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Ügyvezetőjétől 
6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. 
 
Tárgy: A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 
   működésének tapasztalatai 
Ikt.sz.:  V- 265/2010. 
 
Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
Szentes 
Kossuth tér 6. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi 
munkatervében önálló napirendi pontként került elfogadására az Üdülőközpont 
egy éves működésének tapasztalatairól szóló beszámoló. Tekintettel arra, hogy 
a 2010. évi szezon előkészítési munkák a közelmúltban befejeződtek, továbbá 
testületi döntés értemében a 2009. évi beszámoló kiegészítésre szorul, így 
jelen előterjesztés ezen szempontok figyelembe vételével készült. A 
beszámolási időszak 2009. január 01-től december 31-éig és 2010. január 01-től 
2010. május 31-éig terjed. 
 
  
1. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. eddigi működésének tapasztalatai 
 
 A cég alapításának előzményei: 
 
A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. alapítását megelőzte a sportintézmények 
tevékenységének, működésének, irányításának, gazdálkodásának áttekintése, 
melynek során megállapítást nyert, hogy az uszoda és üdülőházak korábbi, - a 
gazdálkodás szempontjából - Polgármesteri Hivatal részben önálló  működési 
formája nehezen tudott megfelelni az új kihívásoknak, kevésbé tudott igazodni a 
változó gazdasági környezethez.  
A Sportközpont – amely 2008. december 31-ig Szolgáltatási Szerződés alapján látta 
el ezeket a tevékenységeket – szervezeti átalakításának lehetőségeire kidolgozott 
alternatívák közül – valamennyi előnyét és hátrányát, valamint az átalakulással 
kapcsolatos többletköltségeket is figyelembe véve-, a további működtetésre a 
nonprofit kft. társasági forma látszott legalkalmasabbnak. 
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A fentiekre tekintettel Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 147/2008. 
(VI. 27.) Kt. határozatával döntött arról, hogy – a Sportközpont átszervezésével – a 
szabadidős létesítmények / uszoda, üdülőházak, teniszpálya/ üzemeltetésére 100%-
os önkormányzati tulajdonú nonprofit kft.-t alapít, míg a többi feladat ellátását a 
továbbiakban is részben önálló intézményként,   a Sportközpont látja el.  
 
 A 233/2008.  (X. 31) Kt. határozatában elfogadta a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit 
Kft. Alapító Okiratát és kijelölte a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjait. 
 
Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 285/2008. (XII. 19.) Kt. számú 
határozattal megválasztotta Társaság ügyvezetőjét, 2009. január 1-jétől 2013. 
december 31-ig, határozott időre. 
 
A Nonprofit kft. működése 
 
A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. - Szentes Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 147/2008.(VI. 27.) Kt. határozata értelmében - 2009. január 1-jével 
megkezdte működését.  
2009. év elején elsődleges feladat volt a társaság alapításával kapcsolatos jogi és 
adminisztrációs teendők mielőbbi elvégzése. 
A Sportközpont átszervezésével és a kft. alapításával kapcsolatos feladatok 
végrehajtása zökkenőmentes volt. A korábbi közalkalmazotti létszám átvétele 
megtörtént, valamennyi érvényben lévő, a folyamatos működést biztosító szerződés 
felülvizsgálatra és a szükséges módosítás után aláírásra került.  Elkészült 
valamennyi, a hatósági előírásoknak megfelelő belső szabályzat, a szükséges, új 
engedélyeztetésekkel együtt. (Üzemelési Szabályzat, Váratlan Veszély Elhárítási 
Terv, Munkabiztonsági Szabályzat, Tűzvédelmi Szabályzat, Egyéni Védőeszköz 
Szabályzat, Számviteli Politika, Pénzkezelési Szabályzat, Leltározási és Selejtezési 
Szabályzat, Munkaügyi Szabályzat, Dohányzási Szabályzat).  Az átszervezés 
kezdeti nehézségei után kialakításra került az új működési formához igazodó 
szervezeti struktúra.  
 
