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Statisztikai szamjel 

9 - 1 3 1 5 7 3 

Cegjegyzek szama 

Szentendrei Kulturalis Kozpont Nkft a vallalkozas megnevezese 

2000 Szentendre, Dunakorz6 11/A a vallalkozas clme, telefonszama 

2014 

Egyszerusitett eves beszamol6 

Keltezes: Budapest, 2015. majus 27. 
a vallalkozas vezet6je 

(kepvisel6je) 



Stat.sz. 22369655-9001-572-13 

Cegbir.sz. 13-09-131573 

Szentendrei Kulturalis Kozpont Nkft 

Az Qzleti ev merlegfordul6napja (ev, h6, nap): 2014.12.31 

Egyszerusftett eves beszamol6 MERLEGE 'A' valtozat (Eszk6z6k) 

Tete! A tetel megnevezese El6z6 ev 
szam 

2013.12.31 
a b c 

1 
I 

A Befektetett eszkozok 22 519 

2 I. lmmaterialis javak 9 455 

9 lmmaterialis javak ertekhelyesbftese -
10 II. Targyi eszkozok 12 864 

17 Targyi eszkozok ertekhelyesbftese -
18 Ill. Befektetett penzeszkozok 200 

25 Befekt.plii.eszk.ertekehelyesbftese -
I 

8 I B Forg6eszk6z6k 21 709 

9 I. Keszletek 3 572 

10 II. Kovetelesek 16 136 

11 Ill. Ertekpapirok -
12 IV. Penzeszk6z6k 2 001 

13 I c Aktiv idobeli elhatarolas 525 

ESZKOZOK OSSZESEN 44 753 

Keltezes: 2015. majus 27. 

11 

adatok E Ft-ban 
'-·--- ,,;;v\'-·~1 

m6dositasaiEl6z Targyev 
6 ev(ek) 

mnrlositas::.i 2014.12.31 
d e 

- 20 616 

- 8 787 

- -

- 11 629 

- -

- 200 

- -

-
I 

30 810 

- 3 572 

- 18 675 

- -

- 8 563 

- I 
525 

51 951 

A vallalkozas vezet6je 
(kepvisel6je) 



Stat.sz. 22369655-9001-572-13 

Cegbir.sz. 13-09-131573 

Szentendrei Kulturalis Kozpont Nkft 1 
Az Uzleti ev merlegfordul6napja (ev, h6, nap): 2014.12.31 

Egyszerusftett eves beszamol6 MERLEGE 'A' valtozat (Forrasok) 

adatok E Ft-ban 
- ...,. __ C"V\"""·"'/ 

Tete\ A tetel megnevezese E16z6 ev m6dositasaiEl6z Tiirgyev 
szam 6 ev(ek) 

2013. 12.31 mnrln.,<+.<;~,,; 2014.12.31 
a b c d e 

53 D Sajat take - 10 896 I - - 9 305 

54 I. Jegyzett toke 3 000 - 3 000 

55 
Ebb61 visszavasarolt tulajdonu reszesedes - - -neverteke 

56 II. Jegyzett, de meg be nem fizetett toke(-) - - -
57 Ill. Toketartalek - - -
58 IV. Eredmenytartalek 3 436 - - 13 896 

59 V. Lekotott tartalek - - 13 896 

60 VI. Ertekelesi tartalek - - -
61 VII. Merleg szerinti eredmeny - 17 332 - - 12 305 

62 E Celtartalekok - - -
66 F Kotelezettsegek 39 548 - 47 432 

67 I. Hatrasorolt kotelezettsegek - - -
71 II. Hosszulejaratu kotelezettseg - - -
80 Ill. Rovidlejaratu kotelezettseg 39 548 - 47 432 

90 G Passziv idobeli elhatarolas I 16 101 I - 13 824 

FORRASOK OSSZESEN 44 753 51 951 

Keltezes: 2015. majus 27. 



Stat.sz. 22369655-9001-572-13 

Cegbir.sz. 13-09-131573 

Szentendrei Kulturalis Kozpont Nkft 

Az Ozleti ev merlegfordul6napja (ev, h6, nap): 2014.12.31 

Egyszerusftett eves beszamol6 'A' EREDMENYKIMUTATASA (osszkoltseg 
eljarasssal) 

retel A tetel megnevezese 
El6z6 ev 

szam 

2013.12.31 
a b c 

I. I Ertekesftes nett6 arbevetele 49 209 

II. Aktivalt sajat teljesftmenyek -

Ill. Egyeb bevetelek 126 453 

lll.sorb61: visszafrt ertekvesztes -

IV. Anyagjellegu rafordftasok 131 511 

V. Szemelyi jellegu rafordftasok 55 477 

VI. Ertekcsokkenesi lefras 4 311 

VII. Egyeb raford ftasok 1 233 

Vll.sorb61: ertekvesztes 434 

A I Ozemi tevekenyseg eredmenye - 16 870 

VIII. Penzugyi muveletek bevetelei 4 

IX. Penzugyi muveletek rafordftasai 34 

B Penzugyi mliv. eredmenye - 30 

c Szokasos vailalk. eredmeny - 16 900 

X. Rendkivuli bevetelek 6 922 

XI. Rendkivllli rafordftasok 7 354 

D I Rendkivlili eredmeny - 432 

E 1Ad6zas elotti eredmeny - 17 332 

x11. iAd6fizetesi koteiezettse9 -

F Ad6zott eredmeny - 17 332 

Eredmenytartalek osztalekra, reszesedesre -
J6vahagyott osztalek, reszesedes -

G Merleg szerinti eredmeny - 17 332 

Keltezes: 2015. majus 27. 

31 

adatok E Ft-ban 
~·~~~ v \l::f\) 

m6dosltasaiEl6z Targyev 
6 ev(ek) 

'' 2014.12.31 
d e 

- 48 898 

- -

- 127 787 

- -

- 124 267 

- 62 234 

- 4 670 

- 6 

- -

- - 14492 

- 5 

- 95 

- - 90 

- - 14 582 

- 2 277 

- -

- 2 277 

- - 12 305 

- -

- - 12 305 

- -

- -

- I- 12 305 



1. melleklet 

Penzilgyi, vagyoni helyzetet jellemzo mutat6k 

Szentendrei Ku ralis 

Befek:tetett eszkozok aranya :::: 

Befektetett eszkozok x 100 
Osszes eszkoz 

nt N Bazis evre 
2013.12.31 

50% 

Targy evre 
2014.12.31 

40% 

A mutat6 erteke kifejezi, hogy a tarsasag osszes eszkozebol milyen hanyadot tesznek ki a befektetett 
eszk6z6k. 

Forg6eszkozok aranya :::: 

Forg6eszkozok+aktf v idobe!i elhataro!as x 100 
Osszes eszkoz 

50% 60% 

A mutat6 erteke kifejezi, hogy az 6sszes eszkozon belOI milyen aranyt kepviselnek a forg6eszk6z6k. 

Tokeerosseg (sajat toke aranya) = 
Sajat toke 
Mer!eg foosszege 

-24% -18% 

A mutat6 erteke kifejezi, hogy a tarsasag eszkozeit milyen aranyban finanszf rozza a sajat toke. 

Merleg szerinti eredmeny aranya a sajat 
tokehez viszonyitva = 

Merleq szerinti eredmenvx 100 
Sajat toke 

159% 132% 

A mutat6 erteke kifejezi, hogy a targyevben a sajat toke novededeseben/csokkeneseben milyen a hatasa 
a merleg szerinti eredmenynek. 

Kotelezettsegek aranya :::: 

Kotelezettseqek x 100 
Merleg foosszeg 

88% 

A mutat6 erteke kifejezi, hogy milyen a hosszu- es rovidlejaratu tartozasok aranya. 

Befektetett eszkozok fedezete = 
Sajat toke x 1 oo 
Befektetett eszkozok 

-48% 

91% 

-45% 

A mutat6 erteke kifejezi, hogy az osszes befektetett eszkozt milyen aranyban finanszf rozza a sajat toke. 



Forg6toke, sajat toke aranya = 

Forg6t6ke x 100 
Sajat toke 

164% 179% 

A mutat6 erteke kifejezi, hogy a rovid lejaratu kotelezettseggel csbkkentett forg6eszkozok (vagyis a nett6 
forg6t6ke), a sajat toke hany szazalekara nyujt fedezetet. 

Ukviditasi mutat6 = 

Forg6eszkoz6k x 100 55% 
Ravid /ejaratu kotelezettsegek 

A mutat6 erteke kifejezi, hogy a forg6eszkozok osszege milyen szazalekat fedezi a rovid tavu 
kotelezettsegnek. 

Arbevetel aranyos uzleti eredmeny = 
Ozemi(Ozleti) tevekenvseg eredmenvx 100 
Ertekesftes nett6 arbevetele 

-34% 

A mutat6 erteke kifejezi, hogy milyen a tarsasag alaptevekenysegenek jovedelmez6sege. 

Bevetel aranyos ad6zas elotti eredmeny = 
Ad6zas elotti eredmenv x 100 
Osszes arbevetel + osszes bevetel 

-9% 

65% 

-30% 

-7% 

A mutat6 erteke kifejezi, hogy mekkora a tarsasag ad6zas el6tti eredmenyenek az osszes bevetelhez 
viszonyftott hanyada. 

Eszkoz aranyos jovedelmezoseg = 
Ad6zas e/6tti eredmenyx100 
Eszkozok osszesen 

-39% -24% 

A mutat6 erteke kifejezi, hogy egysegnyi lekotbtt eszkoz mekkora ad6zas e16tti eredmenyt hoz letre, 
vagyis az eszkoz jovedelemtermel6 kepessseger61 ad tajekoztatast. 



