
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

Készült a 2016. február 17. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. 
Készítette: dr Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető 

Tárgy: Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket 
Üzemeltető Kft. 2017. évi üzleti tervének 
elfogadására, az ügyvezető prémium 
feladatának kitűzésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Kertvárosi 
Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetője elkészítette a 2017. 
évre vonatkozó üzleti tervet, amely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A Kft. 
feladata az önkormányzati tulajdonú uszodák és az Ikarus műfüves pályák, rekortánpálya, 
futófolyosó, öltöző, sportpálya üzemeltetése, működtetése a 162/2010.(111.24.) Kt. 
határozattal elfogadott, valamint a 418/2012.(XI.21) Kt. és a 155/2013. (V.8.) Kt. határozattal 
módosított közszolgáltatási szerződés alapján. 

Az elkészített üzleti terv a reálisan tervezhető bevételeket és a 2 uszoda és a sportpályák 
működtetési feladataihoz szükséges kiadásokat tartalmazza. A kalkuláció alapján a pénzügyi 
egyensúly megtartása érdekében 2017. évben 107.456.500 Ft összegű működési, valamint 
12.081.500 Ft beruházási pénzügyi kompenzációt kell a közszolgáltatási szerződés alapján 
biztosítania az Önkormányzatnak, amely növekedést jelent a működésre 2016. évben 
megszavazott 79.697.000 Ft összeghez képest. Ennek oka elsősorban egyrészt az épületek 
korának megfelelő megnövekedett egyszeri karbantartásának költségei, a tavalyi évben a 
dolgozók részére a Testület által megszavazott béremelés, valamint a dolgozók részére éves 
jutalom keret beállítása. 

2016-hoz hasonlóan az idei évre is a felügyelő bizottság javaslata alapján további 5 millió Ft 
összegű vis maior keret is tervezésre kerül, amely azonban 1 millió forintos összeghatárig 
utólagos beszámolási kötelezettséggel és megfelelő alátámasztottsággal használható fel előre 
nem látható, de a működés szempontjából nélkülözhetetlen feladatokra. 

A 100%-os önkormányzati tulajdonú Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. vezető 
állású munkavállalóira javadalmazási szabályzat vonatkozik a 102/2010. (III.3) Kt. határozat 
alapján. E szerint 2017. évben a felügyelő bizottság elnöke tesz majd javaslatot a 2. számú 
melléklet szerinti prémium feladat kitűzésére a társaság ügyvezetője részére és a feladat 
teljesítése esetén kifizethető javadalmazás mértékét, melynek anyagi vonzata a célfeladat 
elérése esetén a megtakarításból kifizethető. 

A Kft. könyvvizsgálója az üzleti tervet véleményezte (3. számú melléklet). 

A 2. és 3. számú melléklet a Képviselő-testületi ülésen kerül kiosztásra. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslatok elfogadására. 

Határozati javaslat I.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal 
meghatározza a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető 
Kft. (székhely: 1165 Budapest, Új szász utca 106-108 cg.: 01-09-
878027) ügyvezetője részére 2017. évre vonatkozóan a prémium 
feladatot és annak összegét. Felkéri a Polgármestert, hogy az 
ügyvezetőt az idei évi prémiumfeladatról tájékoztassa. 

Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges figyelemmel az 
SZMSZ 18.§ (2) bek. m) pontjára) 

Határozati javaslat II. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 
(székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 106-108., cg.: 01-09-
878027, képviseli: Rátonyi Gábor ügyvezető) 2017. évi üzleti 
tervét elfogadja. 

Határidő: 2017. február 17. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges figyelemmel az 
SZMSZ 18.§ (2) bek. m) pontjára) 

Határozati javaslat III. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete úgy határoz, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket 
Üzemeltető Kft. részére a 2017. évben a közszolgáltatási 
feladatok ellátására 107.456.500 Ft működési, 12.081.500 Ft 
beruházási kompenzációt, valamint 5 000.000 Ft vis maior 
tartalék keretet biztosít. 
Felkéri a Polgármestert a 2017. évi támogatás tervezett 
összegének módosítására, és a tényleges kompenzációs igény az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésében való szerepeltetésére, 
a költségvetés I. számú módosításakor. 

