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Mellékletek: 

1. Likviditás szemléletű, részletes táblázat. Tartalmazza a 2009-es év tényszámait a 
2010-es év tervszámai mellett, az összehasonlíthatóság, viszonyítás kedvéért. Külön 
táblázat tartalmazza a bevételi és kiadási sorokat. 

2. Likviditás szemléletű, divíziókra bontott táblázat, a 2010-es év tervezett kiadási és 
bevételi, összesített számsoraival. A kiadási oldalon a fenntartási, üzemeltetési 
költségek tartalmazzák az adott intézmény egyértelműen elhatárolható rezsi-, 
munkabér- és annak különböző járulékköltségeit. Megjegyzendő, hogy a Kft. 
holdingszerű működéséből fakadóan adódik egy jelentős, máshova nem egyértelműen, 
vagy legalábbis véleményesen osztható központi költségtömeg. Ez tartalmazza a 
központi irodák rezsi- és anyagköltségeit, valamint a dolgozók (igazgató, gazdasági 
vezető-főkönyvelő, pénztáros, titkárnő, stb.) bérkiadásait. 

 
 

Bevezetés 
 
 Röviden a 2010-es év prioritása a rendkívül takarékos, az eddigi évekhez (2008, 2009) 
képest is szigorú gazdálkodás. Az ismert gazdasági környezet az átlagosnál is jobban érintette 
a kultúra állami finanszírozását, de nem kímélte az önkormányzatokat. Ez alól sajnos mi sem 
vonhatjuk ki magunkat.  
 Folyó év üzleti tervének összeállításánál számomra az volt a legfontosabb, hogy 
egyrészt (az eddigi évekhez hasonlóan) inkább óvatos, biztonságos és a realitásokkal 
kalkulálva teljesíthető büdzsét tervezzünk. Közvetve és közvetlenül nagyrészt adóforintokból 
gazdálkodunk, ezért számunkra eleve teljesíthetetlen, adósságot generáló költségvetés 
készítése elfogadhatatlan. Másrészt fontos volt a tervezésnél, hogy a szentendrei, illetve 
Szentendrére kulturális igényekkel látogató polgárok a takarékoskodásból minél kevesebbet 
érzékeljenek. 
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Főbb számok 
(részletek a mellékelt táblázatokban) 

 
A tervezett bevételi oldal 2010-ben:  176 840 000 Ft.  
  
 Ez mintegy 53 millióval kevesebb a 2009-es évinél. Sok előzetes tájékozódás után úgy 
látom, ez a realitás. Indoklásképp látni kell, miből tevődnek össze a bevételeink. Két nagy 
rész adódik, egyrészt az önkormányzati támogatás, másrészt az úgynevezett saját bevételek. 
Ez utóbbiak három csoportba sorolhatók, úgy mint működési bevételek (terembérlet, tandíjak, 
SzeVi értékesítés, Malom jegybevétel, stb.), rendezvénybevételek (jegybevétel, szponzorok, 
stb.) és pályázatok . Részletesen: 
 

1. Önkormányzattól közművelődési támogatás 102 millió (P’Art Mozival együtt). Ez 
10.400 millióval kevesebb, mint 2009-ben (P’Art Mozi 2.400 millióról 1.200 
millióra, közművelődés 110 millióról 10.800 millióra csökken). Ez a Várost érintő 
központi költségvetési, 160 milliós elvonás tekintetében sajnos érthető. 
Ugyanakkor itt szeretném megjegyezni, hogy a várostól kapott támogatás 
igazgatóságom ideje alatt folyamatosan csökkent nominálisan is, miközben az 
ellátandó feladatok mennyisége (és azzal a kiadásaink) nőtt, és azok fedezetét 
sohasem kaptuk meg maradéktalanul. Ha ehhez hozzászámítjuk az elmúlt két év 
11-12 %-os inflációját és az ÁFA-emelést, kijelenthetem, hogy a Kft. végletesen 
(ha egyelőre nem is végzetesen) alulfinanszírozott.  

2. Működési bevétel 28.940 millió. Ez mintegy 7 millióval csökkent 2009-hez képest. 
Ennek legnagyobb részét az indokolja, hogy a Malom május végétől nem 
működik, tehát bevételei sem lesznek (igaz, kiadásai sem, de azt majd később). 
Részben vonatkozik ez a Tourinform irodára is. Ezenkívül számoltunk azzal is, 
hogy az emberek spórolni nyilván pont azokon a szolgáltatásokon lesznek 
kénytelenek, amiket pl. mi kínálunk. 
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3. Rendezvénybevétel 16.100 millió. Ez mintegy 10 milliós csökken 2009-hez 

képest. Ezt az indokolja, hogy sajnos rövidebbek lesznek a fesztiválok kevesebb 
programmal, így nyilván jóval kevesebb az értékesíthető jegy, valamint a 
szponzoráció a mi szegmensünkben a válság hatására, egyelőre szinte teljesen 
szünetel. Ezen kívül idén nem számolhatunk olyan bevételekkel, mint amiket 
tavaly a dokumentumfilm illetve egyes kiállítások kapcsán realizáltunk. 
Összességében azonban jóval többet spórolunk, mint amennyi bevételt vesztünk. 