A szezonra való felkészülés időben megtörtént, a személyi és tárgyi feltételek 
biztosítottak voltak. A biztonságos üzemeltetés érdekében a szükséges és a 
hatóságok által előírt festési, karbantartási, javítási munkák megvalósultak. Ezen 
felül számos, a szolgáltatás színvonaljavítását szolgáló karbantartásra, javításra és 
átalakításra került sor.  Jelentős előrelépés történt a marketing stratégiai feladatok 
végrehajtásában, az Üdülőközpont egyedi arculatának kialakításában. Már 2009. 
évben sikerült felkerülni az országos turisztikai palettára. 2010. évben pedig a 
szentesi uszoda bekerült Magyarország 10 legjobb strandja közé. 
 
Az elmúlt közel másfél év alatt az Üdülőközpont az Alapító Okiratban (233/2008. (X. 
31.) Kt. határozat) foglaltaknak megfelelően végezte sokoldalú tevékenységét. 
 
A 2009. évre tervezett bevételeket (értékesítés nettó árbevétele, korábban saját 
bevételek) sikerült 4 028 eFt-tal túlteljesíteni, 10 %-kal emelkedett az uszodai 
vendégforgalom, az országos átlagnál kedvezőbben alakultak az üdülőházak és a 
kemping mutatói, javult a vendégelégedettség.  
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Az önkormányzati támogatások /működési támogatás, valamint támogatott 
létesítményhasználat/ nélküli saját bevételek a 2008. évi 78 846 eFt-tal szemben 
95 849 eFt-ra teljesültek. A 2009 évi saját bevételek tényadata 2008. évhez képest 
17 003 eFt növekedést mutat, amelyből az új szolgáltatások árbevételéből 2 203 
eFt, a vendégforgalom növekedéséből 8 700 eFt, az árváltozás hatásából 6 100 eFt 
realizálódott.  
 
 A működés tapasztalatai az üzemeltetés szempontjából 
 
A megalakulást követően nagy hangsúlyt fektettünk a biztonságos üzemelés 
feltételeinek kialakítására, szem előtt tartva a munka- és fogyasztóvédelmi, valamint 
az ÁNTSZ jogszabályoknak, illetve előírásoknak való megfelelést, mivel a 
megváltozott működési formában a korábbiakhoz képest szigorodtak a hatósági 
ellenőrzések. 
 
Az uszoda szezon előkészítési munkái során – a megalakulás évében- 
legnagyobb és legköltségesebb feladatnak számított a garanciális javításokból 
eredő hiányosságok megszüntetése, mivel a korábbi években – a kivitelező 
felszámolása miatt - nem sikerült teljes mértékben érvényt szerezni azok 
kijavításának.  
A munkák felmérésekor megállapítást nyert, hogy a beruházás során a 
gyermekpancsoló burkolása vízszigetelés beépítése nélkül - nem kültéri burkoló 
anyaggal – történt. A termál medencénél több helyen törés és süllyedés volt 
tapasztalható. A balesetveszély elhárítása érdekében megvalósult az elefántos 
gyermekpancsoló medenceburkolat cseréje és a termál medencék burkolatjavítása. 
Az uszoda területén - szintén a balesetveszély miatt - folyamatos karbantartást 
igényel a megsüllyedt térburkolat és járdafelület, mivel azok kivitelezése a megfelelő 
betonalap nélkül történt. 
 
A hatósági előírásoknak megfelelően megtörtént az uszoda területén valamennyi 
vizes blokk szerelvényrendszerének javítása, mellyel hosszabb távra biztosítható 
azok működőképessége. Az új főépület teljes vízszigetelése hiányzik, ezért a 
mosdók, tusolók burkolatjavítása minden évben elvégzendő feladat. A műszaki 
állagjavítások után megtörtént az öltözőszekrények zárhatóvá tétele is. 
 
A megfelelő vízminőség és ez által a vendégek jobb kiszolgálása érdekében 
elvégeztük az 50 m-es medence burkolat javítását és festését. 
 