Határozati javaslat IV. 

Határidő: A 2017. évi költségvetés I. számú módosításának 
napja 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.) 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 
(székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 106-108. cg.: 01-09-
878027) ügyvezetőjének megbízási díját bruttó 500.000 Ft 
összegben állapítja meg, 2017. január 1-étől. Felkéri a 
Polgármestert az ügyvezető megbízási szerződésének fentiek 
szerinti módosítására. 



Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges figyelemmel az 
SZMSZ 18.§ (2) bek. b) pontjára) 

Budapest, 2016. február 06. C ^ / ^ ^ ^ 

Kovács Péter 
polgármester 

Láttam: / ' / 
IÁ/ \X 

jegyző 

Mellékletek: 
1.) A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2017. évi üzleti terve 
2.) Prémium feladat és mérték meghatározása a Kft. ügyvezetője részére 
3.) Könyvvizsgálói vélemény 

Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 





Pénzügyi kompenzációs igény 

2017. évre a csatolt táblázatok és kalkulációink alapján a két uszoda, valamint az 
Ikarus sportpálya működtetésének finanszírozására 107.456.500 Ft-os pénzügyi 
kompenzációt tartunk szükségesnek. Beruházásaink, nélkülözhetetlen tárgyi eszköz 
beszerzéseink finanszírozásához 12.081.500,- Ft beruházási kompenzáció 
elfogadását kérjük. Ugyancsak szükségesnek tartjuk és kérjük 5.000.000 Ft értékben 
egy vis major keret létrehozását, amelyet az esetleges strandbővítés előre nem várt 
kiadásai is indokolnak. 

Kalkulációnk alapján ez az összeg szükséges a három létesítménynek ahhoz, hogy 
2017. évi eredménykimutatásunkat nulla adózott eredménnyel zárjuk. A pénzügyi 
kompenzáció kalkulálásánál azzal számolunk, hogy a tevékenység összes bevétele, 
illetve a tevékenység összes ráfordítása és költsége a közszolgáltatási tevékenység 
elvégzése kapcsán merül fel. 

Működési támogatási igény 2017. évre: 107.456.500 Ft 

Vis major keret 2017. évre: 5.000.000 Ft 

Beruházási igény 2017. évre: 12.081.500.- Ft 

A 2 uszoda megnyitásakor a 2008. évi üzleti tervünkben az Önkormányzati támogatás 
összege 98,5 millió Ft volt. Mindezt Ikarus sporttelep és Strand nélkül (azóta az Ikarus 
gondnokok - 5 fő - számával illetve a strand nyári munkavállalóival is megnőttek a 
személyi kiadásaink, az Ikarus üzemeltetése mellett). 
A 10 éves fordulóponthoz érkezve újra egy nagyobb összegű támogatásra van 
szüksége a Társaságunknak. 
Az elmúlt közel 10 évben a hatalmas igénybevétel miatt (az év első felében érjük el a 
1,5 millió látogató számot) egy sor olyan működéshez szükséges eszköz illetve épület 
rész amortizálódott amelyek felújításra, karbantartásra, cserére szorulnak ebben az 
évben. 
Az idei évben a strandbővítés az induláskor rengeteg plusz költséget generál, 
összességében kb. 12 millió forint értékben (tényszámok nem állnak 
rendelkezésünkre). 
A 2017-es év tervezésénél a Szentmihályi uszoda bevételi során 5,5 millió Ft-tal 
kisebb összeggel számolunk, az ősz elején Zuglóban megnyitott Paskál fürdő 
elindulása miatt. Az elmúlt év november-december hónapban, 2,5 millió Ft-tal volt itt 
kevesebb a bevétel, mint az előző év azonos időszakában. 
Az előző évhez képest a strand bővítmény valamint a zöld felület növekedése, 
valamint az e tevékenységeket végző vállalkozók alkalmazásában álló munkatársaik 

