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Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő város Képviselő-testülete a 2009. május 28-án tartott rendkívüli ülésén a 155/2009.
(V.28) számú önkormányzati határozatban döntött arról, hogy száz százalékos önkormányzati
tulajdonú korlátolt felelősségű társaságot alapít városfejlesztési célkitűzéseinek megvalósítása
érdekében. A KMOP-5.2.1/B pályázati kiírás feltételei és így az Önkormányzat által vállalt
kötelezettségek között is szerepelt egy ilyen társaság felállítása.

A városfejlesztő társaság az integrált városfejlesztési stratégia (IVS), az erre épülő
akcióterületi tervek (ATT), valamint konkrét fejlesztési-beruházási projektek végrehajtásának
eszköze.

A társaság feladatai között szerepel a 2009. évre vonatkozó üzleti terv összeállítása, amelyet
alapvetően a társaság és az Önkormányzat között megkötendő alapszerződés és a megbízási
szerződés határoz meg.
Az alapszerződés az együttműködés főbb szabályait, a társaság tevékenységének és
kompetenciáinak pontos körét, a hozzá delegált feladat- és hatásköröket állapítja meg
(keretmegállapodás). A megbízási szerződés keretében a társaság először a KMOP-5.2.1/B
2008-0008 számú pályázatban benyújtott ún. „Főtér pályázat” előkészítési szakaszának
projektmenedzseri feladatait végzi el, majd az akcióterületi tervben megtervezett
városfejlesztési akciót, illetve a pályázati projekteket hajtja végre.

A társaság 2009. évi legfontosabb feladata a „KMOP-2007-5.2.1/B Pest megyei
településközpontok fejlesztése, integrált településfejlesztés Pest megyében” című projekt
keretében a következő projektelemek előkészítési, majd végrehajtási szakaszának
projektmenedzsmentje:

- a Szabadság tér közterületi rehabilitációja (felszíni környezetrendezés + közművek
áthelyezése rekonstrukciója)

- Művészetek Háza (pályázatban még Petőfi Sándor Művelődési Központ) energia-
hatékony megújítása,

- Városi piac galéria átalakítása,

Az üzleti terv összeállítását meghatározó főbb tulajdonosi döntések, körülmények:

· A társaság alaptőkéjét a tulajdonos Önkormányzat a kft.-kre vonatkozó törvényben
meghatározott minimális összegben (500.000,- Ft) határozta meg. Ebből következik,
hogy a működési költségeket kizárólag az önkormányzat által meghatározott feladatok
végrehajtásáért járó díjazás biztosítja. E mellett szükséges azonban biztosítani a
társaság indulásának költségeit: iroda kialakítást, a működéshez szükséges berendezési
és felszerelési tárgyak beszerzését, valamint a társaság folyamatos likviditását. A
működés megkezdéséhez szükséges eszközbeszerzések döntően kisértékű eszközök,
irodai berendezések, számítógépek, szoftvertermékek, mely költségelemek a társaság
indulásával egyidejűleg jelentkeznek pénzkiadásként és költségelemként.

· A tulajdonos 157/2009. (V.28). számú önkormányzati határozatban döntött arról, hogy
a társasághoz 5 fős felügyelő bizottságot választ és megválasztotta a társaság
könyvvizsgálóját.
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· A képviselő-testület 156/2009. (V.28). számú önkormányzati határozatával választotta
meg a társaság ügyvezetőjét és döntött annak bérezéséről.

· A tulajdonos önkormányzat a társaság alapításakor döntött a társaság
nagyságrendjéről, szervezeti felépítéséről és létszámáról. Az üzleti terv 2009-ben azzal
számol, hogy a feladatellátáshoz szükséges létszám folyamatosan kerül a feladatokhoz
igazodva feltöltésre. Az üzleti terv 2009-ben 3 fős létszámmal számol, úgy, hogy a
műszaki feladatokat ellátó munkatárs október hónaptól venne részt a társaság
munkájában. Az üzleti terv személyi jellegű ráfordításai ennek megfelelően
tartalmazzák az alkalmazásban állók bérét és járulékait.

· A táraság székhelye Gödöllő, Szabadság út 3. A székhely a Gödöllői Piac Kft.
üzemeltetésében lévő területen van, amelynek használatáért irodabérleti díjat és a
használattal járó közös költségeket, közüzemi díjakat fizeti a táraságunk.

Költségek:
A társaság 2009. évre tervezett költségeit költségnemenk szerinti bontását az 1. sz. melléklet
tartalmazza.