Sikerült valamennyi medence vízgépészeti berendezésinek (vízforgató szivattyúk, 
vegyszer automaták, élményelem szivattyúk) karbantartását, szükség szerinti 
cseréjét 2009. évben megkezdeni és 2010. évi szezonindításra befejezni. 
 
Jelen időszakra elérhetővé vált, hogy számos kisebb- nagyobb karbantartással (pl.: 
50 m-es medence zárakna fedőlapjának, valamint a polidom gépház és 
vegyszertárolók biztonságossá tétele, a Szentesi Vízilabda Klubbal közösen az 
edzőterem áthelyezése a nem biztonságos gépházból biztonságos edzőtermi 
helyiségbe) a munkavédelmi előírásoknak is megfeleljünk.  
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A főbejárat és a pénztár átrendezésével, a beléptető rendszer korszerűsítésével a 
főszezonban - 2 pénztárhelyiségben - 2 pénztáros fogadja az uszodába látogatókat, 
lényegesen csökkentve a sorban állási időt. 
 
Az üdülőházaknál a beszámolási időszakban - szezonkezdés előtt - teljes körű 
festés, mázolás történt. Az idén – több évi halasztás után - kiépítésre került a kábel 
televízió és a vezetékes, valamint a vezeték nélküli internet hálózat. A régi építésű 
kőházaknál komfortjavítás történt (bútor- és szőnyegcsere), és valamennyi 
vendégházat berendeztük konyhai felszereléssel.  
A recepció épületében a szentesi iparművészeti tárgyakból a Kft. működésében 
ajándék bolt létesült. Szintén a tavalyi szezonkezdésre beüzemeltük a recepció 
pénztárát, amellyel a vendég közvetlenül tudja rendezni valamennyi igénybe vett 
szolgáltatás elszámolását.   
 
A teniszpályán gazdaságosabb üzemelés érdekében salakfrissítés, a kézi pálya - 
előkészítés (vonalazás) helyett műanyag pályavonal lefektetése, a kézi öntözés 
helyett félautomata öntőző rendszer kiépítése történt meg. A Szentesi Tenisz Klubbal 
együttműködve - az idei nagyszabású teniszversenyek zökkenőmentes 
lebonyolításához - felújításra kerültek az öltözők és vizesblokk, valamint a kültéri 
berendezések. 
 
Az átalakulás és átszervezés kapcsán - a hatékonyabb és gyorsabb ügyintézés és 
adminisztráció érdekében - irodai infrastruktúrabővítés (mobil-telefonkészülékek, 
fénymásoló csere, telefonvonal és fax) valósult meg. 
 
2009. évben az üdülőközpont teljes területén komoly környezetrendezés, parkosítás 
folyt, szakképzett kertész irányításával. 2010. évben lebontásra került két 
használaton kívüli romos épület, így a felszabaduló területtel bővült a kempinghelyek 
száma. Szintén elbontásra kerültek a nem használt villanypóznák és egy 
telefonfülke.  
A környezetrendezéssel egyidejűleg öltöző paravánok, hirdetőtáblák kerültek 
kihelyezésre, növelve az értékesíthető reklámfelületek nagyságát. Szintén a 
hatékonyabb reklámtevékenységet szolgálja a beüzemelt strandrádió is. 
 
Az eddig eltelt időszak alatt üzemelési, műszaki szempontból viszonylag korszerű, 
elégséges állapotot sikerült elérni, ami összhangban van a ráfordítások 
nagyságrendjével. Folyamatban van a 2010. december 31-éig érvényes vízjogi 
üzemeltetési engedély meghosszabbítása (a hatósági eljárás időtartama 3 hónap). 
 