Működési támogatási igény: 

1 



bére és óradíja nagymértékben növekedett (mindkét vállalkozás 10 éve azonos áron 
teljesített, amit ma már nem tud megtenni). 
A tavalyihoz képest jóval nagyobb összegű kompenzációs igény az alapvetően idéntől 
esedékes új elem belépésével jött létre: béremelés 4 millió Ft, szűrőhomok és 
szűrőgyertya 6,6 millió Ft, strandbővítmény miatti plusz költségek 12 millió Ft, fűnyíró 
és hótoló traktor (Ikarus, 3,3 millió Ft), és strandbüfé terv és kivitelezés 6.250 eFt, 
ezek összesen 32.150 eFt-ot tesznek ki. 

A Társaság egy ú.n. vis major keret, karbantartási céltartalék elfogadását kéri 
5.000.000 Ft értékben. Ezt a keretet csak végszükség esetén, előre nem látható, előre 
nem tervezhető, de a működés szempontjából nélkülözhetetlen eszközök, javítási 
feladatok elvégzéséhez hívhatja le a Társaság. A keretösszegből nettó 1.000 eFt-os 
összeghatárig a Felügyelő Bizottság és a Polgármester utólagos tájékoztatása mellett 
hívhat le a Társaság, ennél nagyobb összegnél a Felügyelő Bizottság és a Polgármester 
előzetes jóváhagyása szükséges. 

Beruházási igény: 
A beruházási támogatások elfogadását, finanszírozását is működésünk szempontjából 
elengedhetetlennek érezzük, ezek a következőek: 

1. 1 db NMP 65/16 Fe típusú szivattyú 350.000,- Ft 
9 év után a tan- és úszómedencékben a forgató szivattyúk cseréje szükséges. 

2. Kültéri lábmosó és napozó terasz átépítése 2.700.000,- Ft 
A Rákosszentmihályi uszodában a kültéri lábmosó és a terasz talaja 
megsüllyedt, elszivárog a lábmosóból a víz, a járólapok felfagytak, teljes felület 
felújítás szükséges. Az összeg a tervezési díjat is tartalmazza. 

3. Szűrőtartályba új kvarchomok és szűrőgyertyák 6.260.000,- Ft 
A víztisztító szűrők lassan 10 évesek lesznek, az előírás szerint legalább 8 
évente kötelező a csere, mindkét uszodában. 

4. Ikarus sporttelepen az öltözőkben fa falburkolat készítése 775.000,- Ft 
Hosszabb, tartósabb védelmet jelent az öltőzök falfelületénél a faburkolat 
elhelyezése. 

5. Yonos Maxo szivattyú 128.000,-Ft 
Tönkrement szivattyúk helyett új eszköz vásárlása szükséges, mindkét 
uszodában. 

Vis major keret: 
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6. Husqarna LC 353 V, önjáró fűnyíró 150.000,- Ft 
Szentmihályi uszodában használt 9 éves fűnyíró tönkrement, javítása nem 
lehetséges, szükséges új eszköz vásárlása. 

7. Új strandbüfé építése 6.250.000,- Ft 
A strand bővítése miatt szükséges egy újabb vendéglátó ipari egység létesítése, 
az összeg tartalmazza a tervezés díját is. 

8. Kültéri padok 500.000,-Ft 
A strand bővítése miatt szükséges további kültéri padok kihelyezése. 

9. Fűgyűjtős fűnyíró traktor 3.295.000,- Ft 
Az Ikarus sporttelepen működésképtelenné vált 20 éves fűnyíró traktorunk 
megjavítása nem lehetséges már, ezért ennek pótlása nélkülözhetetlen. 

