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A „Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing „ Kht 

2008. évi üzleti terve 

 
 
 
A Társaság az alapító szándéka szerint az 1997.évi CLVI tv.5.par.alapján 
„kiemelkedően közhasznú „szervezetként jött létre, arra való tekintettel,hogy közhasznú 
tevékenysége során,olyan közfeladatokat lát el,.amelyről törvényi előírás szerint a helyi 
önkormányzatnak kell gondoskodnia a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.8 
par./ 1 /bekezdésében foglaltak alapján.   

 
 
A Társaság közhasznú főtevékenysége: 

    
                                                   90.02 Művészeti kiegészítő tevékenység 

 
Kiegészítő, vállalkozási tevékenységek 
(Egyéb közhasznú tevékenységek és a Közhasznú tevékenységeket segítő üzleti 
tevékenységek):  
 

 
     63.30  Utazásszervezés 

 92.34 Máshová nem sorolható egyéb                
szórakoztatás 

 92.32 Művészeti kiegészítő tevékenység 
 92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység 
 92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség 

      védelme      
 52.47 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem 
 52.48 Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-

kiskereskedelem 
 55.40 Bárok, hasonló vendéglátás 
 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 73.20   Humán kutatás,             fejlesztés 

     74.40 Hirdetés 
 74.87 Máshová nem sorolt egyéb gazdasági  

szolgáltatás 
80.42 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb   oktatás 

     92.13 Mozgóképvetítés 
      92.31 Alkotó és előadó művészet 
  22.13  Időszaki kiadvány kiadása 
  22.22  Máshova nem sorolt nyomás 
 
 
Az Önkormányzat és a Kht. 2007.03.30-án - a kulturális javak védelméről és muzeális 
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intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény (továbbiakban: törvény) 79. §-a alapján - közművelődési megállapodást 
kötöttek egymással  
 
A közművelődési megállapodás alapján a közművelődési feladatok ellátásával az 
Önkormányzat a Kht.-t bízta meg. A Kht. a megbízást elfogadta és kötelezettséget 
vállalt a megállapodásban részletezett feladatok színvonalas ellátására.  
 
Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása céljából a Kht. részére használati 
jogot biztosított az alábbiakban meghatározott, önkormányzati tulajdonú épületekben:  
 
1. Dunaparti Művelődési Ház 
2000 Szentendre, Dunakorzó 11/a. 
 
2. MűvészetMalom 
2000 Szentendre, Bogdányi u. 32. 
 
3. Püspökmajori Klubkönyvtár 
2000 Szentendre, Hamvas B. u. 6. 
 
4. Szentendrei Teátrum 
2000 Szentendre, Dunakorzó 11/a. 
 
5. Tourinform Iroda 
2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u.22. 
 
6.  Szentendre és Vidéke Szerkesztősége 
2000 Szentendre, Duna-korzó 18. sz. 
 
A feladatellátásra átvett ingó és ingatlan vagyontárgyak megóvásáról, őrzéséről, 
fenntartásáról a Kht. köteles gondoskodni és a használat jogának megszűntével  köteles 
azokat haladéktalanul rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az 
Önkormányzatnak visszaadni.  
 
Kht. a használatba kapott vagyont csak a szerződésben meghatározott célra 
használhatja.  
Az ingatlant nem terhelheti meg, gazdasági társaságban apportként nem 
szerepeltetheti, harmadik személy használatába még ideiglenesen is csak 
Önkormányzat írásos hozzájárulásával adhatja.  
Az Önkormányzat nevében a hozzájárulás megadására a Polgármester jogosult. 
 
Kht. tudomásul vette, hogy Önkormányzat hozzájárulása nélkül az ingatlanon olyan 
munkálatokat nem végezhet, mely az ingatlan állapotát, szerkezetét érinti. 
 