Az elkövetkező időszakban, annak ellenére, hogy a fentiekben részletezettek 
végrehajtásra kerültek, még több feladat vár megoldásra, amit jelen gazdasági 
helyzetben az Üdülőközpont és az Önkormányzat - anyagi fedezet hiánya miatt – 
csak részben - a pénzügyi lehetőségek függvényében - tud megvalósítani. 
Sürgősséggel megoldandó feladatok az alábbiak:  
 

• A 33 m-es medence burkolata elhasználódott, a medencetest erősen 
repedezett, a Liget felöli része megsüllyedt. A teljes burkolatcsere hamarosan 
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elengedhetetlen lesz.  A medencét megvilágító kandeláberek korrodálódtak, a 
lámpatestek üzemeltetése már gazdaságtalan, korszerűsítésük indokolt. 

• A téli időszakban, a sátras üzemeltetéshez szolgáló sátorponyvák kihordási 
ideje 2011. év őszén lejár, azok biztonságos használata már nem 
garantálható, cseréjük szükséges ( várhatóan  ~ 25 millió Ft). 

• Az 50 m-es medence hőcserélővel történő vízmelegítésére előzetes 
tanulmányok készültek, amelyek alapján a kivitelezéshez uszodatechnikai 
tervet kell készíteni. További probléma, hogy a jelenlegi szakértői vélemény 
szerint nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű és hőmérsékletű 
termálvíz. Az éves várható üzemeltetési költségek mellett (1,6 millió Ft) a 
teljes kivitelezés költsége 13-14 millió Ft, amelyből a hőcserélő beszerzési 
értéke kb 4 millió Ft. 

 
 
A működés tapasztalata a vendégek szempontjából   
 
A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. üzleti filozófiája - kezdettől fogva - a vendég-
centrikusság.  Számos intézkedés mellett a színvonalasabb vendégkiszolgálást 
értük el a recepció pénztár és az uszodai második pénztár kialakításával, a 
beléptetési rendszer korszerűsítésével, a kábel televízió - és internet hálózat 
kiépítésével, az üdülőházak felszereltségének pótlásával. 
A szolgáltatások bővítése – a volt igazgatói iroda helyén sportszerbolt, a nagy 
tárgyaló helyén masszázs szalon, kozmetika és fodrász működik, újraindult a 
búvárkodás - mellett rendezett park, tisztaság és az üdülőközpont logójával ellátott 
munkaruházatba öltözött személyzet várja a látogatókat.  
A pihenni és kikapcsolódni vágyók kényelmét igyekeztünk javítani a műanyag kerti 
bútorok beszerzésével és kihelyezésével.   
A biztonságos üzemelés mellett a nyújtott nyitva tartással és a hosszabb nyári 
működéssel törekedtünk elegendő vízfelületet biztosítani mind a vendégek, mind a 
sportolók részére.  
2009. évtől bankkártya elfogadó hely lettünk, vállalva a vele járó 2 %-os 
bankköltséget. 
 
A vendégelégedettség javult, amit a növekvő vendégforgalom mellett a vendégek 
őszinte véleménynyilvánítása is visszatükröz. Az utóbbi időben egyre több a pozitív 
értékelés vendégeink részéről, amit személyesen illetve írásban közölnek az 
Üdülőközpont vezetésével. Mind a pozitív, mind a negatív észrevételeket köszönettel 
vesszük, és a munkánk során igyekszünk ezeket figyelembe venni. 
 
A vendégek kiszolgálása területén is van lemaradásunk, azonban az anyagi 
lehetőségek függvényében már történtek intézkedések. Évek óta megoldásra vár a 
hajnali úszók igényeinek kielégítése. Jelenleg a hajnali úszás személyi feltételei a 25 
m-es medencében biztosítottak, 5 órától, kétműszakos úszómesteri és öltözőőri 
beosztással. 
Az ÁNTSZ szigorúan ellenőrzi a hatósági előírások betartását, miszerint az üzemelés 
ideje alatt medencénként kell úszómesteri felügyeletet biztosítani, ami 
többletlétszámmal, sátras időszakban ezen felül energiatöbblettel jár. Közcélú 
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foglalkoztatás keretében- megfelelő képzettség hiánya miatt - nem tudtunk 
úszómestert biztosítani. 
 