2. melleklet 

Saiat toke alakulasa 

Keszillt a 

Szentendrei Kulturalis Kozpont kft 

2014 . evi Beszamol6jahoz 

Datum: 2014. december 31. 
eFt 

TO keel em Nyitas Novekedes Csokkenes Atkonyveles Zaras 

Jegyzett toke 3 000 - - 3 000 

Jegyzett, be nem - - - -
fizetett toke 

Toketartalek - - - -

Eredmenytartalek 3 436 - - - 17 332 - 13 896 

Lekotott tartalek - 13 896 - 13 896 

Ertekelesi tartalek - - - -

Merleg szerinti eredmeny - 17 332 - 12 305 - 17 332 - 12 305 

lsajat tOke I- 10 896 1 591 I- 9 305 



I Altatanos resz 

III. A vdllalkozds bemutatdsa 

1. A ceg elneve::ese: 

2. A ceg roviditett elneve::ese: 

3. A ceg s::ekhelye: 
4. A ceg telephelye: 

5. A cegfi6ktelepe: 

6. A ceg alapitti.sanak eve: 

KIEGESZiTO MELLEKLET 
A 

Szentendrei J(ulturalis Kozpont Nkft 

2014 . evi Beszamol6jahoz 

0 

Korlatolt Felelossegii Tti.rsasti.g 
Szentendrei Kulturti.lis Kozpont Nkft 

2000 Szentendre, Dunakorz6 11/A 
2000 Szentendre, Dunakorz618 

7. A cegfotevekenysege: Eload6miiveszet 
A ceg tenyleges ga::dasagi tevekenysege: 

8. A cegjegy::ett tokeje: 

9. A tarsasag tagja: 

Ceg nev: 

Szekhely: 

Szentendrei Onkormti.nyzat 

2000 Szentendre, Viiroshti.z ter 3. 

Kepvisel{fje: Verseghi-Nagy Miklos 

Cegjegyzek szti.ma: O 

MINOS!TETT TGBBSEGI BEFOLYASSAL RENDELKEZO TAG. 

3 000 000 Ft 

10. A tarsasag tagjainak tor::sbetetei: Penzneme: HUF Szavazati ardny: 

Szentendrei Onkormti.nyzat 3 000 000 Ft 

0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -

11. A tarsasag tevekenysegi k6re: 

A tarsasag afenti tevekenysegek veg::esehe:: szukseges valamennyi engedellyel rendelkezik. 

12. A Tdrsasag ugyve::etese, kepviseletere es cegjegy::risre: 

Az iigyvezeto jogosult 

A Tti.rsasti.g iigyvezet{fje hatti.rozott idotartamra: 2020.04.16-ig 

Csat6Kata 

13. A tarsasag /egfobb s::erve: Taggyiiles. 

A taggyules a Tti.rsasti.g minden iigyebenjogosult do11te11i. 

14. A tarsasag dolgo::6i tekinteteben a munkdltat6i jogok gyakor/6ja. 

Csat6Kata 

15. A Tarsasag a tevekenyseget hataro::atlan ideigfo/ytatja. 

16. Az alabb felsorolt esetekben az ,,A/apit6 okirat" s::erint kell eljarni: 

A tti.rsasti.g szervezete 

Az Ugyvezet{f igazgat6 feladatai es hatti.skore 

A Tti.rsasti.got erinto penziigyi rendelkezesek 

A Tti.rsasti.g megsziinese es vegelszti.molti.sa lfelszti.molti.sa/. 

17. A s::amviteli torvenyben e/oirtakon titlmen6, tovabbi informaci6k megadasara nines s::ukseg. 

Ft 

Ft 

Ft 

Ft 

Ft 

Ft 

Ft 

100% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

A s::amviteli alapelvek ervenyesitese elegendo a megbi::hat6 es va/6s oss::kepnek a merlegben, az eredmenykimutatasban tOrteno 
bemutatasahoz. 

I/2. A szdmviteli politika ((fbb vondsai 

A beszdmoldsi kiHelezettseggel kapcso/atos dontesek 

A s::amviteli t0rvenyben rog::.itett alapelvek, ertekelesi e/Oirasok alapjan alakitottuk ki a:: adottsagainla1ak, korulmenyeinla1ek /eginkdbb 
megfelelo, a torveny vegrehajtasanak m6ds::ereit, es::ko::eit meghataro::6 s::amviteli politikankat. 



A s=amviteli politikCtnk a bes=amolasi k0tele=ettsege, a va/6s vagyoni, pe1i=iigyi es jovedelmi hely:::etr6l kes:::iJ/6 
beszamo/6t helyezi elOterbe. A torveny celjakent a megbi:::hat6 es va/6s osszkepet ad6 informaci6szo/g6/tatast es az e=t 
biztosit6 a/apelveket, s:::abalyokat, kovete/menyeketfoga/maz:::a meg. 

I. A beszamolasi forma: 

A Tarsasag a s:::amvite/i /Orvenyben meghataro:::ott ertekek alapjan kes=itett bes:::6mo/6ja: 

Egyszeriisitett eves besuimol6, amelynek tagolasa megfelel a s:::amviteli torvenybenfoglaltalmak. 

A merleg "A" valtozatban keszi.ilt, a nagybetiivel es r6mai szammal jelolt teteleit tartalmaz:::a. 

Az eredmeny-kimutatasa: Osszkoltsegeljlirassal kes=ult, formaja: "A" valtozat. 

Atteres mas formajil besz6mol6ra csak a /Orvenyi hatarertek tilllepes miatt lehetseges. 

2. A beszamol6 keszitesevel kapcsolatos idopontok: 

Az uzleti ev megegye=ik a naptari evvel. 

A merlegfordul611apja: 

A merlegkeszites idopontja: 

3. A beszamol6 keszitese. alairasa: 

2014. december 31. 

2015. liprilis 30. 

A beszamol6 nyelve: Magyar 

Aldir6: Ugyvezeto igazgat6 

4. A konvvvezetes m6dja es a konvvvezetessel kapcsolatos idopontok: 

A Tarsasdg a kezeleseben, a has=ndlatdban, a tulajdonaban levo es:::kOzola·ol es a:::okforr6sair6l, tov6bb6 a ga:::dasdgi 
miiveletekrol a kettos konyvvezetes kereteben biztositja, hogy az eszko=okben esforrasokban bekovetke=ettvdltozdsok 
a val6sdgnak megfeleloen, folyamatosan, =art rends:::erben, dttekinthetoen keriJ/jon bemutatdsra. 

5. A beszdmol6 kozzetetele: 

A koz:::eteteli k6telezettseget a Tarsasdg elektronikus utan teljesiti a kormany:::ati portalfele. 

6. A szdmviteli alapelvek ervenvesitese: 
A vallalkozds jolytatdsdnak elve; a teijesseg elve; a val6disdg elve; a kovetkezetesseg elve; a 

folytonossdg elve; az osszemeres elve; az 6vatossdg elve; a brutt6 elszamolds elve; az egyedi ertekeles elve; az idobeli 

elhatarolas elve; a tartalom elsodlegessege aformdval szemben elve; a lenyegesseg elv; 

a koltseg-haszon osszevetesenek elve. 

7. Osszehasonlithat6sdg biztositasa 
A beszdmol6ban minden tetel oss:::ehasonlithat6 az el6:::6 ilzleti ev megfelelO adataval. 

8. A szdmviteli rendert felel6s szemely 
A konyvviteli szo/gdltatdsok vezeteseertfelelos szemety neve: 

nyilvdntartdsi s:::ama: 

9. Konvvvizsgdlati kotelezettseg 
A beszamol6ra vonatko:::6an a bejegy:::ett konyvvi=sgal6 filggetlen konyvvizsgdl6i jelentest adott ki. 

Az eszkozok es (orrasok besoroldsanak es ertekelesb1ek szempontjai 

I. Az eszkozok besorolasanak szempontjai: 

Maradi Gyula 
130689 

A Tdrsasdg a S=dmviteli torveny eloirdsa s:::erint a be(ektetett es=ko:::ok ko:::e soro/ja a:::okat az es=ko:::oket, amelyek a 
tevekenyseget tart6san /egaldbb egy even tul szolgdlja; a forg6es:::kozok ko:::e sorolja a=okat az es:::kozoket, amelyek a 
tevekenyseget nem tart6san s=olgdljdk. Has=nd/atbavetelkor egyedi besorolds, a merlegkeszites soranfelillvizsgdlat. 

2. A forrasok besoroldsdnak szempontjai: 
A Tdrsasdg a Szt eloirdsa s:::erint a sajdt forrdsokat a tulajdonosok dlta/ veglegesen rende/kezesre bocsdtott es az 
ad6=ott eredmenybol hagyott oss=egek kepe=ik, idegen forrdsokat a ki1ls6 v6/lalko:::asokt6l (hitelintezetektol, ga:::dasdgi 
tdrsasdgokt6l, magdnszemelyektol) egy evet meghalad6, vagy egy even beliilifi:::etesi hatdrid6 mellett kapott penzes:::koz, termekszdllitds, 
s=olgdltatds, vagy egyeb kotele:::ettseg oss:::egek alkotjdk. 

3. Az eszkozok ertekelese: 

a) A bekeru/esi ertek: 

az eszko:::okvetelekor a tenyleges bes:::er=esi dr, valamint afelhas:::ndldsig kozvetlenilljelmerillo kiaddsok; 

nem penzbeli betetkent va/6 dtvetelekor a /etesit6 okiratban, vagy annak m6dositdsaban megje/olt ertek; 

sajdt elodllitaskor a kozvetlen koltsegek; 

terites nelkiili dtvetelkor a piaci ertek; 

ajdndekba kapott, hagyatekkent dtvett, tobbletkentfellelt es=ko=ok eseteben a piaci ertek; 

specia/is els=rimoldst igenye/nek az ertekpapirok egyes vdlto=atai. 

b) Az ertekcsokkenes leirds m6ds=erei: 

a terve:::ett ecs leirds elszdmoldsdnak a/apja az immateridlis javak es a tdrgyi eszko:::ok aktivdlasi erteke; 

aktivdlds napjdt6l egyedi/eg, havonta, a terve=ett leirdsi kulcsait a/kalma=va, linedris m6don; 

aktiwilds napjdt6l egyedileg, evente, a terve=ett leirdsi kulcsait alkalmazva, /inedris m6don; 

a Tdrsasdg a kisertekii (I 00. 000 Ft) egyedi bes=er:::esi, e/6dllitasi ertek alatti targyi es:::koz erteket hasznalatbavetelkor egy oss:::egben. 

c) Az ertekvesztes els=dmoldsa es viss:::airdsa: 
akkor s:::dmolunke/, ha az eszkozok konyv s:::erinti erteke tart6san (ket merleg-fordu/6naponfenna/16an) esjelentosen 
(kes:detela1et 25 %-ot meghalad6 elteres, kovete/esela1el pedig az drbevetel 2 %-a) magasabb, mint a vi=sgalt es:::koz 
piaci erteke, valamint, ha a::: eszkoz a tevekenyseg vdlto:::dsa miattfe/eslegesse vd/t, megrongdl6dott; 

kedve:::o fordulat eseten iljraerteke/es mellett az ertekvesztes visszairasa is lehetseges a konyv s:::erinti ertek oss:::eghg. 

d) A valutas es devi:::ds es=ko:::ok es kOte/e:::ettsegek ertekelese: 

a vdsdro/t valutdt es devizdt a tenylegesen fi=etettforintosszegben kell dl/onuinyba venni; 

a va/uta es devi=akes=letek csokkenesekor a:::, dtlagd1folyamon kell els:::dmolni; 

a kulfO/di pen:::ertela·e s:::6/6 kovete/esek es kOtele:::ettsegek allomdnyba vetele az MNB kozepd1folya111a alapjdn tortenik; 



a merlegfordul6 napjan meglevo valuta es devi:.akes::Jetek, kovetelesek, befektetett pen:;es:.kozok, ertekpapirok es 
kate/e:.ettsegek ertekelese az MNB altal, a merlegfordul6 napjara meghirdetett ko:::epa1folya111011 tortenik; 

4. Az aktfv es passziv idobeli elhataro!Ctsok kore 

a) Aktiv idobeli elhatarolasok 

Bevetelek, melyek a merleggel le:::art idos:::ala-a vonatko:::nak, de csak a merlegfordul6 napja utan esedekesek. 