Az ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos közműköltségek (különösen: víz, csatorna, 
gáz, elektromos áram, fűtés, hulladékszállítás), valamint a fenntartással, 
állagmegóvással járó egyéb munkák (különösen: burkolatok, nyílászárók, egyéb 
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berendezések karbantartása, felújítása, szükség szerinti pótlása, cseréje, festés-
mázolás, takarítás) és azok költségei, a távközlési költségek, a kert rendben tartásának 
költségei és az ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos egyéb költségek a  szerződés 
időtartama alatt  Kht.-t terhelik.  
 
Az épület fő részeinek karbantartása, a központi berendezések (fűtési rendszer, 
elektromos és egyéb vezetékek) állandó üzemképes állapotban tartása az 
Önkormányzatot terhelik.  
 
Az ingatlan bérlete bérleti-díj mentesen (térítésmentesen) történik. 
 
A Kht. végzi a közművelődési feladatok ellátásához szükséges kis értékű eszközök 
(100.000 Ft könyvszerinti értékig)  pótlását. A 100.000 Ft könyv szerinti értéket 
meghaladó értékű eszközök karbantartását értékhatár nélkül a Kht., míg azok pótlását 
az Önkormányzat biztosítja. 
 
A Kht. az Önkormányzat felhívására, illetve a rendeletben meghatározott határidőig 
írásban tájékoztatást ad a megállapodásban rögzített feladatok ellátásáról, aktuális 
helyzetéről.  
.  
A Kht. a szolgáltatást a helyi sajátosságokhoz igazodóan köteles biztosítani. 
 

- kötelezettséget vállal arra, hogy a közművelődési megállapodás tárgyát 
képező feladatok körében biztosítja a lakosság részvételének egyenlő 
lehetőségét  

  
- kötelezettséget vállal arra, hogy az általa vállalt közművelődési feladatok el-

látásában foglalkoztatott közművelődési szakember szakképesítése 
tekintetében - többször módosított - az egyes kulturális közalkalmazotti 
munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló 
2/1993. (I. 30.) MKM rendelet követelményeit alkalmazza. 

 
- a közművelődési tevékenységéről a kötelező nyilvántartást, az évi statisztikai 

adatszolgáltatást az Önkormányzat részére biztosítja.  
 

- jogosult arra, hogy a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok 
ellátásán kívül a törvény és az önkormányzati rendelet céljaival egyező 
művelődési igényekre szolgáltatásokat kínáljon.  

 
 
Az Önkormányzat éves költségvetéséből az önkormányzati rendeletben meghatározott 
kötelező közművelődési feladatok egészéből a Kht. által ellátott közművelődési 
tevékenységre 2008. évben 105.000.000 Ft hozzájárulást biztosít.  
 
A pályázatokon feladatfinanszírozásra nyert pénzek nem csökkentik a közművelődési 
megállapodásban meghatározott költségvetési összeget. 
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A költségvetési hozzájárulásról a Kht. a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján 
elszámolni köteles és azt csak célhoz kötötten (önkormányzati kötelező közművelődési 
feladat ellátására) használhatja fel. 
 
Ha az önkormányzat a Kht-t a megállapodásban meghatározott feladatok ellátásán kívül 
más közművelődési feladatokkal is meg kívánja bízni, annak finanszírozását a felek 
külön megállapodásban rögzítik. 

 
 

1.Közművelődés (kötelező alapfeladat) 
 

Szentendre Város Önkormányzatának a Közművelődésről szóló 18/2007. (III.30.) Önk. 
sz. rendeletével összhangban a Kht. a városi  lakosság művészeti aktivitásának, 
önszerveződő és önfejlesztő csoportjainak valamint szabadidős tevékenységeinek 
helyet és támogatást biztosít.  
 
A közművelődési megállapodás alapján ezt a tevékenységét legalább az alábbi 
konstrukciókban végzi:  
 
Szentendrén régóta működő művészeti csoportoknak helyet biztosít, amennyiben azok 
a város érdekében közcélok megvalósítása érdekében tevékenykednek. A közért 
végzett funkció érdekében lehetőség van térítésmentes helyiség használati szerződést 
kötni.    
 