 
A működés tapasztalata a dolgozók szempontjából 
 
A teljes személyi állomány korábbi közalkalmazotti jogviszonyát, a működés 
megkezdésének időpontjától, a Munka Törvénykönyve által szabályozott 
munkaviszony váltotta fel, melynek hatására a szervezet több területen is 
megváltozott.  Voltak, ahol a reális munkafolyamatok tették szükségessé és voltak 
olyan területek, ahol az alacsony munkaerő-kihasználtság indokolta az átszervezést.  
 
Az üdülőközpont 2009. évben - éves átlagban - 29 fő engedélyezett állandó 
főfoglalkozású, illetve időszaki főfoglalkozású dolgozóval és 11,3 fő közcélú 
foglalkoztatottal látta el tevékenységét.  Egyes speciális feladatokra (pl.:gyógyúszás)  
megbízási szerződést kötöttünk.  
 
Az új működési rendben a korábbi, Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben 
előírt életkor és végzettség szerinti besorolás helyett a hatékonyabb és a 
megkövetelhető munkavégzésre irányuló díjazás valósult meg. Munkakörönként 
egységes alapbér került megállapításra, amit a havi teljesítmény- követelményen 
alapuló munkabér egészít ki. 
 
2009. évben a dolgozók átlagjövedelme (bruttó 107 288 Ft/hó) a közalkalmazotti 
keresethez képest nem csökkent. A dolgozóink részére változatlanul biztosítjuk a 
4 500 Ft/hó/fő hideg, az idén a meleg étkezési utalványt.  
A 2009. évi jövedelmi viszonyok: 
                              Átlaglétszám         Munkabér          Átlagkereset       Járulékok 
                éves       Ft/hó/fő  éves 
 
Alkalmazott          29    fő       41 917  eFt     120 452  Ft/hó/fő      13 133 eFt 
Közcélú foglalkoztatott    11,3 fő         9 967  eFt        73 502 Ft/hó/fő        2 321 eFt 
 
A teljesítmény-követelményen alapuló bérezés az idéntől kiegészült egyéni értékelés 
alapján a hónap dolgozója, illetve az év dolgozója elismerésekkel. 
 
A 2010. év fő feladata, hogy folytatódjon a lehető leghatékonyabb szervezeti forma 
kialakítása. A személyi állomány szakmai továbbképzése, illetve új szakemberek 
képzése is fontos része a munkaügyi stratégiának. 
A szervezeti struktúrában a korábbi lineáris kapcsolatok helyett kialakításra 
kerültek az egyes főmunkacsoportok és az azon belüli alá-fölérendeltségi viszonyok, 
melyek hatékonysága már közvetlenül érzékelhető. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a szolgáltatások színvonala jelentős javulást mutasson. 
Az Üdülőközpont egyedi arculatát kifejező megjelenést értük el azzal, hogy teljes 
körűvé vált a dolgozók munkaruházattal való ellátása. A munkavégzéshez szükséges 
védőfelszerelések és eszközök rendelkezésre állnak. 
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A biztonságos üzemelés érdekében elvégzett karbantartások egy része - a 
vendégkör kiszolgálása mellett - a dolgozók biztonságosabb és színvonalasabb 
munkavégzésére irányult. 
Az új működési formában megváltoztak a dolgozókkal szembeni elvárások, amik 
konfliktusokkal jártak. Ezek megnyugtató rendezése a vezetés kiemelt feladata. 
 
  
Egyéb tapasztalatok 
 
Az Üdülőközpont szolgáltatásait igénybe vevő egyesületek és igazolt sportolók 
edzéseikhez, mérkőzéseikhez a legszükségesebb tárgyi feltételeket biztosítjuk. A 
klubokkal és egyesületekkel korrekt együttműködés alakult ki, melynek 
eredményeként igényük szerint, a tervezetthez képest lényegesen magasabb 
óraszámban sikerült a létesítményhasználatot biztosítani részükre.  
A medencék igénybevételére 2010. évtől - megegyezés alapján – közösen kialakított 
irányelvek érvényesülnek. A nyári időszakban az 50 m-es medence – augusztusban, 
a kora reggeli és késő esti órák kivételével - teljes egészében a vendégek 
rendelkezésére áll.  A 33 m-e medencét a vízilabdások, a 25 m-es medencét az 
úszók használják, előre egyeztetett időpontokban. 
Az elő- és utószezonban a lecsökkentett vízfelület miatt csak szoros medence 
beosztással tudjuk biztosítani a létesítményhasználatot az egyesületek részére. 
 