4. Pályázatok 29.800. Ez mintegy 14 millióval kevesebb, mint 2009-ben. Az általunk 
pályázható források nagy részét a minisztériumok (a kötelező elvonások miatt) 30-
50 %-kal csökkentették, illetve összevonták. Tipikusan a sok az eszkimó és kevés 
a fóka esete. Ezen kívül idén különböző, közismert okok miatt (választási év, 
válság) sajnos nem számíthatunk olyan, tavaly sikeresen realizált pénzekre, mint 
pl. az extra miniszteri keret. Megjegyzendő, hogy a spórolás miatt soványabb 
programmal is indulunk csatába, mint tavaly, illetve mint idén nálunk jobb 
helyzetben lévő „vetélytársaink”. 

 
 
A tervezett kiadási oldal 2010-ben:  177 170 000 Ft. 
 
  A kiadási oldalt a fent részletezett okok miatt a bevételi oldal realitása 
határozza meg. Magyarán itt is mintegy 53 milliós megtakarítást kellett elérni. Ennek 
részletezése előtt szeretném megjegyezni, hogy ez ebben az évben fogcsikorgatva 
teljesíthető, de már rövid távon sem lesz fenntartható. A kiadási oldalt két nagy 
csoportra osztottuk, úgy mint működési kiadások és programok. 
 
1. Működési kiadás 116.870 millió. Ez mintegy 24 millióval kevesebb a 2009-es 

évnél. Ebből az egyik legnagyobb tétel a Malom, amely május végétől nem 
üzemel. Így ott az üzemi költségeken és a meg nem rendezett kiállításokon 
mintegy 12 milliót takarítunk meg. A másik nagy tétel a bérköltség, ahol a  
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megtakarítás mintegy 10 millió. Ez sajnos két fő- és két félállású kolléga 
elbocsátásával volt elérhető. Utóbbi a takarítás (kivéve DMH) kiszervezését jelentette. 
Megjegyzendő, fontos, hogy a Kft. létszámát a kritikus szintre csökkentettem. Ez 
annak tekintetében érdekes, hogy folyamatosan újabb feladatok ellátását várják el 
tőlünk. Azt is tudni kell, hogy bár nagyon fontosak a nagyrendezvények (Tavaszi 
Fesztivál, Teátrum, stb.) ezek szervezéséhez pusztán egy félállású kolléga áll 
rendelkezésre, és a rendkívül összetett szervezési feladatok nagy részét, egyébként 
főállásban közművelődési intézményeket irányító, kollégák végzik plusz feladatként. 
Mintegy 5 milliót spórolunk azzal, hogy idén nem fejlesztjük tovább a tavalyi 
beruházásainkat (pl. pavilonsátrak). 
2. Programok 60.300 millió. Ez mintegy 25 millióval kevesebb, mint 2009-ben. A 

szempont az volt, hogy a legrégibb, legfontosabb rendezvényeinket közel azonos 
színvonalon rendezzük meg. A Tavasz Fesztivál és a Teátrum esetében az 
időtartamot csökkentettük 2 (tavaly 3), illetve 6 (tavaly 8) hétvégére. Ez mintegy 6 
milliós megtakarítást jelent (programok és technika). A legjelentősebb és 
legfájdalmasabb tétel két hétvégi program, remélhetőleg csak átmeneti, törlése, a 
SzAFT és az Ister Napok. Ezzel mintegy 10 milliót spóroltunk. Ez a SzAFT 
esetében azért is fájó, mert egy frissen indított és rendkívül ígéretes 
kezdeményezésről van szó. Komoly tételt, 6 milliót jelent az is, hogy idén nem 
költünk olyan típusú, maradandó alkotásra, mint a tavalyi jubileumra készült 
dokumentumfilm. 

 
 

Összegzés 
 
 

Sajnos az idei üzleti terv a tulajdonos, azaz Szentendre városa és a Kft. 
dolgozóinak szándékai ellenére elsősorban nem az új kezdeményezésekről és 
nagyszerű eseményekről, hanem a rendkívül takarékos költségvetés magyarázásáról 
szól. Az ország, és ebből fakadóan Szentendre idei gazdasági helyzete és lehetőségei   
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mindenki előtt ismertek. Én azt tudom a jelenlegi környezetben vállalni, hogy a 
lehetőségekhez képest igyekszünk tompítani a hatásokat, és hogy fegyelmezett, szigorú 
gazdálkodással nem nehezítjük tovább a város helyzetét 
 
 
 
 
 
 
 
Szentendre, 2010. február 24. 
 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
     
     Závodszky Zoltán 
   Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 
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