10. Hexagone vízi porszívó 1.600.000,- Ft 

A fenti 10 tétel beruházási összege összesen: 22.008.000,- Ft 
Ebből a Társaság 2017. évi értékcsökkenése fedezetet nyújt: 9.926.500,- Ft 
Önkormányzat által beruházási támogatásként kért összeg: 12.081.500,- Ft 

A közvagyon állagmegóvása rendkívüli fontossággal bír, és ilyen nagy látogatottság 
mellett ezt csak forrás rendelkezésre állásával lehet biztosítani. Ezért vesszük számba 
minden évben a nélkülözhetetlen eszközök cseréjét, a felújításra szoruló létesítmény
elemeket. 
A Közszolgáltatási Szerződés értelmében kötelezettségünk a létesítmények 
karbantartása és rendszeres, visszatérő nagyjavítások elvégzése az állagmegóvás 
érdekében. 
Az uszodák belépőinek száma évek óta nagyjából azonos szinten mozog, szerencsés 
esetben a nyári időjárás és a strandbővítés együttesen jelenthet némi kompenzációt a 
Szentmihályi uszoda várható nagymértékű bevétel kiesésével szemben. 









/. Értékesítés nettó árbevétele 225.055 eFt 

Bevételeink tervezésénél a következő tényezőket vettük figyelembe: 
• Az értékesítés nettó árbevételét a korábbi évvel összevetve látszik, hogy a 

bevételek szempontjából a 2016. évinél kisebb árbevétellel számol 
Társaságunk. Ennek oka főként a Szentmihályi uszoda közelében, Zuglóban 
megnyílt Paskál fürdő fedett része. 

• A 2017. évi üzleti tervünkben nem számolunk jegy- és bérletáremeléssel. 
• Pályabérleti-, rendezvények bérleti díjai: az előző évvel hasonló szinten 

kerültek tervezésre. 
• Helyiségek bérleti díja: A bérleti díjakat 11,6 hónapon keresztül tervezhetjük, a 

vízcserék, ünnepek közti leállások miatt. 
Az Erzsébetligeti uszoda alagsorában a masszázshelység bérlésének 
megszűntével a kieső összeget a sószoba bevételeivel fogjuk tudni 
kompenzálni. 

• Műfüves és atlétikai bevételek: Az Ikarus pályák bevételeit a 2016-os évihez 
hasonlóan terveztük be. 

• Reklámozás, reklámtevékenység bevétele: Az uszodák falait reklámcélokra 
igyekszünk kiadni. A 2016. évi várható tény adatokkal tervezünk. 

//. Aktívált saját teljesítmények értéke OeFt 

• Az egyéb bevételek között tervezett egyetlen tétel a tulajdonos önkormányzattól 
kapott támogatás, pénzügyi kompenzáció. 
A támogatási összeg évenkénti alakulása: 

2008-ban 98.580 ezer Ft, 
2009-ben 82.832 ezer Ft, 
2010-ben 83.948 ezer Ft, 
2011-ben 74.651 ezer Ft, 
2012-ben 73.279 ezer Ft, 
2013-ben 68.540 ezer Ft pénzügyi kompenzáció (plusz 5.165 ezer Ft beruházási 
támogatás, azaz összesen 73.705 ezer Ft), 
2014-ben 73.094 ezer Ft pénzügyi kompenzáció plusz 5.883 ezer Ft beruházási 
támogatás, azaz összesen 78.977 ezer Ft támogatás) 
2015-ben 73.517 ezer Ft pénzügyi kompenzáció plusz 1.932 ezer Ft beruházási 
támogatás 

• 2016-ban a módosított üzleti tervben 84.126 ezer Ft pénzügyi kompenzáció 
plusz 3.892 ezer Ft beruházási támogatás került elfogadásra. 

• 2017. évre jelen üzleti tervünk 107.456.500 Ft-os működési támogatási igénnyel 
számol, amit az Egyéb bevételek soron mutatunk ki a Számviteli törvény szerint 
összeállított beszámolónkban + 12.081.500 Ft beruházási támogatással. 