Az előzőeken túl, a szolgáltatási körhöz tartoznak az üdülőközpont önálló 
rendezvényei, melyek a marketing stratégia részeként, a fürdővendégek körében 
történő népszerűsítést célozták meg. Az Üdülőközpont 2009. évben teljesen új 
rendezvényeket (péntek esti Éjszakai fürdőzések, Családi Életmód- és Sportnap) 
vezetett be. Nagy volt az érdeklődés a kilenc alkalommal megrendezett péntek esti 
fürdőzések iránt. Ezen alkalmakkor, összesen 3000 fő vendéget regisztráltunk. A 
júniusi „Strand Vakáció Nyitóbuli”  3 500 fő látogatószámot eredményezett. 
 
2009. évi tapasztalatok alapján 2010. évre kibővített programcsomaggal léptünk a 
piacra. A tervezett saját rendezvényeinken (Éjszakai fürdőzés – nyáresti vizibuli 
koncertekkel, Strand Vakáció Nyitóbuli, Vizimanó Tábor, Szentivánéj- a mágikus 
éjszaka, Strandszépe 2010, Családi Életmód- és Sportnap, Sörtábor) felül az 
üdülővendégek részére fakultatív programokat (Betyár est szalonnasütéssel, 
városnézés lovasfogattal,  borkóstolás, városnézés idegenvezetéssel) szervezünk és 
kiegészítő szolgáltatásokat (animációs programok,  Foci VB közvetítések, koktélbár)  
nyújtunk. 
 
Az üdülőközpont másfél éves működésében hangsúlyos szerepet kaptak a média 
megjelenések. Rendszeres és alkalmi hirdetések jelennek meg a szentesi 
Szuperinfó hirdetési újságban, Fór magazinban, Szentesi Mozaik internetes oldalon, 
az üdülőközpont internetes oldalán, valamint több helyi és országos rádióban is.  A 
televíziós csatornák (Civil Tv, TV2, Kurca Tv) több alkalommal biztosítottak 
megjelenési lehetőséget, nemcsak a városnak, hanem közvetlenül az 
üdülőközpontnak is. Ezeken kívül még számos prospektuson és nyomdai kiadványon 
szerepel az üdülőközpont.  2010. évben a Civil TV - egész nyáron - reggeli és péntek 
esti élő műsorral jelentkezik a termál medencék melletti területről. 
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A tevékenységek értékelése  
 
Az idei májusi esőzések és lehűlések ellenére az egyes tevékenységek teljesítmény 
mutatói és árbevételei a 2010. év januártól - május hónapok 
összehasonlításában mind 2008, mind 2009. évekhez viszonyítva kedvezőbb képet 
mutatnak. 2008. évtől egy fejlődési tendencia figyelhető meg, amely a 
vendégforgalom növekedésben és többletbevételek realizálásában nyilvánul meg.  
A 2010. évi árbevételek alakulásában már érezhető az uszodai bérletrendszer 
változása, az új bérlettípusok hatása és a szolgáltatási díjak változása. 
A kedvező tendenciákat a következő diagrammok szemléltetik: 
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A 2010. év eddigi eredményei alapján a feltételek adottak, hogy a 2009. évi 
veszteséges gazdálkodás mielőbb nyereséges gazdálkodássá forduljon át, és az 
Üdülőközpont a tőkepótlási befizetési kötelezettségét az önkormányzat felé 
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2. A 2009. évi beszámoló kiegészítése 
 