Koltsegek, raforditasok, melyek a merlegfordul6 napjat koveto idoszakra szamolhat6k el. 

A veglegesen atv6.l/alt, de a merlegfordul6 napig penzilgyileg nem rendezett tarto:::as- atv6.llalas oss:::ege. 

Tobbletkote/e:::ettsegek (pl.: valt6tartozas kamata) miatti oss:::egek. 

b) Passziv idobeli elhataro/6.s 

Bevetelek, melyek a merlegfordu/6 napja elott befolytak, de a kovetkezo ev bevetelet kepezik. 

Koltsegek, r6.fordit6.sok, melyek a merleggel /e:.6.rt evet terhelik, de csak a mer/egfordul6napja utan meriJ/nekfel. 

A merleggel le:.art evhez kapcsol6d6 premiumok, jutalmak es a:::okjarulekai. 

A merlegfordul6 napja, es a merlegkeszites napja ko:.ott ismertte valt, le:::6.rt evet terhelO katelezettsegek. 

Koltsegek, r6.fordit6.sokellentetele::esere kapott tamogat6.sok koltseggel, raforditassal meg nem ellentetele::ett oss:::ege. 

RendkiviJli bevetelkent els:.amolt halasztott bevetelek. 

II. Specitikus risz a mirleghez kapcsol6d6an 

1111 Az immateridlis javak is a targyi eszkozok ertikinek alakulas 
A bes:.6.mol6.si idoszakban bes::er::ett targyi es:.ko::ok maradektalanul aktivalva lettek, igy beruha:.asok es 
beruha::6.sola-a adott elolegek a merlegben nem szerepelnek. 
Az ev vegen be nem fejezetett beruh6.zasok erteke 

Az immateri6.lis javak es a t6.rgyi es::ko:::ok elsz6.molt terv s::erinti ertekcsokkenesenek els:.amol6.sa a 
szamviteli politik6.ban rogzitett elvek es mertekek s::;erint t6rtent. 

0 eFt 

Nem kovetkezett be olyan koriJ/meny, amely a tervezett ertekcsokkenesek elsz6.mo/6.si m6djaban v6.lto:.6.st eredmenye::ett volna. 

1112 Penzeszkozok bemutatasa 

Mirlegsor 

Penzeszkozok 

1113 Kovetelisek es kOtelezettsegek bemutatasa 

Mirlegsor 

Kovetelisek 

KOtelezettsigek 

Hatrasorolt kotelezettsegek 

Hosszu lejaratu kotelezettsegek 

Ravid lejaratu kotelezettsegek 

Bazis iv Tllrgy iv 

2 001 8 563 

Bazis iv Targy iv 

16136 18 675 

39 548 47 432 

0 0 -

0 0 -
39 548 47 432 

Az eves eredmenybol, illetve az eredmenytartalekb6l osztalek nem keriJl sem kifi::etesre es sem meghataro::6.sra. 

A bes:.amo/6.si idos:.akban osztalekelo/eg nem keriJlt kifi:.etesre sem a t6.rgy ev, sem az eredmenytartalek terhere. 

1114 A pinzugyi vagyoni helyzet bemutatasa 

A pen:::ilgyi vagyoni hely:;et mutat6it a bes::amo/6 melleklete s::emlelteti. 

III. Specitikus risz az eredmenv-kimutataslwz kapcsol6d6an 

A bes:.amolasi idos:.akban a:: ertekesites e/s::6.mo/t nett6 6.rbevetele alapvetoen afo tevekenysegbfflfakadt. 

Beljoldi fotevekenyseg arbevetele: 

Beljoldi mellektevekenyseg arbevetele: 

EU ko:.ossegi tagallamb6l s:::arma::6 arbevete/: 

Harmadik ors:.6.gb6l s::6.rma:::6 arbevetel: 

Oss::es ertekesites nett6 6.rbevetele: 

Az anyagjellegii r6.fordit6.sok erteke oss:::esen: 

amelybffl: Els::6.molt anyagok koltsege: 

lgenybevett s::olg6.ltatasok kOltsege: 

Egyeb s:.olgaltat6.sok koltsegei: 

Eladott 6.ruk bes::er::esi erteke: 

Ko::vetitett s:.olg6.ltatasok erteke: 

Az els::amo/t s:.emely jellegii raforditasok erteke oss:::esen: 

amelybffl: Berkoltsegek: 

S::emelyijellegii kifi:::etesek: 

Berjarulekok: 

Az oss:.es elsz6.molt terv s::erinti ertekcsokkenes oss:::ege: 

amelybffl: Tabb ev alatt elhas:::nal6d6 eszko::ok terv s:::erinti ecs: 

Has:.nalatbavetelkor egy oss:::egben els:.amolt ecs: 

Valtozas 

328% 

Valtozas 

16% 

20% 

20% 

0 eFt 

48 898 eFt 

OeFt 

0 eFt 

0 eFt 

OeFt 

48 898 eFt 

124 267 eFt 

5 836 eFt 

116 911 eFt 

1 474 eFt 

46 eFt 

0 eFt 

62 234 eFt 

46610eFt 

3 311 eFt 

12 313 eFt 

4 670 eFt 

4 534 eFt 

136 eFt 



Sairit terme/esii kes:::letek 61/omanvvolto:::asa: 
Egveb bevetelek: 
Egveb r6fordit6sok: 

Az iizemi(ii:::leti) tevekenvsez eredmenye: 

A bes:::6mol6si idos:::akban a pen:::iigyi nziiveletek bevete/ei: 
amelybol: reali:::alt 61folyanznyereseg: 

kapott kanzat, kamaljellegii bevetel: 

A bes:::6mol6si idos:::akban a penziigyi miiveletek r4fordit6sai: 
amelybol: realizalt 61folyamves:::teseg: 

fi:::etett, elszamolt kamat, kamaljellegii r4fordit6s: 

Penzilgvi miiveletek eredmenve: 

Szok6sos v6llalko:::6si eredmeny: 

Rendkiviili bevetelek: 

Rendkiviili r6fordit6sok: 

Rendkiviili eredmeny: 

Ad6:::6s e/Otti eredmeny: 

T6rsas6gi ad6ji:::etesi katele:::ettseg: 
Ad6zott eredmeny 

IV. Ttijekoztat6 resz 

-14 492 eFt 

-90 eFt 

-14 582 eFt 

2 277 eFt 

-12 305 eFt 

OeFt 
-12 305 eFt 

/Vil. A ttirgyevi munkavtilla/6i litsztim, bir, szemelyijellegfi egyeb kifizetisenek bemutattisa 

Az statisztikai 6llonz6nyi !ets:::am: 13 fa 

ebb5l: fi:::ikai 2/5 
s:::ellemi 11 fa 

Eredmenykimutatas sor Bazis ev 
Szemelyijelleg[i, raforditasok 55 477 eFt 

Trirgy ev 
62 234 eFt 

IV/2. A vezeto tisztsegviselok tiltal a besztimoltisi idoszakban felvett jtirand6stig, nekik foly6sitott elb1egek 
A ve:::eto tis:::tsegvisel5kfelvettj6rand6s6ga a berkoltsegekb5l a::: iigyve:::etoi nzunkaber, mert a::: iigyve:::eto 
afe/adatat munkavis:::onyban lizlja el. 
A ve:::eto tis:::tsegviseloknek adott elolegek oss:::ege 

IV/3. A merlegben meg nemjeleno kotelezettsegekrb1 
A bes:::6mol6si idos:::akban nem keletke:::ett olyan katele:::ettseg, amely a konyvekbe ne kerii/t volna be, vis:::ont a 
bes:::6mol6, illetve a t6rsas6g ga:::dasagi hely:::etenek a megitelese s:::emponljab6ljelent5seggel birna. 

IV/4. A sajtit toke alakultistinak bemutattisa 
A sajat toke elemeinek alakulasat a besz6mol6 melleklete tartalmaz:::a. 
A sajat token beliil a /eko!Ott tartalek alakul6s6t a bes:::6mol6 melleklete tartalmazza. 
A tulajdonosok ajegy:::ett toket te/jes mertekben a v6llalko:::6s rendelke:::esere bocs6tott6k. 

Ves:::teseg 

Ves:::teseg 

Ves:::teseg 

Nyereseg 

Veszteseg 

Veszteseg 

A besz6mo/6si idoszakban a ceg tevekenysegevel kapcso/atosan csak a s:::iikseges eszko:::oket wisarolta meg, illetve 
a cegnet dolgo:::6 munkatarsak kivalas:::tasa is e rendezoelv alapjan !Orient meg. 
A Tarsasag a kovetke:::o ga:::dasagi evet nyeresegge/ tervezi :::6rni. 

IV/5. Veszelyes hulladekkal val6 gazdtilkodtis. 
Ves:::elyes hulladek el56llit6s6ra es ke:::elesere vonatko:::6an a tarsasag az eloirt rendelke:::esenek megfeleloenjar el. 

2015. mtijus 27. 