///. Egyéb bevételek 116.566 e Ft 
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•A számviteli előírások szerint itt könyvelt pénztári többletek, kerekítési 
különbözetek összege nem jelentős, üzleti tervünkben ezzel nem tervezünk. 

•A telephelyek közötti korrekt megosztás nagyon sok kiadási tételnél nem indokolt 
vagy nem is lehetséges, így a telephelyenkénti támogatási összeg kalkulációja 
félrevezető lehet, mert a kiadási tételek tekintélyes része csak az Erzsébetligeti 
Uszodánál jelentkezik, ilyenek például: vezetők bére, munka- és tűzvédelmi költség, 
bankkártya-költség, könyvelés és könyvvizsgálat, stb... 

• Vegyszer és pezsgőfürdő vegyszer költségek: A szabadtéri medencék 3 havi 
működtetése miatt az Erzsébetligeti Uszodában magasabbak a vegyszer költségek, 
mint a Szentmihályi létesítményben. Valamint a strandbővítés további költségekkel 
terheli Társaságunkat. 

• Egyéb anyagok (WC-papír, szemeteszsák, folyékony szappan, stb.): szintén 
emelkedni fognak a strandbővítés következményeként. 

• Irodaszer, nyomtatvány, postaköltség, tintapatron: a 2016. évi tényadatok alapján 
ugyanilyen mértékű felhasználással, árszinttel tervezünk. 

• Karbantartási anyagok beszerzése: nagyságrenddel nagyobb költségeink lesznek a 
strandbővítés illetve a 10 évessé váló uszodánk tekintetében. 

• Szerződött átalánydíjas karbantartások: ezen a soron mutatjuk ki az átalánydíjas, 
szerződött fix összegű, egész évre vonatkozó karbantartási díjainkat. Az igénybevett 
szolgáltatások az újonnan létesülő strandbővítmény eszközeinek karbantartása 
miatt emelkednek (csúszdák, hullámfürdő, vizijátékok). 

• A fentebb említett indokok miatt emelkedik az eseti karbantartás, kisjavítások sor 
összege. 

• Szemétszállítás: a 2016-os évhez képest nagyobb összeggel tervezünk, mivel a 
strandbővítés miatt több konténer megrendelése válik szükségessé. 

• Havi kötelező vízmintavétel és bakteriológiai vizsgálat költségei is emelkednek: több 
medence lesz (strand), illetve a szauna melletti merülő medence, valamint a január 
1-től törvényi előírás a lagionella vizsgálatok megrendelése miatt. 

• Biztosítási díj: a strandbővítmény a biztosítási díj emelkedését is maga után vonzza. 
• Közbeszerzés, hatósági díj, illetékbélyeg: 2017-ben újra aktuális 2 közbeszerzés 

megindítása is, mely költség növelő tényező (földgáz, áram). 
•Takarító cég havi díja, takarítás költségei: a takarítási díj összege emelkedik, 

melynek indoka: közel 10 éve ugyanazon az áron nyújtják a szolgáltatást, és az 
uszoda szempontjából alapvető higiénia megtartása érdekében szükséges, hogy 
minőségi munkaerővel biztosítsák a színvonal emelkedését. 

• Közüzemi díjak emelkedésével számolunk a strandbővítmény belépése miatt. 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 161.252 eFt 
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V. Személyi jellegű ráfordítások 146.570 eft 

• A dolgozók létszáma telephelyenként jelenleg az alábbi létszámú: Erzsébetligeti 
Uszoda 19 fő (minden adminisztratív és vezető dolgozó bérköltsége itt szerepel), 
Szentmihályi Uszoda 12 fő, Ikarus pálya 5 fő. A strandbővítmény további alkalmi 
munkások foglalkoztatását igényli, amely többlet költséggel jár, valamint a 
minimálbér törvényi emelkedésével az óradíjak is emelkedtek. 