A veszteség keletkezésének okai 
 
Az Üdülőközpont 2009. évre csak pénzforgalmi szemléletben összeállított 
költségvetéssel rendelkezett, ami nem tartalmazta teljes körűen az átalakulással 
kapcsolatos költségeket, hiszen annak számos, lentebb felsorolt eleme – tapasztalati 
adatok hiányában - nem volt ismert.    A költségvetés kiemelt előirányzatai a 2009. 
évi koncepcióban megfogalmazott elvek alapján kerültek kialakításra, melyek nem 
tartalmazták a közüzemi díjak várható áremelkedését / a 2008. évi tényadatokra 
épültek/, továbbá a megvalósításra váró / korábban a fejlesztési feladatok között 
szereplő / fejlesztéseket.  A 2009. évi költségvetésbe nem épülhettek be azok a 
feladatok, amelyeket az ügyvezető az igazgatói pályázatában kitűzött megvalósítani, 
és a Képviselő-testület a társaság ügyvezetőjének megválasztásával előírt.  
 
A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2009. évre Üzleti tervvel nem rendelkezett, a 
gazdálkodás alapját az egyeztetett, költségvetési szemléletű előirányzatok képezték. 
Az éves mérleg szerinti eredménye (előtársasági időszakkal együtt) 5 755 eFt 
veszteség.  A 2009. évi eredményt befolyásoló tényezők az alábbiak: 
 

• A társasági formában több olyan költségelem jelent meg, amely korábban a 
gazdálkodási rendben nem merült fel és a 2009. évi költségvetési irányszám 
nem tartalmazta: 

- a vállalkozás után fizetendő helyi iparűzési adó (1 360 eFt) 
- tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenése (1 446 eFt) 
- rehabilitációs hozzájárulás összege (158 eFt) 

(korábban a Sportközpont költségvetésében tervezett) 
• A Nonprofit Kft. megalakulásának évében az egyszeri ráfordítások (az 

alapítás jogi és adminisztratív költségei, recepció- pénztár kialakítása, irodai 
infrastruktúra átalakítása: ~ 800 eFt) többletköltsége. 

 
• A szolgáltatás színvonaljavítása érdekében (recepció épületében 

ajándékbolt kialakítása, uszodai öltöző szekrények átalakítása, kültéri 
öltözőparaván készítése) elvégzett karbantartási munkák, valamint a 
hatóságok által előírt és a biztonságos üzemvitelhez szükséges feladatok 
(gyermekpancsoló medenceburkolat cseréje, termál medencék 
burkolatjavítása, teljes körű belső festési munkálatok - üdülőházak, kiszolgáló 
épületek, öltözők, medencék, korlátok stb.) költségei (~2 000 eFt, amelyből 
garanciális javítások elmaradása miatti burkolatjavítások: 1 533 eFt) 
 

• Rendkívüli, váratlan, azonnali hibaelhárítások (hátsó kapu, hőlégfúvó és 
aggregátor javítása; 531 eFt, jacuzziban motortekercselés; 106 eFt, sorozatos 
csőtörések; 450 eFt, szivattyú csere; 315 eFt) többlete (~ 1 400 eFt). 

 
• Költségmegtakarítások érdekében történt egyszeri ráfordítások / 

gázkazánok teljes felújítása és egy kisebb gázóra (25 m3 / óra) üzemen kívül 
helyezése, valamint a kazánház előfűtésének kialakítása; 540 eFt, villamos 
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energia hálózat átalakítás; 460 eFt/, melyek a következő években, a közüzemi 
díjak várható naturális csökkenésével térülnek meg (~ 1 000 eFt) 

 
• A marketing tevékenység / WEB- lapkészítés; 125 eFt, az üdülőközpont 

arculatának kialakítása; 250 eFt, reklámok; 475 eFt, hirdetések; 60 eFt; 
prospektusok; 86 eFt, plakátok, szórólapok; 40 eFt / új feladatként jelentkezett 
(~ 1 000 eFt) 

 
A fenti költségekből, ráfordításokból a terven felül realizált többletbevétel 4 208 eFt-ot 
kompenzált, a különbség jelentkezik veszteségként. A veszteséggel szembe állítható 
a mérleg szerinti vagyongyarapodás 1 013 eFt, az önkormányzat bevételét képező 
iparűzési adó 1 360 eFt, és az elszámolt értékcsökkenés 1 446 eFt. 
 