Az egyes költségcsoportokban az alábbi költségek kerültek meghatározásra:
Anyagköltség: a társaság működéséhez kapcsolódó villamos-energia, víz és- csatorna díj,
irodaszer és nyomtatvány valamint tisztítószerek költségei.
Igénybe vett szolgáltatások:

- a Piac Kft. részére fizetett bérleti díj és közös költség
- a karbantartási költségek között a számítástechnikai eszközök beüzemelése, hálózati

összehangolása, zárcsere költsége szerepel
- az első negyedévben reklám és propaganda költségként 10 e Ft került meghatározásra
- A tanácsadási költségek tartalmazzák a társaság könyvvizsgálatának, igénybe vett

számviteli szolgáltatásának, jogi képviseletének díjazását, valamint az eseti jellegű
egyéb szakértői költségeket

- az egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei között a posta, telefon és internet,
hulladékszállítás, távhőszolgáltatás díjai kerültek meghatározásra

Egyéb szolgáltatások költségei között a bankszámla vezetési és forgalmi díjak költsége került
kalkulálásra

A bérköltség Az ügyvezető igazgató bérét június hónap közepétől, a pénzügyi munkatárs bérét
július, a műszaki munkatárs bérét október hónaptól tartalmazza.

Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések
Az alkalmazásban állók részére 6.000 Ft/hó/fő étkezési költségtérítést tartalmaz, valamint a
társaság egészére 20.000 Ft/hó saját gépjármű használat költségtérítést kalkulált, melyet
főként a projekthez kapcsolódó szakértői és pályázatírói egyeztetések indokolnak.

Az egyéb személyi jellegű kifizetések között a választott tisztségviselők (FB tagok) tiszteletdíja
(10.000,- Ft/fő/hó), valamint 1.000 Ft/hó reprezentációs költség szerepel

A bérjárulékok a 2009. II. félévtől hatályos járulék mértékekkel kerültek meghatározásra
Értékcsökkenési leírás: A társaság indulásához biztosítani kell a működéshez szükséges
berendezési és felszerelési tárgyak beszerzését, amely több lépésben történik. A működés
megkezdéséhez szükséges eszközbeszerzések döntően kis értékű tárgyi eszközök, irodai
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berendezések, számítógépek, szoftvertermékek, mely költségelemek a társaság indulásával
egyidejűleg jelentkeznek pénzkiadásként és költségelemként.
Az egyéb ráfordítások között az önkormányzattal elszámolt helyi iparűzési adó összege került
kalkulálásra.

Az eredményt terhelő adó összege a hatályos TAO Tv. szerint került meghatározásra.

Bevételek:
A társaság bevételei között az értékesítés nettó árbevételében a teljes Főtér-projekt
időtartamára jutó projektmenedzsment díjból a 2009. évi működés időtartamára jutó arányos
rész került meghatározásra, valamint ez lett lebontva az egyes hónapokra jutó kiszámlázandó
tételekké. A Főtér-projekt előkészítési szakaszára vonatkozóan a Megbízási szerződésből
származó nettó 11.200 e Ft (bruttó 14.000 e Ft) került kalkulálásra. Az ezt követő hónapokra
az üzleti terv a Főtér pályázat költségvetésében szereplő projekt menedzsment díj időarányos
bevételével számol. A bevételi terv kiindulás alapját a pályázat „projekt menedzsment”
tevékenység keretében elszámolható díj bruttó érték képezte, melyből az időközi
jogszabályváltozás figyelembe vételre került.
A bevételek június hónaptól kerültek meghatározásra, melynél a figyelembe veendő áfa
mérték még 20%, azt követően 25% mértékkel számolt az üzleti terv.

A társaság a tárgyévi működés során egyéb bevétellel nem számolt, de célja, hogy a Főtér
pályázati projekt keretében megjelölt – projektmenedzsmenten túlmutató - feladatok közül is
végrehajtson a működési körébe illeszthető más tevékenységeket. Ennek lehetősége további
egyeztetések függvénye.

A társaság 2009. évi tervezett eredményének levezetését a 2.és 2/a sz. melléklet tartalmazza.

Finanszírozás:
A társaság bevétele a tárgyévben a megbízó önkormányzat felé kiszámlázandó díjakból
származik. Mivel a társaságot a tulajdonos a Kft-kre vonatkozó minimális alaptőkével hozta
létre, így a likviditás fenntartása és az induló költségek finanszírozása érdekében a társaság a
projekt előkészítés szakaszában előleg számlát kell, hogy kibocsásson július hónapban,
mellyel szeptember végéig el kell, hogy számoljon a megbízóval. Októbertől az üzleti terv
azzal számol, hogy a projekt megvalósítási szakasza megindul, így a pályázati projekt
menedzsment díj arányos részével számol bevételként.

Az üzleti terv a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján került összeállításra, amelyet
az év közben bekövetkező esetleges változások alapján indokolt módosítani. E lehetséges
változások elsősorban a Főtér pályázat 2. körében felmerülő korrekciókból, illetve a
Közreműködő Szervezet (ProRégió) által támasztott – ma még nem ismert - elvárásokból
fakadhatnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gödöllői Városfejlesztő Kft. 2009. évre
vonatkozó üzleti tervét fogadja el.

Pataki Sándor
ügyvezető
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