Mellekletek: 
1. Mutat6k 
2. Sajat toke alakulasa 

3. Lekatott tartalek elem:::ese (Nines mellekelve, mert nem tartalmaz adatot.) 

OeFt 
127 787 eFt 

6 eFt 

5 eFt 
0 eFt 
5 eFt 

95 eFt 
OeFt 

95 eFt 

2 277 eFt 

OeFt 

46610 eFt 

4692 eFt 
41918 eFt 

Valtozas 
12% 

OeFt 



KOZHASZNU EREDMENYBEMUTAT.AsA 

2014.01.01-2014.12.31 

adatok E Ft-ban 

A tetel megnevezese EI6zi5 ev E!Ozo ev( ek) mod. Targyev 

b c d e 

A. Osszes kiizhaszmi tevekenyseg bevetele 174 855 171120 

1. Kozhaszrni cehi mtikodesre kapott tamogatas 126 453 122 734 

3. Kozhaszmi tevekenysegb61 szarmaz6 bevetel 48 402 48 386 

B. Vallalkozasi tevekenyseg bevetele 7 733 7 846 

C. Osszes bevetel (A+B) 182 588 178 966 

D. Kiizhaszmi tevekenyseg raforditasai 191525 183 186 

1. Anyagjellegil raforditasok 125 988 118 821 

2. Szemelyi jellegil raforditasok 53 147 59 763 

3. Ertekcsokkenesi leiras 4 129 4 507 

4. Egyeb raforditasok 1 181 5 

5. Penziigyi miiveletek raforditasai 33 90 

6. Rendkiviili raforditasok 7 047 

E. V allalkozasi tevekenyseg raforditasai 8 395 8 086 

1. Anyagjellegil raforditasok 5 523 5 446 

2. Szemelyi jellegil raforditasok 2 330 2 471 

3. Ertekcsokkenesi leiras 181 163 

4. Egyeb raforditasok 52 1 

5. Penziigyi miiveletek raforditasai 1 5 

6. Rendkiviili raforditasok 308 

F. Osszes raforditas (D+E) 199 920 191272 

G. Ad6zas e16tti vallalkozasi eredmeny (B+E) -662 -240 

H. Ad6fizetesi kiitelezettseg 

I. Targyevi vatlalkozasi eredmeny (G-H) -662 -240 

J. Targyevi kiizhaszmi eredmeny (A-D) -16 670 -12 066 



Orszagos Bfrosagi Hivatal 

Kozhasznusagi melleklet 

Szervezet neve: 

~~~~[!]~~~0~illD~~m[!]~0~mill~D~~~~~~[!]D~~~~0~~ill[!]D~~[!]DDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
Szervezet szekhelye: 

TelepOles: ~~~~[!]~~~0~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD lranyftoszam: @]@]@]@] 
KozterOlet neve: §~~~~~0~@JDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
KozterUlet jellege: I I Hazszam: [!][!J[ZJ~DDDD EpUlet: DODD Lepcs6haz: ODDO 
Emelet: ODD Ajt6: DODD 
Szervezet ad6szama: @]@]@]~@]~~~ 

Kepviselo neve: §~~[!]@JD~~[!]~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
Keltezes: 

Kepviselo alafrasa: 

Kitolto verzi6:2.65.0 Nyomtatvany verzi6:1.0 Nyomtatva: 2015.05.28 00.15.55 



Orszagos Bfr6sagi Hivatal 

Kozhasznusagi melleklet 

1. Szervezet azonoslt6 adatai 

1.1 Nev 

lszentendrei Kulturalis Kozpont Nonprofit Kft 

1.2 szekhely 

TelepOles: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD[[Il][D n ttary~oszam: DODD 
KozterOlet neve: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDJ[J[JJD r z 6 

KozterOlet jellege: Hazszam: [_!_][!J[I]~ODDD EpOlet: ODDO Lepcs6haz: ODDO 
Emelet: ODO Ajt6: ODDO 
1·3 Bejegyzo hatarozat szama: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
1·4 Nyilvantartasi szam: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
1.5 Kepviselo neve: [9~~[!]@]0~~[!]~000000000000000000000000000000 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
2. Targyevben vegzett alapcel szerinti es kozhasznu tevekenysegek bemutatasa 

3. Kozhasznu tevekenysegek bemutatasa (tevekenysegenkent) 

3.1 Kozhasznu tevekenyseg megnevezese: IKulturalis tevekenyseg I 

3.2 Kozhasznu tevekenyseghez kapcsol6d6 kozfeladat, jogszabalyhely: 11991.evi XX tv.; es 2008.evi XCIX. tvl 

I 
3.3 Kozhasznu tevekenyseg celcsoportja: lteljes lakossag I 
3.4 Kozhasznu tevekenysegb61 reszesOl6k letszama: 

3.5 Kozhasznu tevekenyseg f6bb eredmenyei: 
137542 I 

Kitolto verzi6:2.65.0 Nyomtatvany verzi6:1.0 Nyomtatva: 2015.05.28 00.15.55 



Orszagos Bir6sagi Hivatal 

Ktizhasznusagi melleklet 

neve: 
Szentendrei Kulturalis Ki:izpont Nonprofit Kft 

4. Ki:izhasznu tevekenyseg erdekeben felhasznalt vagyon kimutatasa 
(Adatok ezer forintban.) 

4.1 Felhasznalt vagyonelem megnevezese Vagyonelem erteke Felhasznalas celja 

kulturaval, ki:izmuvelodessel kapcs. ktg 191272 

4.2 Felhasznalt vagyonelem megnevezese Vagyonelem erteke Felhasznalas celja 

4.3 Felhasznalt vagyonelem megnevezese Vagyonelem erteke Felhasznalas celja 

Koznasznu teveKen~seg ercteKeoen 
felhasznalt vagyon imutatasa 

191272 (i:isszesen) 

Ki:izhasznu teveken~seg erdekeben 
felhasznalt vag~on imutatasa 191272 (mindi:isszesen 

5. Cel szerinti juttatasok kimutatasa 

5.1 Cel szerinti juttatas megnevezese El6z6 ev Targyev 

5.2 Cel szerinti juttatas megnevezese El6z6 ev Targy ev 

5.3 Cel szerinti jutattas megnevezese El6z6 ev Targy ev 

Cel szerinti juttatasok kimutatasa 
(i:isszesen) 

Cel szerinti juttatasok kimutatasa 
(mindi:isszesen) 

6. Vezeto tisztsegviseloknek nyujtott juttatas 

6.1 Tisztseg El6z6 ev (1) Targyev (2) 

6.2 Tisztseg El6z6 ev (1) Ta.rgy ev (2) 

A. Vezeto tisztsegvisel6knek nyujtott 
juttatas (i:isszesen) 

A. Vezeto tisztse~viseloknek nyujtott 
juttatas (minddsszesen) 

Kiti:ilt6 verzi6:2.65.0 Nyomtatvany verzi6:1.0 Nyomtatva: 2015.05.28 00.15.56 



Orszagos Bfr6sagi Hivatal 

Kozhasznusagi melleklet 

Szer~ezet ~ z ~~[!J~~@l0~0JD~~[IJ[!J~0~[IJOJ~O~@J~[Ej~[~EJD~~~[EJ0~[!J[IJ[!]0[~][!J[!]00DDDD neve. , 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
7. Kozhasznu jogallas megallapftasahoz szi.ikseges mutatok 

(Adatok ezer forintban.) 

Alapadatok El6z6 ev (1) Targyev (2) 

B. Eves osszes bevetel 182 588 178 966 

ebb61: 

c. A szemelyi jovedelemad6 meghatarozott reszenek az 
ad6z6 rendelkezese szerinti felhaszmilasar61 sz616 
1996. evi CXXVI. torveny alapjan atutalt ossze 

D. Kozszolgaltatasi bevetel 174 666 171120 

E. Normatfv tamogatas 

F. Az Europai Uni6 strukturalis alapjaib61, illetve 
a Kohezios Alapb61 nyujtott tamogatas 

G. Korrigalt bevetel [B-(C+D+E+F)] 7 922 7 846 

H. 6sszes rafordftas (kiadas) 199 920 191272 

I. Ebbol szemelyi jellegu rafordftas 60 001 62 23~ 

J. Kozhasznu tevekenyseg rafordftasai 191525 183186 

K. Adozott eredmeny -17332 -12305 

L. A szervezet munkajaban kozremukod6 kozerdeku onkentes 
tevekenyse9et ve~zo szemelyek szama 
(a kozerdeku onkentes tevekenysegr61 sz616 
2005. evi LXXXVlll. tOrvenynek megfeleloen) 

Er6forras ellatottsag mutat6i Mutat6 teljesftese 

!gen Nem 

Ectv. 32. § (4) a) [(81+82)12 > 1.000.000, - Ft] ~ D 
Ectv. 32. § (4) b) [Kl+K2>=0} D ~ 
Ectv. 32. § (4) c) {!1+12-A1-A2)/(Hl+H2)>=0,25} ~ D 

Tarsadalmi tamogatottsag mutat6i Mutat6 teljesftese 

Ectv. 32. § (5) a) [(Cl +C2)/(G1 +G2) >=0,02} D ~ 

Ectv. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=0,5} ~ D 
Ectv. 32. § (5) c) [(Ll +L2)/2>= 10 f6] D ~ 

Kitolt6 verzi6:2.65.0 Nyomtatvany verzi6: 1.0 Nyomtatva: 2015.05.28 00.15.56 



Szentendrei Kulturalis Kozpont Nonprofit Kft. 
2014. evi kozhasznusagi jelentese 
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I. Vezetoi osszefogJaJ6 

Szentendre Varosa hiiszke arra, hogy pezsgo kulturalis elet jellemzi. Rendezvenyeink 
sokszfnuseget, gyakorisagat barmely rnegyei jogu varos megirigyelheti. Ugyanakkor nem 
feledkezhetiink meg arr61, hogy ezt a sokszfnuseget - a Fovaros ,,amyekaban" - egy olyan 
kedvezotlen koltsegvetesi helyzetben levo kisvarosnak kell - anyagi ertelemben - napr61-napra 
elOteremtenie es finanszfroznia, arnely nem rendelkezik olyan forrasboseggel, mint a nagyobb 
telepulesek. Az is gyakorta hangoztatott es val6s felismeres, hogy mindaz, ami a kultfua 
teruleten, Szentendren tortenik, nagyban befolyasolja a hazai kulrurpolitika donteseit is. Arra 
torekszunk tehat, hogy Szentendre j6 ertelemben vett ,,kirakat-jelleget" a kultlirpolitika 
iranyft6ival kozosen erosf tsuk. 

Jellegetol es szakteruletetol fiiggetlenUl rninden kultfuakozvetfto intezrneny kozos misszi6ja a 
miikodesi teruleten elO lakossag megsz6lf tasa, a helyi torteneti, muveszeti ertekek kozvetf tese, a 
helyi identitas-tudat es a lokalpatriotizrnus erosftese, a szabad ido tartalrnas eltoltesenek, az 
egesz eleten at tart6 isrneretszerzes lehetosegenek (lifelong learning), valarnint a kulturalt 
sz6rakoztatas formainak es kereteinek biztosftasa. Az uj elvarasok szerint a kozmuvelOdesi 
intezrnenyek, a muzeumok es a konyvtarak egyarant az ,,ideol6gia- es programkozpontusag 