Ebbe a csoportba tartoznak különösen az alábbi funkciók: 

- Néptánc (gyermek és felnőtt csoportok)  
- Kórusok 
- Zenekarok, színházak 
- Balett 
- Különböző lakossági Klubok 
- Civil szervezetek  
- Tánctanfolyamok 
- Gyógytorna, Női torna 
- Sakk, zeneovi, játszóház 
- Jóga 

 

Szentendre Város Önkormányzatának a Közművelődésről szóló 18/2007. (III.30.) Önk. 
sz. rendeletével összhangban  a Kht. az év folyamán folyamatosan biztosítja a lakosság 
művelődési igényeinek kielégítését elsősorban az alábbi művészeti programok 
szervezésével 

- felnőtt és gyermekszínházi előadások  
- komolyzenei koncertek (Újév, Pünkösd, aug. 20, Advent) 
- könnyűzenei koncertek 
- jazz klub  
- ifjúsági klub  
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2.Művészeti intézmények és nagyrendezvények (fesztiválok) 
 
Kht. elsősorban a korábbi években megszabott szakmai színvonalon szervezi és 
lebonyolítja 
 

- a  Szentendrei Teátrum, valamint a 
- MűvészetMalom programjait. 

 
 2.1. Szentendrei Teátrum 
 
A feladatot – lehetőség szerint - a Kulturális Minisztérium szabadtéri színházak számára 
kiírt pályázati támogatásából kiegészítve kell megvalósítani.   
 
 
 2. 2.Fesztiválok, nagyrendezvények 
 

A Kht. legalább az alábbi rendezvények – legalább a korábbi évek szerinti színvonalon 
történő- megszervezésére köteles: 

 
a) A  Szentendrei Tavaszi Napok, amely a Budapesti Tavaszi Fesztivál idején kínál 
változatos kulturális programokat a helybelieknek és a városba érkezőknek. Koncertek, 
színházi előadások és néptánc szerepelnek a programban.  
 
b)  A  Szentendrei Nyár június 21-től augusztus végéig, kínál a művészet valamennyi 
műfajában változatos, jobbára szabadtéri programokat különböző városi helyszíneken. 
E programok nagyrészét Kht. szervezi, de összefogja, koordinálja és promotálja a város 
más kulturális intézményeinek (Kistérség, Skanzen, stb), civil szervezeteinek és üzleti 
vállalkozásainak ebben az időben zajló kulturális programjait is. 
 
c) Szentendre éjjel-nappal nyitva összművészeti rendezvény. A nyári programokba 
már hagyományosan beletartozik néhány kisebb, önálló fesztivál is. A Kht. ez utóbbi 
programoknak helyszínt és promóciós lehetőséget biztosít.  
 
d)  Az Advent Szentendrén  rendezvénysorozata a karácsonyi ünnepkörhöz csatlakozó 
programokat kínál.  
 

2.3.MűvészetMalom  
 

A MűvészetMalom  a Bogdányi utca és a Malom utca sarkán álló sokablakos, 
földszintes házban és az udvarán álló nagy, emeletes épületben  három szinten 700 m² 
kiállítótérben időszaki kiállításoknak ad otthont.  
 
Bemutatja a helyi és Szentendréhez kötődő képző- és iparművészek alkotásait, valamint 
országos és nemzetközi kiállítások rendezésével kapcsolódik a kortárs művészet 
vérkeringésébe.  
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Az intézmény emellett fontos feladatának tekinti, hogy az egyedülállóan gazdag 20. 
századi szentendrei művészet étékeit bemutassa évente egy-egy, különböző szempont 
mentén megrendezett kiállításon. 
  
Az épület szerkezetkész szárnya és udvara tavasztól őszig a képzőművészet mellett a 
társművészetek rendezvényeit is befogadja. 
 
