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A 309/2007. (X. 09.) Kt. sz.  határozat melléklete 

 

Pro Szentendre Városfejlesztési Kft 

Üzleti terv 

 

A működés első 6 hónapja 
 

 

A társaság feladata, működése 

 

A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft, 100% önkormányzati tulajdonú társaságként kerül 

megállapításra.  

 

A Társaság által elvégzendő, a tulajdonos, Szentendre Város Önkormányzata által 

meghatározott feladatai: 

 

 az Önkormányzat által eldöntött városfejlesztési projektek előkészítése, inkubálása,  

 koordináció az Önkormányzat, a támogatást nyújtó szervezetek, a finanszírozók és az 

ingatlanfejlesztők között, 

 a szükséges források megszerzése, illetve biztosítása,  

 a projektek végrehajtására társaságok szervezése, ezek szakmai támogatása. 

 

A Társaság kisméretű, ám professzionális szervezettel, magas költséghatékonysággal végzi 

munkáját. Az egyes, Önkormányzat által kijelölt projektek esetében a Társaság megkezdi a 

projekt előkészítését elkészíti az előkészítési szakaszra vonatkozó költségvetést, 

meghatározza az elvégzendő feladatokat, illetve a projekt sikerét akadályozó tényezőket 

(ingatlanrendezési, szabályozási kérdések, jogviták). A projekt előkészítésekre vonatkozó 

költségvetés önkormányzati elfogadása esetében a Társaság elkészíti, illetve elkészítteti a 

szükséges műszaki-jogi dokumentációkat. Ezen dokumentációk költségeinek fedezése a 

Társaság saját forrásából, illetve bizonyos összeghatár fölött, megfelelő versenyeztetéssel az 

Önkormányzat által biztosított forrásból történik. A megfelelően előkészített dokumentáció 

ezután felhasználásra kerül a projektekhez szükséges források elérése terén, ezen források 

Európai Unios támogatások, a Magyar Kormány által nyújtott egyéb támogatások, más 

nemzetközi kedvezményes támogatások lehetnek esősorban, de a saját erő  előteremtéséhez 

más alternatívákat is megvizsgál a Társaság, mint pl. saját erő finanszírozást nyújtó hitelek, 

PPP konstrukciók, kötvény és hitelfinanszírozási lehetőségek. A Társaság részt vesz a 

támogatási pályázatok előkészítésében, beadásában valamint azok ellenőrzésében is.  

 

A Társaság irányítása, emberi erőforrások 

 

A Társaság megalapítása KFT formában történik. A Társaság felett a tulajdonosi 

jogosítványokat az Önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága gyakorolja. A Társaság munkáját 2 

fő ügyvezető irányítja, az ügyvezetők, illetve a Társaság jogszerű társai működésének 

felügyeletét 5 fős felügyelő bizottság végzi. A szakmai munkát az ügyvezetők aktív szakmai 

részvétele mellett 2 fő magasan kvalifikált, tapasztalatokkal rendelkező projekt-manager 

illetve 1 fő szakasszisztens, titkárnő segíti. 
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Várható bevételek 

 

A Társaság az első 6 hónapban a tevékenység jellegéből adódóan - fejlesztések előkészítése - 

árbevételt nem realizál. Az előkészítéshez szükséges forrásokat az Önkormányzat biztosítja a 

Társaság számára, amíg a megnyert pályázatok ezt nem biztosítják (utófinanszírozással).  

 

Költségek, ráfordítások 

 

A Társaság költségei között 2 fő költségelemet különíthetünk el, az egyes projektek 

előkészítési költségeit illetve a Társaság üzemeltetésével felmerülő költségeket. 

 

- Projekt előkészítési költségek 

 

A projekt előkészítési költségeket a működés első 6 hónapjára az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

  

Projekt előkészítés költségei   

    

VÁROSREHABILITÁCIÓ   

Integrált városfejlesztési stratégia  5 000 000 

Komplex akcióterületi terv az 1 szakaszra (ÖTM előírások 

alapján) 9 000 000 

Komplex akcióterületi terv a 2. szakaszra (ÖTM előírások 

alapján) 9 000 000 

Komplex akcióterületi terv a 3. szakaszra (ÖTM előírások 

alapján) 9 000 000 

Környezeti hatásvizsgálat mindhárom szakaszra 6 000 000 

Lakossági egyeztetések, kommunikáció 1 200 000 

    