• Kötelező pótlékok (éjszakai): összege a megemelt bérek hatására emelkedik. 
• Egyéb juttatások (cafeteria-program): a keretösszeg nem változott az előző évhez 

képest. 
• Egyéb juttatások (vidékről munkába járás): + 2 kollegánk, így összesen 4 munkatárs 

vidékről bejárását térítjük. 
•Állományba nem tartozók juttatásai, alkalmi munkavállalók: a szabadságok, illetve a 

betegség esetén egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazunk „beugró" 
helyettesítőket (ruhatár, pénztár, úszómester, gépész, gondok munkakörben). Csak 
a szabadságolás 200 nap/év. 

• Reprezentációs költségek: intézmények szülinapi rendezvényei, Magyar Sport napja 
ünnepség, emléktábla-avatások, diák-sport versenyek alkalmából merülnek fel ilyen 
címen költségeink. 

•Az értékcsökkenési leírás két tételből tevődik össze: a kisértékű tárgyi eszközök 
beszerzéséből, illetve a befektetett tárgyi eszközökre évente elszámolt lineáris 
értékcsökkenésből. 

• Az értékcsökkenési leírás 9.926.500 Ft-os összegét a Társaság az üzleti terv elején 
felsorolt új tárgyi eszköz beszerzésére, beruházások megvalósítására használja fel. 

•A kisértékű tárgyi eszközök beszerzése viszont feladatfüggő is, 2017-ben további 
beszerzési feladatot jelent majd a strand bővüléséhez kapcsolódóan plusz napágyak, 
székek, napernyők, kültéri kukák beszerzése, illetve az Ikarus pálya bővüléséhez a 
megfelelő eszközök biztosítása. Előző évek nagyságrendjét alapul véve és kiegészítve 
az előzőekben írtakkal, a 3 telephelyre kisértékű tárgyi eszköz beszerzését tervezzük 
4.090 ezer Ft értékben. 

• Adott támogatásként mutatjuk ki, hogy a kerületi, családban élő értelmi sérülteket 
foglalkoztató, integrációt elősegítő, kiemelten közhasznú Otthon XVI. kerület 
Alapítvány és Társaságunk 2008. február 1-től Együttműködési megállapodást írt alá. 

VI. Értékcsökkenési leírás 14.016 eFt 

VII. Egyéb ráfordítások 7.688 eFt 
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Ennek értelmében az értelmi fogyatékkal élők integrált munkaerőpiaci 
felkészítéséhez „gyakorló terepnek" használják a kerületi uszodákat, beltéri 
növények és külső zöldterület gondozásával. A támogatási összeg emelkedik havi 
416eFt-ra, a bérminimum növekedése miatt és a megnövekedett zöldfelület miatt 
(strandbővítmény). 

• Egyéb ráfordításaink még: az itt könyvelt és beszámolóban itt kimutatott iparűzési 
adó. 

•Az ugyanitt kimutatott kerekítési különbözetek, káreseménnyel kapcsolatos 
ráfordítások összege nem jelentős, ezzel üzleti tervünk most nem számol. 

• Az iparűzési adó fizetési kötelezettség nem kerül megosztásra a telephelyek között, 
kalkulációnkban teljes egészében az Erzsébetligeti Uszodát terheli. 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 15 eFt 
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai OeFt 

• A kamatbevétel telephelyek közti megosztásának nincs értelme, teljes egészében az 
Erzsébetligeti Uszoda bevételeként tervezve. 

• Pénzügyi műveletek ráfordításával (általában fizetett kamat) nem számol üzleti 
tervünk. 

• A pénzügyi műveletek tekintetében örvendetes tény, hogy a Társaság fizetési 
kötelezettségeinek időben eleget tud tenni, sem az adóhatóság felé, sem szállítói 
felé nem esik fizetési késedelembe, azaz likviditási helyzetünk stabil. 
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