helyett a kozossegalkot6 szemelyisegfejlesztest" allftjak tevekenyseguk kozeppontjaba. 

A kozos menedzsment azt teszi lehetove, hogy mindezeket a celokat az ernberi, technikai es 
gazdasagi eroforrasok koncentralasaval esetenkent a sziiksegleteknek rnegfelelO 
atcsoportosftasaval is - az egyes intezmenyek sajat hataskorUkben is, valamint Szentendre Varos 
egesz kulturalis elete javara val6sftsuk meg. 

A hagyornanyok ujraelesztese erdekeben az iden megkezdtiik a ,,Szentendrei Nyar es Teatrum" 
megujftasat. A hosszu folyamat celja az, hogy visszaallftsuk a ,,Teatrum" egykori fenyet es 
jelentoseget (tobb sajat bemutat6, regi-uj kapcsolatrendszer kiepftese azokkal a magas 
szfnvonalu szfnhazakkal, amelyek szfvesen egylittmiikodnek Szentendrevel stb.). Mivel anyagi 
eszkozeink csekelyek, nagyobb allarni tamogatasra van szUkseg a programok megval6sftasa, 
korszeru nezoter kialakf tasa, valarnint a szukseges szinpad es szfnpadtechnika megvasarlasa 
erdekeben. Lehetosegeink fenyeben mindezt csak tobb lepcsoben tudjuk kivitelezni. 

A gazdasagi szamok tiikreben 

A 2014. evi tervezesUnk soran az ellatand6 kotelezo feladatainkb61 kiindulva alapvetoen a 
takarekos gazdalkodast tartottuk szem elOtt. Az egyeb koltsegeknel minimalis emelkedest, 
alapvetoen az aremelesek tiikreben terveztUnk. Eszkoz beszerzesre, fejlesztesre 2014. evben 
feltetlenUl szuksegUnk volt, elsosorban informatikai fejlesztesekre. 

Penzugyi helyzetiink a 2013-as evhez kepest romlott. Ennek elsodleges oka abban keresendo, 
hogy a testUlet altal j6vahagyott eves onkormanyzati tarnogatasunk a korabbiakhoz kepest 
csokkent. Ez a teny sokszor likviditasi gondokat is okozott, hiszen a jelentos kiadast general6 
nagyrendezvenyeink nyaron zajlottak. 

A nonprofit jellegtol fiiggetlenUl fontos, hogy a Kft. az onfenntartasra torekedjen, hogy minel 
hatekonyabban biztosftani tudja rniikodeset, kfrnelve ezzel az fgy is sziikos koltsegvetest. Ennek 
megfelelOen kiilonos hangsulyt kaptak a korabban emlitett fesztivalok, illetve palyazatokon val6 
reszvetel ezzel kompenzalva a koltsegvetesunket. 

2 



Egyeb palyazati es tarnogat6i beveteleink: az el6z6 evekhez kepest csokkentek, csakUgy, mint 
j egybeveteliink:. 

A Szentendrei Kulturalis Kozpont Nonprofit Kft gazdalkodasara a minden koriilmenyek kozotti 
takarekoskodas a jellemzo. Emellett pedig megfelel az ervenyben levo kozmuvel6desi 
szerzodesben foglaltaknak: ,,A Tarsasag a kozhaszrni celjainak megval6sftasa erdekeben, azokat 
nem veszelyeztetve koteles gazdalkodni." 

II. A Yallalkozas bemutatasa 

MUkodesi forma: Gazdasagi tarsasag (nonprofit Kft.) 
Alapit6 tulajdonos: Szentendre Varos Onkormanyzata 

(2000 Szentendre Varoshaz ter 1-3.) 
Torvenyes kepviselo: Csat6 Kata ilgyvezeto 
A gazdasagi tarsasag pontos neve: Szentendrei Kulturalis Kozpont Nonprofit Kft. 

(2000 Szentendre, Duna-korz6 11/A.) 
Ad6szam: 22369655-2-13 
Cegjegyzekszam: 13-09-131573 
Szamlavezeto bank: Raiffeisen Bank 
Szamlaszam: 12020005-00148595-00100001 HUF 
A gazdasagi tarsasag fo tevekenysege: 90.01 El0ad6-miiveszet, 

85.52 Kultunilis kepzes 
90.03 Alkotomiiveszet 

FB tagjai: 
Ki::inyvvizsga16: 

Solymosi Helena, Zakar Katalin, Szatmari Laszlo 
Toth Kalman (East-Audit Zrt.) konyvvizsgaI6 

III. A Szentendrei Kultunilis Kozpont fe]adatellatasanak teriiletei: 

111/1. Kozhasznu tevekenyseg - kozmiivelOdes 2014. evben 

Szentendre Varos Onkormanyzatanak a Kozmuvel6desr61 sz616 18/2007. (ill.30.) Onk. sz. rendeletevel 
osszhangban a K:ft. a varosi lakossag muveszeti aktivitasanak, 6nszervez6d6 es onfejleszt6 csoportjainak, 
valamint szabadidos tevekenysegeinek helyet es tamogatast biztositott. 

Dunaparti Muvel6desi Haz 
A Szentendrei Kulturalis Kozpont Nonprofit Kft. a Dunaparti Muvelodesi Hazon kereszttil latja el legfon
tosabb kozmuvelOdesi feladatait. A muvel6desi haz kurzusokon, klub delutanokon es hetvegi 
rendezvenyeken kinalt szabadidos programlehetosegeket minden korosztaly szamara a babakt61 
a nyugdijas korosztalyig. 

A kozmuve16desi megallapodas alapjan ezt a tevekenyseget az alabbi konstrukci6kban vegezte: 

Helyet biztositott a Szentendren reg6ta mukod6 muveszeti csoportoknak, amelyek a varos erdekeben 
kozcelok megval6sitasa erdekeben tevekenykednek: 
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Szentendre Tancegylittes (gyermek es felnott csoportok) 
Musica Beata k6rus 
Di6toro Balettiskola 
Filibili Nepdalkor 
Uj Szentendrei Kamarazenekar 
Szentendrei Gyermekszinpad es Kreativ Szinhazi Studio 
Serdlil6k palyaorientaci6s es tanacsad6 foglalkozasa 
Falikarpit szov6 szakkor 
KillOnbozo lakossagi klubok es civil szervezetek (nyugdijas klubok, galambaszok, Arvacska 
Allatvedo egyesillet, Szentendre Gyokerei Barati Tarsasag, Baba-mama Klub, amator 
szinjatsz6k). 

Nehezseget jelentett, hogy a Szentendrei Kulturalis Kozpont Nonprofit Kft. egyetlen eplileteben 
sines szinpad, igy a neptanc es a szfnjatsz6k foglalkozasaihoz, pr6baihoz, valamint a vizsgakhoz, 
fellepesekhez a PMK - leromlott allapotu - szinpadat kenyszerliltiink berelni. 

Fentieken kiviil helyet biztositott az alabbi szabadidos tevekenysegeknek (Mrleti dij elleneben): 

Tanctanfo lyamok 
Gy6gytoma, babatoma 
Sakk 
Alkalmi arubemutat6k, vasarok 

Szentendre Varos Onkormanyzatanak a Kozmuvel6desr61 sz616 18/2007. (III.30.) Onk. sz. 

rendeletevel osszhangban a Kft. az ev folyaman folyamatosan biztositotta a lakossag muvel6desi 

igenyeinek kielegiteset els6sorban az alabbi muveszeti programok szervezesevel: 

Havonta egyszer gyermekszinhazi eloadasok (helyszin: PMK) 
komolyzenei koncertek (Ujev, aug. 20, Advent) 
jazz klub havi egy alkalommal (Borbely Miihely es vendegei) 
ifjusagi klub es koncertek (Elevenpont programjai) 
kezmiives fogalalkozasok (havonta egy alkalommal) 

Barlang klub 
A Barlang regen a zenei elet fellegvara volt, kultikus helynek szamitott. Legendak szlilettek itt es 
leptek fel rendszeresen. Korabban a koltsegvetes lehet6seget tudott biztositani arra, hogy a 
koncerteket es jarulekos koltsegeit fedezni lehessen. 
A zenekarok nagy resze ma mar a bevetelert is vallalja a fellepest. Eveken keresztiil minden 
szombaton, ill. neha pentek este is zajlottak itt a programok. Az ilyen estek szama, penzhiany 
miatt, mara lecsoklcent havi 2 illetve havi 1 alkalomra. Havonta ad6dik 1-1 klubdelutan, esetleg 
zenekari pr6ba is. Gondot jelent tovabba a helyiseg igen leromlott allapota is. 

Barlang - I:fjusagi Kozpont 
A Tizenegylet Ifjusagi Egyesi.ilet (Elevenkert) egyiittmukodve a DMH-val havi 2 alkalommal 
szervezett koncerteket a barlang szinpadara. A szentendrei fiatalok koreben igeny merlilt fel egy 
helyre, ahol szabadidejiikben talalkozhatnak, hetvegenkent sz6rakozhatnak. 
Kulturalis elet ifiusagi szemszogb61 
Mint ahogyan azt az elmult evben elfogadott Szentendrei Ifjusagi Koncepci6 is tartalmazza, 
Szentendren a fiatalok kulturalis eletenek fellenditese, a kultfua vellik val6 megszerettetese, 
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ertelmes, izgalmas, tartalmas kulturalis programajanlat kialakitasa juttat el arra a nyugv6pontra, 
melyen a fiatalsag erdekl6d6ve es nyitotta valik a kozmuvel6des iranyaba. 
A megalkotott ifjusagi koncepci6 vilagosan ravilagit arra, hogy a mai varosi fiatalsag tObbre 
hivatott, mint a puszta tinedzserkori tetlenseg es ,,nemtOr6domseg" allapota. 
A helyi ifjusag egyertelmu igenykent fogalmazta meg azoknak a - ma meg kiaknazatlan -
kozmuvel6desi reszteriileteknek a fejleszteset, melyekkel a nekik sz616 programok kinalata 
b6viilhet. Ezaltal fellendi.il az ifjusagi kulturalis es kozossegi elet, az egyre novekv6 szamu fiatal 
varoslak6 reteg ertelmes, kulturalt, igenyes sz6rakozasi, kikapcsol6dasi lehet6segekben 
reszesi.ilhet. Ez az igeny vilagosan lattatja, hogy a fiatal generaci6 nyitott a kozmuvel6des 
iranyaba, a kultfua kozossegepit6, szemelyisegfejleszt6 hatasanak a mindennapokba t5rten6 
beepitesere. Az ifjusag igenyeire tOrten6 reflektalassal a szentendrei kulturalis elet felel6s - a 
jov6 varoskepet majdan alakit6 - tarsadalmi reteg generalasat inditja el, a tevekeny 