Pincék felmérése 1 500 000 

GÁT   

Megvalósíthatósági tanulmány 9 000 000 

Részletes tervek (Puhl ajánlat alapján) 60 000 000 

Részletes környezeti hatástanulmány 12 000 000 

ÚTFELÚJÍTÁSOK   

Tervezés, engedélyeztetés 7 000 000 

SZEI ÁTHELYEZÉS  

Tervpályázat 12 000 000 

BÜKKÖS   

Előzetes MT       3 000 000 

Előzetes Környezetei hatásvizsgálat 2 500 000 

  

BÉRLAKÁS PROGRAM   

Szerződések felülvizsgálata 1 400 000 

Komplex akcióterületi terv 9 000 000 

44lakás tervezése 55 900 000 

ÖSSZESEN 212 500 000 

 

 
Városrehabilitáció szakaszok: 1. szakasz: Fő tér és környéke, 2. szakasz: Dumtsa Jenő utca, Dunakorzó, 3. 

szakasz: Malom művészeti negyed és környéke. 
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A működés első 6 hónapjában a projekt előkészítési költségek jelenlegi becsléseink alapján 

elérik a 212,5 millió forintot, feltételezve azt, hogy a fenti lehetőségekre megnyílnak a 

pályázati források. Az üzleti tervben jelenlegi legjobb tudásunk és a rendelkezésünkre álló 

pályázati tervezetek alapján terveztük az előkészítés költségeit. Azért is nagy jelentősége van 

fentieknek, mert a pályázati feltételek véglegesítése után fogja biztosan tudni a projektcég, 

hogy a szükséges saját erő mértékét, illetve az előkészítéshez szükséges összegeket milyen 

módon szerezheti meg esetlegesen külső befektetői illetve banki forrásokból. 

A fenti projekteken kívül a projektcég működése első hat hónapjában nekikezd az elkerülő út 

projekt részletes előkészítéséhez és a szükséges lobbytevékenységet megkezdi.  

Magánbefektetők bevonásával szintén elindul a sportcentrum, és a parkolóházak tervezése, 

valamint a Pest Megyei Önkormányzattal együttműködve átdolgozásra kerül a Castrum-

projekt.  

Az érintett szereplők bevonásával továbbfejlesztjük az Ifjúsági ház terveit és a Csónakház 

projektet.  

 

 

- Működési költségek 

 

A Társaság működési költségein belül az iroda üzemeltetési díj 1.800.000 Ft várhatóan, mely 

havi 100.000 Ft iroda bérleti díjból és havi 200.000 Ft-os egyéb költségből (posta, közüzemi 

számlák, telefon, internet…stb. ) áll.  

 

Az adminisztratív költségek 1.100.000 Ft érnek el, ebből a könyvelési díj havi 100.000 Ft, a 

további összeget a könyvvizsgáló és a jogi képviselet díjazása teszi ki. 

 

A bér jellegű költségek 6,8 Mill Ft-ot érnek el, mely tartalmazza 5 fő munkavállaló 130.000-

200.000 Ft-os havi bruttó bérét. 

 

 

Várható eredmények 

 

Az előrejelzések alapján a társaság havi átlagosan 1,6 Mill Ft működési költséget realizál, 

amely előfinanszírozást jelent, hiszen a sikeres pályázat esetén ezek az összegek 

utófinanszírozással realizálhatók. Az első hat hónap után olyan pályázatképes kész 

projekttervek fognak az Önkormányzat rendelkezésére, amelyek segítségével többmilliárd 

forint hazai és EU-s támogatás elnyerésére nyílik lehetősége.  

 

A Társaság finanszírozása 

 

A társaság működésének finanszírozása elsősorban az Önkormányzat által biztosított jegyzett 

tőkéből (10 Millió Ft) történik. Emellett a szükséges és a Tulajdonosi Bizottság által 

jóváhagyott (a pályázati kiírások ismeretében) szükséges további forrásokat az Önkormányzat 

tulajdonosi hitellel biztosítja mindaddig, amíg a pályázati források nem nyílnak meg, illetve 

amennyiben a pályázati kiírás lehetőséget biztosít külső források igénybevételére, akkor a 

feltételek ismeretében a tulajdonos döntésének megfelelően ezek a források is igénybe 

vehetők. 

 


