hagyomanyokat megerősíteni, a helyi eszmei és erkölcsi értékeket felerősíteni (Scúéner
Ház, Baross László emlékház), közösségkovácsoló programok létrehozása, kialakítása.

Medryeseg;,,házi Hírlap megielenése

Jelenleg ezen feladat munkáját (nyomtatás) vállakloz óval végezteti az Önko rmányzat. A
hatósági engedélyezetése után a renclelkezésre álló keretből a Kft. is el tudja láini, sőt



lehetőséget látunk különszámok, mellékletek megjelentetésére (Dinnyefesztivál
különszám)
Turisáikai irodak számára ismertetó kiadvany elkészítése.
A szerkesztési feladatok a PR tevékenység keretében kerülnek ellátásra.

Pályázatok lebonyolítása

Az Önkorm ány zat pály áaatainak te lj e s köní lebo nyo l ítása.
Magánszemélyek, vállalkozók részére páLyáaatírás és annak lebonyolítása fielenleg a

Medgyesegyháai vizmű feladatai közé tartozik).
A menedzsment költségei finanszírozhatják a Kft. dolgozói fizetésének nagy részét.

Medgyese gtbáza honlap szerkesztése

schéner ház működtetése

Kapcsolatfelvétel a térségi TDM-el.
Turisztikai D esztináció kialakítása.
Látnivaló bővítése (Örökölt festmények, hangszer régiségek, mozigép).
Nyitva tartás meghosszabbítása Dinnyefesztivál és Medgyesegyházi napok idején.

Baross Lász|ő Emlékház működtetése

A Baross Lászlő Emlé|<ház körüli terület hasznosítása. Az Emlékház körüli
rendezvények lebonyolításához a Kft. adná bérbe a területet, vagy programokat
szervezne oda.

A Kft. 20L2-es évrc azBmlékháa körül több programot tewez;
május. :Sportnap, bicikli túra
június, július: táborok szew ezése.

Könlvtári tevékenység

A jelenlegi áIlapothoz képest jelentős könyv és folyóirat beszerzést igényel.
Áz irodalom iranti érdeklődés felkeltése:

Irodalmi, felolvasó estek,
Történelmi vetélkedők stb.

közművelődési feladatok

A Medgyesegyhá.zi Nonprofit Kft. a lakosság és az idelátogató vendégek művelődését, a
szabadidő hasznos és kulturált eltöltését, szőtakoztaását, a hagyományok ápolását, a
város történelmi múltjából és értékeiből eredő új értékek létrehozását szolgálja,

Az alkotmányban biáosított művelődéshez való jog alapjan az intézményt nyitvatartási
idő alatt minden érdeklődő szabadon látogathatja.



programterv

Január

- sítábor szewezése
- Angol nyehvizsga felkészítő indítasa
- Lan Party

Február

- A kommunizmus áldozatainak emléknapja
- Farsangi bál

Március

- Forradalmi ünnepség
- Tehetségek napja
- marcius 8. Nőnap

Ánrilis

- Challange day
- Ping-pong verseny
- Gyalogtúra a pusztaottlakai vadasparkba, ott biológia óra a diákoknak, az

óvod ásokn ak játszótér .

Máius

- Máj 1. májusfaállítás, fáklyás felvonulás, barátságos focimeccs, éjszakai futóverseny

- Anyák napi ünnepség
- Arad futóverseny segédszervezése
- Családi biciklitúra bánkúti kastélyba, este szalonnasütés

Június-

- táborok szervezése (filmtábor, kézmúves tábor, úszótábor)
- Uszoda nyitva tartása- gyerekmegőrzés
- Alapfokú számítőgép kezelői iskola

Július

- Táborok szervezése (filmtábor, kézmúves tábor, úszótábor)
- Nyugdíjas klub kirándulásánakmegszervezése

Augusztus

- DinnyefesztiváI

szeptember

- Medgyesegyházt napok
- Családi biciklitúra a Boda tóhoz, ott délutáni piknik



Október

- Koszorukészitő pályénatkiírása
- okt. 1. a zene világnapja
- okt. 23,I956,os forradalmi megemlékezés. Nyertes Koszorúk elhelyezése a

síremléken

November

- Halloween party
- Angol nyelwizsga felkészítő indítása

December

- Mikulás buli
- Karácsonyváró, családi, adventi műsor

A szlovák kaPcsolatokról nem szeretnénk megfeledkezni, valamint a Székelyftildön élő
magyarságról sem, akikkel hasonló kontaktust szeretnénk kiépíteni.

A programban nem szereplő rendhagyó irodalom, ének stb. őra bevezetése az iskolások
számét a, lehetőle g havonta.

Lehetőség szerint havonta egy-egy mozifilm levetítése az iskolások, óvodások részére.

Bábszítűaz, gyerekműsor az óvodások tészére

Kirándulások szewezése belfoldön/külföldön: óvodásoknak, iskolásoknak, pedagógusoknak,
nyugdíjasoknak, civileknek.

A Programok kÖltségének nagy Észét támogatásből, pályázatból valósítanánk meg, a
fennmaradó összeget pedig a kft. bevételéből finanszíro rnárlk.

Vállalkozási tevékenységek, szolgáltatások
A MedgYesegYhází Nonprofit Kft. alapfeladatain túl vállalkozási tevékenységet folytatna,
hogy a pénzűgyiegyensúly tartható legyen.
Az elmúlt évben számos program, kezdeményezés nem valósulhatott ffi€g, melyeket
szeretnénk felkarolni, támogatni, élére állni.

ltúrá

A fent említett programokon kívül a Kft fel kívánja venni
lakosaival a kapcsolatot. Kirrárrdulásokat szewezni egymás
szerint testvérvárossá fogadni.

szállásadók vezetőivel együttmtiködési megállapodás kötóse.
a városba látogató vendégek számára kulturális programokat
feladatot saj át rendezvény szerv ezőiv el kívanj a mególdani.

és ápolni Gúta-Kolárovo magyar
településeire, valamint lehetőség

A medgyesegyhazi polgárok és
kínáló buszok indítása. A kft. a

Magyarországonbelül autóbuszos utak szervezése:
orsz ágo s kieme l t nagy rcndezvénye kre, pro gramokra utak szervezé se.
s zíttházi e l őadásokra autóbuszo s utak szew ezé se .



Havi rendszerességgel, lehetőség szerint szombat esténként programok biztosítása
táncház,
körrnytízenei koncert,
nyu gdíj as összej övetel.

A művelődési haz előtéri büféje és a sörkert a kft. tizemeltetésében működne tovább
lehetőség nYÍlna ezen tevékenysóg kertében a falunapon, fesztiválon rendezvényeken való
részvétel.

Egyéb vállalkozási tevékenységek:
A Művelődési Ház helyiségeinek bérbeadás útján történő hasznosítása.

A vendéglátó egységek profil,iai és eszközei egyszeri beruházási kiadást jelentenek, melynek
megténilési ideie megvalósulástÓl számított ]. éven belül várható. A 1r.ndegtátas beindítása
Úán a Kft, számításaink szerint, a Dinnyefesztivál és a Medgyesegyháe1i Úot alkalmával
viszonYlag nagy bevételre tehet szert. A bevétel sr.*ponilábói-nem elhanyagolható a
MŰvelŐdési Haa személyi forgalmának növeked ése, ezáltal egyenes arányos a vendéglátás
hasznának legalább alacsony szintű növekedése.
A jelenlegi alkalmazottak átvételét követően lehetőség van a feladatok el!áúására
rugalmasabb, határ ozott idej Ú, me gbízási szerződés formában történő kial akításara.