Nyaranta fesztiválok színhelye, színházi előadások, filmvetítések, koncertek 
szerepelnek programjában., 
 
A MűvészetMalomban Kht. legalább az alábbi programokat biztosítja:  
 
- időszaki kiállításokat (melyek minimális időtartama 4 hét) folyamatosan egész évben 
(kiállítások közti rendezési időszak kivételével, melynek időtartama 10-14 nap). E 
kiállításokon bemutatja:  
- Bernárdy kiállítás 
- Konkoly kiállítás 
- horvát művészek kiállítása ( szobrász, festő, keramikus) 
- a szentendrei képzőművészet történeti anyagát, a szentendrei és hozzá kötődő kortárs 
képző és iparművészek alkotásait, 
 
- az időszaki kiállításokhoz kapcsolódó eseti társművészeti programokat és előadások,  
 
- színházi előadásokat, előadóművészeti programokat szervez a nyári időszakban (a 
félkész szárny emeletén és az udvaron) , 
 
- koncerteket , 
 
- fesztiváljellegű rendezvényeket , 
 
- helyet biztosít a városi és városi fenntartású oktatási intézmények ünnepségei 
számára. 
 
A kiállítási program kialakításában, a programok finanszírozásában Kht. együttműködik 
a Szentendre Művészetéért Közhasznú Alapítvánnyal. Az Alapítvánnyal való 
együttműködés alapelveit – a Városi Közművelődési Tanács által jóváhagyott - 
szerződésben rögzítik.   
 
 

3. A Püspökmajor Lakótelepi Klubkönyvtár (közgyűjteményi és teleház 
funkció) 

 
A Kht.nak biztosítania kell a lakótelepi könyvtár és klub működését, amely egy egész 
városrész közművelődési, könyvtári és információszerzési igényeit elégíti ki. A könyvtár 
jelenleg 271 beiratkozott olvasóval, közel 10.000 db könyvvel, 2 db. e-Magyarország 
pont számítógéppel és internet kapcsolattal, valamint fénymásolóval rendelkezik, 
amelyet Kht.-nak fejlesztenie kell.   
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Ezekhez kapcsolódóan a könyvtárban nemcsak könyvtárosi feladatokat kell ellátni, 
hanem a  teleház funkció betöltéséhez is folyamatosan segítséget kell nyújtani.  
(számítógép és Internet használat, valamint ezeknek oktatása, nyomtatványok letöltése, 
önéletrajz-írás, fénymásolás, csekk kitöltés, jegyárusítás stb.).  
 
 4. Állami,   nemzeti  és városi ünnepek (továbbiakban ünnepek) 
megrendezése: 
 
A Kht. Szentendre Város Önkormányzatának Kulturális, Oktatási és Kisebbségi 
Bizottsága határozatát és döntését  figyelembe véve együttműködik a Polgármesteri 
Hivatallal és tevőlegesen részt vesz az ünnepségek szervezésében és 
lebonyolításában. 
 
 

5.  Kommunikáció (kiadványok, nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok,    
országos és helyi média, a Szentendre és Vidéke című városi lap kiadása, 
Tourinform Iroda működtetése) 
 
A Kht. a Szentendre és Vidéke városi hetilap kiadásán keresztül önkormányzati és 
egyéb kistérségi eseményekről, hírekről , városi rendezvényekről, fesztiválokról 
folyamatosan tájékoztatja a helyi, országos médiákat, kiadványokkal népszerűsíti 
Szentendre városát.  
 
Együttműködik a civil szervezetekkel így különösen a Szentendre Nemzetközi 
Kapcsolatainak egyesületével a testvérvárosi kapcsolatok, rendezvények, találkozók 
szervezésében.  
 
Kht. az általa szervezett közművelődési és művészeti programokról, önképzési és 
szabadidő eltöltési lehetőségekről folyamatosan tájékoztatást nyújt a város 
lakosságának különösen az alábbi fórumokon:   

- saját honlapján 
- plakátokon 
- szóróanyagokon (havi programok, Tavaszi Napok, Ister Napok) 
- műsorfüzeteken (Szentendrei Nyár) 

           - a helyi írott és elektronikus médiában 
 - sajtótájékoztatót tart 
 
 

6. A Kht. közreműködik és koordináló szerepet vállal minden olyan 
 kulturális, közművelődési és civil szervezettel, amely a város kulturális életéért 
tevékenykedni óhajt, ennek érdekében éves, városi kulturális rendezvénynaptárt 
készít 
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Működési terv 
 

1.Közművelődés (kötelező alapfeladat) 
 

 
Otthont ad a helyi és környékbeli lakosság művelődési és szabadidős 
tevékenységeinek. Tanfolyamokat, klubokat, szakköröket működtet, pinceklubja: a 
"Barlang" a helyi fiatalság kedvelt találkozóhelye. 
 