odafigyelest61 kezdve, a bizalom kolcsonos kiepitesenek szandekaig, a tev6legesseg 
szi.iksegessegenek felismeresevel bezar6an. 

A varos lakossaganak majd felet, a 35 ev alatti lakosok adjak. Kovetkezeskeppen az ifjusagi 
reteg kulturalis recesszi6s folyamatanak megallitasa, valamint pozitiv iranyba forditasa nem csak 
idoszeru, de letfontossagu kerdeskorre valt. 

IU/2. P' ART Mozi 2014. evi beszamoloja: 

A Konnany 2011. I.17-i Konnany hatarozata kimondja: 

,,A Kormany J ontosnak tartja a nemzeti kulturalis orokseg reszet kipezff hazai 
mozgokepkultura megffrzeset, fejlesztiset, tovabba az audiovizualis muveszeti alkot6munka 
allami tamogatasanak sziiksegesseget." 

Az intezmeny art mozikent az allamilag kotelez6en el6irt mukodesi rend es szabalyok szerint 
mukodott. 50 %-ban mutatott be tamogatott filmeket, 50 %-ban pedig egyeb filmeket 
hivatalosan, de val6jaban inkabb 60 %-os volt az art filmek aranya. Megerte megfelelni a 
szamtalan el6irasnak, mert az allam jelent6s anyagi tamogatast nylijtott azon muvesz moziknak, 
amelyek a szigoru el6irasoknak megfelel6n mlikodve terjesztettek a filmalkotasokat. Ki.ilOnosen 
indokolt ez egy olyan muveszek lakta varosban, mint Szentendre. 

A filmnezesi es filmvalasztasi szokasok teljesen elteroek egy atlag moziet61. 
A f6varosi plaza mozik un. sikerfilm kateg6riaba tartoz6 filmjei Szentendren, eppen a nem 
kivanatos kateg6riat jelentik. A horror, a sci-fi, az akci6filmek minimalis latogat6t vonzanak, 
eppen ezert ritkan keriilnek vetitesre. Ezzel szemben 6riasi az igeny a tartalmas, szinvonalas, j6 
filmekre, valamint a gyerekfilmekre. 

A legifjabb szentendreiek 3 eves kort61 kezdik latogatni a P' Art Mozit szi.ileik tarsasagaban, 
majd 6vodaskent szervezett 6vodai vetiteseken vesznek reszt, kesobb pedig hol iskolai szervezett 
vetitesekre, hol csaladjukkal jonnek el a csaladi filmvetitesekre, de 15-16 eves kort61 mar onal16 
mozilatogat6kent j elentkeznek. 

A tinedzserek filmnezesi szokasai egyfel61 a sekelyes vizualis oktatasnak koszonhetoen, 
masfel61 anyagi okok miatt, hannadreszt ti.irelmetlensegb61 fakad6an a XXL szazadban 
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eltorzultak. Az intemetrol tOltik le a filmeket -sokszor a megjelenes el6tt- es laptopon, 
mobiltelefonon nezik meg, nem pedig mozi koriilmenyek kozott. Nevezhetnenk ezt a modem kor 
kihivasanak is, de az igenyesseg es a penz hianya, valamint a ,,topon leves"- az elsokent lattam a 
filmet meghataroz6bbak. A mozilatogat6k tulnyom6 resze a 30-80 ev kozotti korosztalyb61 keriil 
ki het kozben, hetvegeken pedig az ifjabb korosztaly veszi birtokba a mozit. 

A 2013-as ev volt az elso olyan esztendo, amikor a maga teljessegeben megtapasztalhattuk a 
digitalizalas elonyeit, ugyanis 2012 februarjat61 indultak a moziban a digitalis vetitesek, ami a 
bevezetesi idoszaknak szamitott. A korabbi utanjatsz6 mozib61 szinte premier moziva lepett el6 a 
mozink. Lenyegesen korabban tudjuk bemutatni a premierben megjeleno :filmeket, amelyeket 

pedig nem, ott az ok kizar6lag a forgalmaz6k altal tamasztott szigoru es teljesithetetlen 
elvarasokban keresendo. A forgalmaz6k ugyanis nem tesznek klilonbseget a tObb termes varosi, 
a plaza mozik es az egytermes mozik kozott, amilyen a P' Art mozi is. Olyan extra elvarasaik 
vannak egy-egy ujonnan megjeleno film el6adasszamat illetoen, amelyet lehetetlenseg felvallalni 
egyetlen mozi teremben. Ezzel egyiitt 2-3 hetes kesessel ezek a filmek is bemutatasra keriilnek. 
A kozonseg visszajelzesei igy is elegedettseget sugallnak, es sikeriilt megval6sitani 
elkepzeleseinket. A kepminoseg csodalatos es az ahhoz csatlakoz6 hangminoseg is kival6. 

A mozi nepszerusege folyamatosan no, ezt mutatja a berletvasarlasok megugrott szama is, 
valamint a bevetelek is megnovekedtek. 

A 10 eves mukodes tapasztalatai azt mutatjak, hogy dacara a kialakult globalis gazdasagi 
valsagnak, (amely hazankat sem kerUlte el), az emberek filmnezesi kedve nem hagyott alabb, sot 
az erdeklodes kifejezetten nott a P' Art Mozi programjai irant. 

A P' Art Mozi mar a kezdetek 6ta un. ,,klub mozikent" mlikodik, melyet multikulturalis terkent 

kezeliink. Ez a kulturalis szemlelet szinten nagyban el6segitette a mozi nepszerusiteset, a 
figyelem folyamatos fenntartasat az egyeb muveszeti es kulturalis programok szervezese reven. 

Nagy val6szinuseggel jelentosege van annak a megfeszitett PR munkanak is, amit a mozi 
erdekeben rendszeresen kifejtiink. A szemelyes kapcsolattartas a nezokkel, a folyamatos 
szemelyes jelenlet, a Szentendre es Videkevel, valamint a Szentendre TV-vel tOrteno szoros 

egyiittmukodes, az egyeb sajt6 reklam, az art mozik szamara k.iirt es palyazati uton elnyert onall6 
honlap mlikodtetese, valamint a mozi arculatanak kialakitasa, rendkiviil fontos szerepet 
jatszottak a mozi nepszerusiteseben. 

Kivetelesnek mondhat6 a helyzetilnk abban a tekintetben, hogy a mozi 3 fos munkatarsi 
kollektivajanak egyik tagja,- a mozigepesz - eredeti szahnajat tekintve hivatasos fot6s es 
grafikusmuvesz. Az 6 mozi- es varos szeretetenek koszonheto, hogy a P' Art Mozi egyseges es 
biiszken vallalhat6 arculattal rendelkezik, melyet evek 6ta szinte teljesseggel tarsadalmi 

munkaban lat el. Havi musor plakatokat, a kiilOnbozo kulturalis programok szinte 
mindegyikehez programkozlo plakatot, vagy meghiv6t keszit, kiemelt programokhoz 
diszjegyeket, sz6r6lapokat, moziberleteket es a havi rendszeresseggel jelentkezo musorfiizetet, 
mely szinte a mozi vedjegyeve valt mar es a nezok szinte kovetelve keresik, varjak h6napr61 -
h6napra. A mozi arculata es megjelenese melt6 egy muvesz mozi szinvonalahoz. 
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Evi 2500-2600 f6 kori.il mozog azon 6vodasok es iskolasok szama, akik szervezett vetites 
kereteben latogatjak a mozit delelOtt, ill. napkozben. Ez a letszam is novelheto lenne, a mozit 
jobban ki lehetne hasznalni, ha a 2012-es vezetes nem szilntette volna meg az ifjusagi 
programszervezoi statuszt. Volt ennek a tertiletnek egy onall6 felelose, aki rendszeresen 
egyilttmlikodott az iskolakkal, 6vodakkal es folyamatosan ajanlotta a megjeleno filmeket, 

szerkesztette es szervezte az ifjusagi filmes programokat. A heti 7 napon at dolgoz6 maroknyi 
kollektivanak sajat munkakore szinvonalas ellatasat is messze munkaidon tul vegzi, valamint 
helyettesiti az eppen szabadnapos, vagy hianyz6 kollegajat. Feltetlenlil szukseg lenne arra, hogy 
visszakapjuk a korabban elvett statuszt. 

Celunk az, hogy tovabbra is fenntartsuk az erdek16dest a mozi filmes es egyeb kulturalis 
programjai irant, megtartva kialakult tOrzskozonsegUnket, emellett a lakossag minel szelesebb 
spektrumat megcelozva musorldnilatunkkal. Szandekunk, hogy legalabb annyi, de inkabb 

valamivel tObb nezot hozzunk a moziba, mint a mege16z6 esztendoben. A Szentendrei Kulturalis 
Kozpont Nonprofit Kft. intezmenyekent szoros egyilttmUkodesben dolgozunk a 
tarsintezmenyekkel es mas varosi intezmenyekkel, segitjuk egymas munkajat. 

Programjainkrol di6hijban: 

A szakmai programok vonatkozasaban sikeri.ilt megval6sitani mindazt, amit elterveztlink. 

Ebben az esztendoben is nepszeruek voltak afilmklub rendezvenyeink: 

Lelekmozi, Nyisd ki a szemed!, Lampas es a Nepzenei sorozat, Multidezo sorozat, 

valamint afilmhetek: 

Eurowood ( eur6pai sztarrendezok hete), Oscar Dijas Filmek Hete, Cinema Nord, stb. 

Tovabb n6tt az erdek16des az Egy P 'Arton az alkot6kkal sorozat irant. Az ujonnan megjelen6 
magyar filmek alkot6i elegedettsegliknek adtak hangot egy-egy kozonsegtalalkoz6t kovet6en. A 

Mesemozgat6 filmnapok, melyeket tobb eve hagyomany6rz6 szentendrei 6vodak szamara 
szervezlink, 6riasi ovaci6t valtanak ki a picik koreben, 6k szivesen latogatnanak sfuubben is 
hasonl6 programokat, de a palyazati keret szUkos e programok megval6sitasahoz. 
A filmnapok visszater6 programja volt meg a Francia Filmtavasz. A nyari id6szakban 
kihelyezett programkent a V8 Uszodaval egyilttmUkodve: Mozi a teton kertmozit inditottunk, 