 
  

Néptánc 
- Szentendre Tánc együttes  Felnőtt (PMK 
- Szentendre Tánc együttes Gyerek 3 korcsoport  
Kórusok 
                  Musica Beata kórus 

- Filibili népdalkör 
 

Zenekarok 
 -Szentendrei Kamarazenekar 
 

Színjátszók 
- Szentendrei Gyermekszínpad 

 
Balett 

- Diótörő balettiskola (5 korcsoport, kb.90.fő) 
 

Lakossági klubok 
- Falikárpit szövők 
- Nyugdíjas Klubok (1 DMH, 1 Lakótelep) 
- Ásványgyüjtő kör 

 
Civil szervezetek 

- Sakk klub 
- Bélyeg gyűjtők 
- Árvácska állatvédő egyesület 
- Szentendre Gyökerei Baráti társaság 
- Galambászok 

 
Tánctanfolyamok 

- Welldance 
- Latin tánctanfolyam 
- CIT-Car Sporttánc Egyesület (Társastánc) 

 
Torna 

- Gyógytorna 
- Jóga 



 9 

- Női torna 
 
 
Játszóház 

- Mazsola játszóház 
 
 
 
2.Művészeti intézmények és nagyrendezvények (fesztiválok) 
 
2.1. Szentendrei Nyár - Teátrum programjai: 
 
 
         Művészet Malom Udvar 
 

-  Szentendrei Nyár és Teátrum megnyitó   2008.06.21. 
-  SNASZ: Szentivánéj  (amatőr színtársulat) 2008.06.22. 
- Bogányi testvérek koncertje   2008.07.31. 
- Nemzeti Cigányzenekar + Szentendrei Fúvósok   2008.08.24. 

                       
         Fő tér – Daru Piac   - Iván Dan 2008.06.21. 
         
 
         Városháza udvar: 
 
      - Goldoni: Két Úr Szolgája    -   2008.06.22. 

- Csehov: Szerelmes Hal      -  2008.07.05.  
- Katona J. Színház:  Elnöknők       -  2008.07.11. 
- Jászai Mari Színház: Magyar a Holdon  -  2008.07.18-19. ( 2 előadás) 
- Beregszászi Nemzeti Színház: Liliomfi   -  2008.07.25. 
- Szentendrei Néptánc Együttes estje  2008.06.28. 
- Fábry Sándor Est  2008.06.29. 
- Neo koncert 

          -     PASO koncert    2008.08.01. 
           -     Jazz fesztivál  2008.08.02.- 08.03. (2 nap,  6 együttes ) 
 

 
            Fő tér: 
 
                 -   Puccini-Verdi Operagála   - 2008.08.09. 
                             Wágner Alapítvánnyal közösen szervezett 
 
                 -   Debreceni Csokonay Színház: Dundo Maroje  2008.08.15. főpróba 
                                                                                                2008.08.16.-17. 2 előadás 
 
 
   Fő téri táncház: 2008.07.05, 07.12, 07.19, 08.02. 08.09, 08.16. 
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   Barcsay Udvar: ( Jazz és Folk estek) 
 
                         Vujicsics Együttes koncert     2008.07.05. 
                         Szájról-Szájra projekt   2008.07.12. 
                         David Yengibarjan    2008.07.19. 
                         Prímások    2008.08.09. 
                         Sebestyén Márta estje  2008.08.16. 
 
   Péter Pál templom:  Tolcsvay L: Magyar Mise  2008.07.19.   
 
 
   DMH udvar:  Berecz András: Meseest Felnőtteknek       2008.08.10. 
 