ami igenj6 kezdemenyezesnek bizonyult. 

AP' Art Mozi fenti szakmai filmprogramjait 2014-ben a Nemzeti Kulturalis Alap es az EMMI 

tamogatta. 

KulOnlegessegnek szamitott az idei esztend6ben az altemativ filmek beinditasa, azon belul is 

a Nagy Zeneszerzflk Sorozat: Beethoven, Mozart, Haydn es Chopin eletutjat dokumentarista 
eszkozokkel feldolgoz6 remek filmek. 

Kulturalis es kozm«velodesi programok, amelyek lehet6seg szerint kapcsol6dnak a filmhez, 
mint mufajhoz es kozonseget vonz6 erejevel kozvetett m6don is novelik a filmlatogat6k szamat. 

7 



Bab es Filmszinhaz kakaoval - az Eszme Babegyesulettel egyuttmiikodve, Gyermeknap, ami 
minden esztend6ben visszater6 egesz napos filmprogram a kicsiknek. Szinte havi 
rendszeresseggel visszater6 program a Mozibazar a P' Art Mozi Barati Korrel kozos rendezveny. 
MugyUjtflk es mecenasok sorozat, nagy erdekl6desre tart szamot a kepz6muveszetet kedvel6 
szentendreiek koreben. 

Uj sorozatkent j elentkezett iden a Szentendrerb1 jOttem, mestersegem ... sorozat, amelyben ismert 
es erdekes szentendreiek mutatjak be hivatasukat. A szinte havi rendszeresseggel jelentkez6 
kiallitasok, ahol az alkot6k soraban ott volt: Kovacs Vilmos grajikusmuvesz, Vadasz Gyorgy 
epftesz, Pistyur Gabriella selyemfesto, B. Muller Magda fot6muvesz, Kemeny Zoltan 
grajikusmuvesz, Paraszkay Gyorgy a Teatrum 2014 fot6kiallitassal, Doszkocs Zsuzsa 
fest6muveszn6. A 2014-es esztend6t Matuz Gergely professzionalis fuvolakoncertje zarta. 

A moziban heti rendszeresseggel mukodik bridzs klub, valamint angol nyelvi tanfolyamok. 

A P' Art Mozi munkatarsait kifejezetten szakma es varos szereteti.ik, a szentendrei es a 
dunakanyari, az osszes mozilatogat6 szolgalata osztonzi, mert egesz esztend6 saran 
folyamatosan pozitiv visszajelzeseket kapunk munkanlaa vonatkoz6an, amire igen buszkek 
vagyunk. 

IV. EJOad6-muveszeti tevekenyseg - Nagyrendezvenyeink 2014. evben 

IV/1. Szentendrei Tavaszi Fesztival (marcius 15 -30.) 

A tavasz mindenki szamara a fellendtilest, a felfrissulest jelenti. A kozel ket heten at tart6 
rendezvenysorozat programjai els6sorban a zenemuveszet kore osszpontosultak. 

Am, ahogyan mar azt megszokhattuk, varosunk megyei szintu muzeumai es kiallit6terei 1s 
izgalmas es erdekes programokkal vartak a latogat6kat. 

Olyan neves muveszek leptek fel, mint Szvorak Katalin, Kudlik Julia, Vari Eva, Vedres Csaba, 
Berecz Istvan. 

Igazolva latjuk azt a klildetestinket, miszerint nemcsak a helyi lakossagot, hanem a komyez6 
kozel 20 telepules, valamint Budapest lak6inak kulturalis igenyeit is kielegitetti.ik. 

IV/2. Szentendrei Teatrum es Nyar Oulius 5 - augusztus 24.) 

A Szentendrei Teatrum 2014-ben nyitotta mega 45. evadot. Visszatertunk a Teatrum egyik regi, 
nemes hagyomanyahoz, kozosen egy budapesti k6szinhazzal, Szentendrere almodott, 
Szentendrere rendezett produkci6t hoztunk letre. Az Orkeny Szinhazzal egylittmukodesben, 
Macsai Pal rendezeseben Alfred Jarry: Ubu kiraly, vagy a lengyelek cimu darabjat allitottuk 
szinpadra. Val6di szentendrei nyaresti hangulatba ill6, elgondolkodtat6, megbotrankoztat6 es 
egyidejuleg konnyed sz6rakozast is iger6, kell6en tarsadalomkritikus szinmlikent. 
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Ugyanez elmondhat6 a masik produkci6nkr61 1s, az Orlay Produkci6s Irodaval 

egyi.ittmlik:odesben szinpadra vitt Anat Gov darabr61, a Happy Endingr61 is, amely egyreszr61 

volt megraz6 es sz6rakoztat6. 

Mindket produkci6 eseteben - az es6s id6jaras ellenere - magas nez6szamot, j6 jegybeveteli 

mutat6kat erti.ink el, es mindkett6r61 rengeteg j6, laitikus iras jelent meg a szakmai es a 

napilapokban egyarant. 

Bi.iszkek vagyunk arra, hogy a kozonseg szeretete mellett a szakma erdekl6dese is kiserte a 

szentendrei el6adasokat. 

Sikeres volt az idei nyar a kozel tizezer nez6vel. Ezt bizonyitja, hogy nemcsak a sajt6 szamolt be 

kiemelten az itteni kulturalis tOrtenesekr61, hanem el is jottek megnezni, elvezni a szentendrei 

kulturalis kinalatot. 

A Szentendrei Kulturalis Kozpont fenntart6ja Szentendre Varos Onkonnanyzata, igy a 

rendezvenyek legfontosabb fedezete a ,,sajat" forras. Ezt egesziti ki az Emberi Er6forrasok 

Miniszteriumat61 elnyert szinhaz-szakmai tamogatas, valamint a Nemzeti Kulturalis Alap 

palyazatain elnyert osszegek. 

Az el6adasok helyszinei.il a Varoshaza Udvara (380 fo), Ferenczy Muzeum Udvara (150 fo), 

valamint a MiiveszetMalom Udvara (240 f6) szolgalt. 

EIOadasainkrol nehany szoban: 

a) Alfred Jarry: Ubii Kiraly, vagy a lengyelek cimu bemutat6 el6adassal nyitott 2014. 07. 11. 

napjan a ,,Szentendrei Teatrum es Nyar" a Varoshaza Udvaran. 

A produkci6 szinpadra allitasat az Orkeny Szinhazzal kozosen a Szentendrei Kulturalis Kozpont 

nKft. vallalta, melynek ertelmeben a Tarsasag 5.000 eFt tamogatassal jarult hozza az el6adasok 

letrejottehez. Az ot el6adast osszesen 1.700 nez6 latogatta, mely 74%-os telitettsegetjelent. 

b) Anat Gov: Happy Ending magyarorszagi 6sbemutat6 a Szentendrei Teatrum, es az Orlai 

Produkci6s Iroda egyi.ittmlikodeseben jott letre. A bemutat6ra 2014.07.25. napjan keri.ilt sor a 

Varoshaza Udvaran. Az ot el6adast osszesen 1.610 nez6 latogatta, mely 71 %-os telitettseget 

jelent. 

c) Tamasi Aron: Vitez Lelek a Nemzeti Szinhaz muveszeinek el6adasaban 2014.08.15. napjan 

keri.ilt bemutatasra a Varoshaza Udvaran. A tervezett ket el6adasb61, - az erdekl6desre val6 

tekintettel - csak egy el6adas lett rnegtartva, melyet 218 f6 latott, ez 57%-os nezettsegetjelent. 

d) Neil Simon - Marvin Hamlisch: Kapj El! kamara musicalt a Bekescsabai J6kai Szinhaz 

el6adasaban lathatta a nagyerdemu a Varoshaza Udvaran 2014.08.08. napjan. Az el6adason 279 

f6 vett reszt, 73% -os latogatottsag mellett. 

e) Bill Manhoff: Bagoly es Cica cirnu el6adast 2014.08.22.08.23. napjan az Orlai Produkci6s 
Iroda szervezeseben lathatta a kozonseg a Varoshaza Udvaran. A ket el6adast osszesen 696 nez6 

latogatta, mely 92%-os telitettseget jelent. 
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f) A Gozon Gyula Kamaraszinhaz szervezeseben, Nagywiradi Erzsebet szinmuvesz es 
Gerendas Peter gitarmuvesz kozremukodesevel 2014.07.13. napjan bemutatasra keriilt az 
AGYIGO cimu Szabo Magda verseib61 es oneletrajzi ihletesu pr6zai muveib61 osszeallitott 
elOadas. Az elOadast osszesen 19 nez6 latta, mely 13%-os telitettsegetjelent. 

g) Jerome Kilty: Tisztelt hazudoz6! cimu elOadast, Jordan Tamas szinmuvesz, valamint 
Molnar Piroska szinmuveszn6 kozremukodesevel a V aroshaza Disztermeben elvezhette a 
szinhazat imad6 kozonseg. A ket muvesz nagy sikerrel adta elO Bernard Shaw dramair6, 
valamint Patrick Campbell szineszn6 negyven even at tOrten6 levelezeset humoros 
feldolgozasban. Az elOadast 158 nez6 latta, mely 105%-os telitettsegetjelent. 

h) Nyaresti Ope:rett Gala cimmel konnyli nyari operett sz6rakoztat6 musort adott elO 
nevezetesen a ,,Maya Trio" a Ferenczy Muzeum Udvaran. 
Mohacsi Attila szinesz a Gy6ri Nemzeti Szinhaz tagja meghivasara, Horvath Melinda, valamint 
Kamenik Klaudia maganenekesek, Kalman Imre, Fenyes Szabolcs, Zerkovitz Bela, Lehar Ferenc 
zeneszerz6k nepszeru operett slagereit adtak elO az operettet szeret6 kozonseg oromere. 
Sztarvendegkent Peller Karoly a Budapesti Operettszinhaz muvesze kozremukodott. Az elOadast 
93 f6 latta, mely 62%-os telitettseget jelent. 

i) Parlami D' Amore -Beszelj nekem a szerelemrol- cimmel 2014.08.10. napjan a Ferenczy 
Muzeum Udvaran ,,Szerelmes dalok Italiab61 a barokkt61 napjainkig" olasz esten vehetett reszt a 
zenet szeret6 kozonseg. Domenico Menini tenor enekes, valamint a Straviarte Phora Quartett 
olasz dalestje fergeteges sikert aratott es 94%-os nezettseget jelentett a Tarsasagnak. 

j) Akit az Istenek Szeretnek cimmel - Csakanyi Eszter zenes estje - zarta a Ferenczy Muzeum 
Udvaran megtartott elOadasok sorat 2014.08.17. napjan. 
Csakanyi Eszter magar61 es a n6i lelek megannyi arcar61 meselt ezen az esten. Az el6adast 155 
f6 latta, mely 103%-os telitettsegetjelent. 