 
  Szentendrei sziget ( volt úttörő tábor):  
                 Le Phun Utcaszínház: Kurázsi Papa   2008.08.08, 08.09, 08.10. (3 előadás) 
 
     
 
 Gyermek előadások: 
 

- Alma Együttes    2008.07.06.. 
- Fabula Bábszínház: Hamupipőke   2008.07.13. 
- Trambulin Színház: Pinocchio    2008.07.20. 
- Holle Anyó Színház: Csipkerózsika     2008.08.03. 
- Holdvilág Színház : Ágacska    2008.08.10. 
- Ciróka Színház: Az Egérmenyasszony    2008.08.17. 

 
 
Egyéb rendezvények: 
             
                 Ister Napok  - Dunakorzó, DMH udvar   2008.07.26-27. 
        Kecskés Együttes koncertje a Barcsay Udvarban 

      Szerb Búcsú   2008.08.19.   Lázár Cár tér 
 
 
Augusztus 20-i ünnepség:  
     Szentendrei Kamarazenekar ünnepi hangversenye Városházán 
     Gyermek ünnep, családi ünnep – délelőtt 
     Városi Ünnep 
 
 
 
Szentendre éjjel-nappal nyitva  2008.08.29-.08.30.  
                          benne Nehézzenei Fesztivál 
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Az Advent Szentendrén  rendezvénysorozata a karácsonyi ünnepkörhöz csatlakozó 
programokat kínál.  
 

- Adventi hangversenyek ( zeneiskola, stb) 
 

- Mikulásszolgálat (beöltözött Mikulások családoknak) 
 

- Karácsonyi Hangverseny a Péter-Pál templomban   
 

- (Musica Beáta, Szentendrei Kamarazenekear) 
 

- Szentendre Tánceggyütes Bemutatója 
 

- Játszóházakkézműves foglalkozások (DMH, Lakótelepi Könyvtár) 
 

- Gyerekelőadás a „Mikulástól” (Halász Jutka, Kaláka, Ghymes, stb) 
  

- Városi Szilveszter 
 

 
 
 
3. A Püspökmajor Lakótelepi Klubkönyvtár (közgyűjteményi és teleház funkció) 
 
A t könyvtár kínálatában elsősorban a kötelező irodalom és a gyermekkönyvek, valamint 
a klasszikus és a szórakoztató irodalom található meg. A klubhelyiségben helyben 
olvasásra, beszélgetésre, tévénézésre van lehetőség. 
 

Könyvtár-könyvkölcsönzés 
 

Magyarország E-pont 
- Internet használat térítéssel 
- -Számítógépes oktatás 

 
Klubfoglalkozások  a lakótelepi klubkönyvtárban 
- Társasjáték klub 
- Készségfejlesztő játszóház 
- Gyógytorna 
- Nyugdíjasklub 
- Zenebölcsi 
- Alternatív gyógyászat 
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- Képviselői fogadóóra 
- Női klub 
- No-drog (Suttogó) klub 
- Játszóház 
- Anonim Alkoholisták 

 
 

4. Állami,   nemzeti  és városi ünnepek (továbbiakban ünnepek) megrendezése: 
 
 

Újév 
Magyar Kultura napja 
Március 15. 
Költészet Napja 
Ünnepi Könyvhét 
Hősök Napja 
Gyereknap   

 Augusztus 20.(Pro Urbe, Díszpolgár) 
 Október 6. 

Október 23.(Városi kitüntetések) 
Városi Szilveszter 
 

 
 
.  
 
6.  Kommunikáció (kiadványok, nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok, 
országos és helyi média, a Szentendre és Vidéke című városi lap kiadása, 
Tourinform Iroda működtetése) 

 
 

Turisztika 
  
Torinform Iroda 
  
 
        
Szóróanyagok 
 
 Plakátok 
 Szórólapok 
 Meghívok 
 Müsorfüzetek 
 
Helyi írott és elektronikus média 

 
- Szentendre és Vidéke hetilap 
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- Honlapok- Városi, Intézményi 
 

 
 

8. A Kht. közreműködik és koordináló szerepet vállal minden olyan kulturális, 
közművelődési és civil szervezettel, amely a város kulturális életéért 
tevékenykedni óhajt, ennek érdekében éves, városi kulturális rendezvénynaptárt 
készít. 