k) Koncertek a MiiveszetMalom Udvaran cimmel 4 koncert bemutat6jara kerult sor a jelzett 
helyszinen. Az es6s id6jaras azonban nem igazan kedvezett az el6adasok megtartasaban. A 
MU.veszetMalom Udvaran a 4 el6adast 558 fizet6 nez6 latogatta 58%-os telitettseget mutatva. 

Koncertjeink voltak: 
- 2014.07.13. napjan Palya Bea: A No Projekt cimmel mutatkozott be a Muveszn6. 
- 2014.07.18. Jazz Fesztival: A Szentendrei Nyar kereteben zajl6 Jazz Fesztival mar tObb mint 
tizeves multra tekint vissza. A fesztival hazigazdaja es alland6 szerepl6je a Borbely Muhely, 
amelynek szentendrei Jazz Klubja mara a hazai jazz-elet fontos referenciapontjava valt. 
- 2014.07.27. Francia Szerelem cimmel Horgas Eszter es a Talamba Egyiittes kozos 
produkci6jat elvezhette a nagyerdemu. 

- 2014.08.30. ,,Hej, Ba:ratom ... " A Vujicsics Egyiittes koncertje, vendeg: Szorenyi Levente. 
A koncert 6riasi sikert aratott a kozonseg soraiban, mely melt6 befejezese volt a ,,Szentendrei 
Tedtrum es Nydr" rendezvenysorozat zar6 koncertjenek. 
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- -------------- - - I 

l) Gyermek Teatrum (jiinius 22- augusztus 17.) 
A szentendrei Dunaparti MiivelOdesi Haz Udvaran nyolc alkalornmal gyermekel6adasok 
sz6rakoztattak a kicsiket. A nyolc el6adast osszesen 496 gyermekes csalad latogatta, atlag 
nezettseg 62 fo. 
A Varoshaza Udvaran a Bekescsabai Jokai Szinhaz elOadasaban kerult bemutatasra: 
Szente Bela - Gulyas Levente: A Kolozsvari Biro zenes mesejateka. Az el6adast 64 fo latogatta. 

m) Elevenkert Koncertek (junius 27- augusztus 16.) 
A szentendrei Dunaparti Muvel6desi Haz Udvaran 6 eloadasban Elevenkert Koncert kerult 
bemutatasra. A koncerteken osszesen 135 f6 vett reszt. 

IV/3.) Szentendre eiiel-nappal nyitva (augusztus 29 - 31.) 

Masodik alkalommal kerult megrendezesre a Muveszet es Mamor Bor- es Gasztrofesztival 
augusztus utols6 hetvegejen a Szentendre Ejjel-Nappal Nyitva Fesztival kereteben, ahol a 
Dunakorz6 terilleten az orszag tObb, mint husz neves pinceszete es a varos nepszerii ettermei 
vartak kinalatukkal a borbaratokat es a kulinaris elvezetek hiveit. Ezen felul szamos egyeb zenei
' kulturalis es gyermekprogramb61 is valaszthattak a belvarosba latogat6k. 

Elsodleges celunk az volt, hogy a varos lak6i szamara egy olyan programokkal teli fesztivalt 
szervezzilnk, ahol mindenki megtalalja azt a helyet, ahol j61 erzi magat, ahol baratokkal, 
ismerosokkel talalkozhat, ahol egy bor mellett Uldogelhet a gyonyoru Duna-parton. Orornmel 
tapasztaltuk, hogy ezen a hetvegen ujra megtelt elettel a Dunakorz6. 

IV/4.) Advent Szentendren (november 30 - december 31.) 

Szentendre a karacsonyi ilnnepkorhoz kotodo rendezvenysorozata szeles koru varosi 
osszefogassal megval6sul6 hagyomanyos rendezveny, amely alkalmat teremt a varos lak6inak a 
bensoseges egyilttletre, muveszeti programjai pedig lelekmelenget6 kikapcsol6dast jelentenek 
mind a varoslak6k, mind az idelatogat6 vendegek szamara. A program hagyomanyos elemeit a 
helyi es kornyekbeli egyuttesek musorai adjak, mellettilk neves vendegmuveszek is fellepnek. 

Programunk volt tObbek kozt: 

- A Szentendre Tancegyilttes evzar6 musora 
- Musica Beata k6rus Karacsonyi koncertje 
- Szentendrei Uj Kamarazenekar adv en ti unnepi koncertj e 
- Gyerekel6adasok (2 alkalornmal) 

IV/5.) Varosi rendezvenyek a Kulturalis Kft szervezeseben 2014-ben 

-Uj Evi koncert -Nemzeti Osszetartozas Napja 
-Magyar Kultfua N apj a -Pedag6gusnap 
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-Marcius 15. -Augusztus 20. 
-Virag-vasamap -Okt6ber 6. 
-Majalis -Okt6ber 23. 
- Hosok Napja -Dumtsa Emlektabla koszoruzas 
-Gyermeknap 

V. Szentendre es Videke kozeleti es kulturalis lap 

A Szentendrei Kulturalis Kozpont Nonprofit Kft. az onkonnanyzat megbizasa es finanszirozasa alapjan, 
mint felelOs kiad6 adj a ki a Szentendre es Videke helyi kozszolgalati lapot. 

A lap havonta ket alkalommal, atlagosan kethetente jelenik meg 11 ezer peldanyban. Az ujsag a lakossag 
szamara ingyenes, a 11 ezer beltertileti cimre terjesztocegen keresztliljut el az ujsag. 

A varosi informaci6s, kozeleti, kulturalis es programujsag az onkormanyzati es egyeb kistersegi 
esemenyekrol, hirekrol, varosi rendezvenyekrol, fesztivalokr61 folyamatosan tajekoztatta a szentendrei 
lakossagot. 

A SzeVi minden alkalommal legalabb 24, de esetenkent 28 illetve 32 oldalon A4-es formatumban 4+4 
szines nyomassal jelent meg. 

A nyari szlinetben es decemberben- a korabbi gyakorlat alapjan- osszevont szamokjelentek meg, vagyis 
harom-, illetve negyhetente 32 oldalon. 

A szevi.hu tersegi hir- es programportal, tovabbra is igen sikeresnek bizonyult, tobb tizezres egyedi 
latogat6t es tobblOO ezres oldalletoltest konyvelhetett el 2014-ben is, es mara a terseg vezeto internetes 
hirforrasava valt. Internetes megjeleneslinket a mar korabban is sikeresnek tartott, s egyre latogatottabb 
Facebook oldalunk erosfti. 

VI. Marketing Terv 

A marketing tevekenyseggel a varos teljes lakossagat el kivantuk emi, ezt a celt szolgalta a 2013. 
november elejet61 minden szentendrei haztartasba eljut6, megujult es gazdasagosabb 
nyomdakoltseggel kivitelezett- ingyenes Szentendre es Videke ujsag. 
Fontosnak tartottuk program melleklet, ajanl6, plakat megjelenteteset az ujsagban melynek 
segitsegevel egy fellileten lathat6 a varos osszes abban a h6napban meghirdetett kulturalis 
rendezvenye, a kulturalis-kozmiivel6desi intezmenyek, a Polgarmesteri Hivatal, valamint a civil 
szervezetek sokszor igen szinvonalas, de a lakosok altal kevesbe ismert programjai. 

Az online marketing ma mar nem elhanyagolhat6 tertilet, mely 6hatatlanul megkivanja a(z 
egymast61 arculati es tartalmi szempontb61) kiil5nboz6 honlapok koordinalt miikodteteset es 
politika-mentessegenek biztositasat. 

A nem szentendrei (fovarosi es kistersegi) kozonseg is fontos celcsoportunk, melynek elereset az 
online m6dszereken kiviil (az anyagi lehetosegek fliggvenyeben) mediakban elhelyezett 
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reklamokkal, spotokkal, valamint a korabbi gyakorlatnak megfelel6en Budapest legfontosabb 
pontjain elhelyezett CityLight plakatokk:al terveztilk. 

A varos kulturalis marketing terve elvalaszthatatlan Szentendre altalanos varosmarketing 
tervet61. 

VII. Mfikodesi terv 

A Kft. hatekony mukodesenek teren a tavalyi ev terveit megval6sitottuk. A munkaer6 
esszerubb, project kozpontu kihasznalasa is az elkepzeleseinket igazolta, hogy a feladatkorok 
elklilonftese szamon kerhet6bbe, kovethet6bbe tette a munkafolyamatokat. Els6dleges szempont 
a munkaer6 helyes kihasznalasa. Ennek kapcsan sziiksegesse valt a munkakori leirasok 
megujitasa, b6vftese, amely minden esetben megtOrtent. 

Az iranyitasi es szervezesi feladatokat 2014. evben a tarsasag ugyvezet6je Dr. habil Kalnoki
Gyongyossy Marton ugyvezet6 latta el. 

Jovoorientaltsag 

Szentendre kiilonleges vonzereje egyedi adottsagaiban es kulturajaban rejlik. Ezert nagyon 
fontos, hogy a terlilet - a korulmenyek dacara is - fejl6dest, el6relepest mutasson. Hosszu tavli 
befektetesr61 beszelUnk, amely az elet minden terlileten kamatozik. 

A Szentendrei Kulturalis Kozpont Nonprofit Kft. magas szakmai szfnvonalon, hozzaert6 
kollegal<lrnl es partnerekkel tudja biztositani a kultura jelenletet, innovaci6jat es sokszfnuseget a 
varosban. 

Fejlesztes 

Az informatikai fejlesztes nem csak a MUkodesi Tervben lefrt problemak miatt valik 
szliksegesse, hanem a megfelel6 adatbiztonsag biztosftasa vegett is. Ennek csak a komak 
megfelel6 informatikai berendezesekk:el lehet eleget tenni. 

A DMH epulete tovabbra is problematikus, allaga er6sen leromlott az ut6bbi evekben, 
biztonsagos hasznalata csak atmenetei megoldasokkal orvosolt. Az allagromlas mellet egyreszt 
fontos a filtes korszerusftese egyeb energiatakarekossagi intezkedesek meglepese. 

A fejlesztesek anyagi fedezete jelenleg nem biztosftott, ezert folyamatosan keressuk a forrasokat, 
palyazatok, tamogatas utjan. 

Szentendrei Kulturalis Kozpont NKft 
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