 
A fentiekben vázolt működés természetesen bővülhet más tevékenységi formákkal is. 
 
 
 

 
A Kht. feladatait, éves költségvetésének alapján az alább tervezett forrásokból oldja 
meg: 
- önkormányzati támogatásból, 
- pályázati bevételekből, 
- szponzori támogatásokból, 
- működési bevételekből. 
 

 
VIII.   Pénzügyi terv 

 
 
Az pénzügyi terv alapja a Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei 
Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. között létrejött Közművelődési 
Megállapodás, illetve az abban foglalt alapfeladatok színvonalas ellátásához szükséges 
források és az azokból adódó bevételek. 
 
A Kht fő bevételi forrása az önkormányzati támogatás. 
 
 
 
Bevételi források:                                       (ezer Forint) 
 
2008. évi költségvetés - intézményi támogatása:                                105.000 

 
2008. év  saját forrás                                                                                      80.300 
          áfa vissza térítés                                                                                     5.000 
 
Összesen:          190.300  
 
 
Saját forrásunk ( nem önkormányzati) az alábbi elemekből áll: 
 
         Könyvtár terembérlet                                 500 
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         DMH terembérlet                                    3.000 
                  évközi rendezvények bevét.          2.500   
                  tandíjak                                          5.000    
        MMalom belépőjegyek                            4.000 
                      kiadványok                                1.000  
                      NKA támogatás                         1.000        
        SzeVi  hirdetés                                        9.500 
                   lap eladás                                     6.000 
                   újság kiad.támogatás                   4.000 
        Tourinform iroda 
                  kiadványok , jegy értékes.            1.000 
                  Pest M. támogatás                          800 
        Nyár és Teátrum 
                   pályázatok                                  32.000 
                   jegy bevételek                            10.000      
 
                                         összesen:            80.300     
 
 
 
 
                          
 
A működés alapköltségei:  ( ezer Ft-ban): 
 

 Bérjellegű és külső, rendszeres szerződéses szolgáltatások költségei 
Bérek és megbízási díjak                                           43.556                         
bér járulékok                 14.462 
étkezési hozzájárulás         1.260 
közlekedési hozzájárulás          822 
egyéb bérjellegű                                                           5.900 
(szab.megvált,repi,ekho-s jár, alkalmi mv, betegszab)  
bér és járulékai összesen:                                        66.000   

 
DMH költségei:szakkörök                                                              3.800     
                         évközi rendezvények                                             2.000 
                         jubileumi rendezvények                                         2.200        
                                                                              összesen:        8.000  
 
Könyvtár:  könyvbeszerzés                                                             500   
                  fenntartási költségek                                                       500 
                                                                              összesen:        1.000 
 
Malom kiállítások költségei                                                          11.000 
 
SzeVi költségek: nyomda                                                             10.000 
                           terjesztés, jutalék                                                 6.600 
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                           egyéb( foto, honor)                                              1.200      
 
Tourinform: működési költségek, kiadványok                                1.700    
 

     Intézmények fenntartási és működési, rezsi költségei:          31.800 
 
 

                    Működési alapköltségek összesen:                     137.300     
 
 
Programok költségei: 
 
Tavaszi Napok                                                                                3.200 
Nyár és Teátrum: 
              táncházak                                                                            700 
              gyermekszínházak                                                               800 
             Ister Napok                                                                         3.000 
             2 nagy bemutató előadás                                                 15.000 
             megh. előadások                                                                8.500 
             zenei programok                                                                 6.500 
             technika ( hang, fény, színpad)                                         10.000 
             nyomda,grafika,hirdetés                                                     5.000    
                                      programok összesen:                            49.500                                              

 

MINDÖSSZESEN kiadások:                   190.000 
 
 

 
 
 
 
 

 