A 2010. évi Üzleti tervben a 2009. évi várható adatok a bejegyzés napját követően 
január 17-től december 31-éig terjedő időszakra vonatkoztak, amire a 2010. évi 
Eredménytervben utalás történt.  A 2009. évi várható és a tényleges eredmény 
eltérésének (7 629 eFt) okai: 

• Az előtársasági időszak vesztesége (a bevétel és  
az időarányos munkabér, valamint rezsiköltségek különbsége) 2 099 eFt 

• Emelkedtek a közüzemi díjak részben az áremelkedések, részben 
a tervezettnél hidegebb és hosszabb tél miatt,  szerződés  
szerinti éves elszámolás alapján                                   1 400 eFt 
(szemétszállítás; 180 eFt, víz-és csatornadíj 350 eFt, 
 áramdíj; 450 eFt, gázdíj; 420 eFt) 

• Ősztől a szükséges vízfelület biztosítása miatt meghosszabbított 
     nyitva tartás bér – és energia többletköltsége                                         800 eFt 
• Váratlan csőtörések, azonnali hibaelhárítások, meghibásodások        1 200 eFt 
      (a fentiekben részletezettek közül a hátsó kapu meghibásodásán  
      felüli javítások az utolsó negyedévben jelentkeztek) 
• Közcélú foglalkoztatottak részére elszámolt túlóra és műszakpótlék      450 eFt                
     /Központi forrás ilyen jogcímre nem igényelhető/  
• Egyéb ráfordítások között nem szerepelt a 2010. május 31-éig  

fizetendő iparűzési adó, mivel pénzforgalmi szemléletű volt a tervezés  
és 2009. évben előlegfizetési kötelezettség nem merült fel                 1 360 eFt 

• Tervezettet meghaladó, DABIC KHT által áthárított, 
      ráfordítások között elszámolt vízkészlet járulék                                     320 eFt 

 
 

Költségfelosztás alakulása 
 
A jelenlegi üzemelési formában a közvetett költségek és az önkormányzati 
támogatások felosztására nagyon nehéz egy jó módszert megállapítani, mivel az 
üdülővendégek az uszodai szolgáltatást is igénybe veszik. Ebből a megfontolásból 
választottuk az árbevétel arányos felosztást, mivel az üdülő vendégre is jut az 
uszodai önkormányzati támogatásból.  
 
A 2009. évi felosztás elvén már módosítani nem tudunk, de a tevékenységenkénti 
eredményalakulásáról készített táblázatban a közcélú foglalkoztatásra biztosított 
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önkormányzati támogatást kiemeltük az önkormányzati támogatási bevételből. 
Továbbá módosultak a táblázat adatai, az ügyvezető javadalmazására vonatkozó 
javaslat visszavonásával.   
 
 
 
 

Az eredmény tevékenységek közötti megoszlása 
 

2009. január 17. - december 31. 
 

Tevékenység megnevezése Uszodai 
szolgáltatás 

Üdülőhelyi 
szolgáltatás 

Teniszpálya 
szolgáltatása Összesen 

Anyag jellegű ráfordítás 55 640 23 182 1 620 80 442

Személyi jellegű ráfordítás 48 152 21 859 562 70 573

Értékcsökkenés 919 515 12 1 446

Egyéb ráfordítások 3 165 1 406 26 4 597
Összes ráfordítás 107 875 46 963 2 220 157 058

Értékesítés nettó árbevétele 75 041 40 784 2 221 118 046
Egyéb bevételek (kártérítés) 88  88
Önkormányzati támogatás 
(működési célú) 14 495 7 784 413 22 692

Önkormányzati támogatás 
(közcélú foglalkoztatás) 7 741 4 301 246 12 288

Pénzügyi műveletek bevétele 183 100 5 288
Összes bevétel 97 460 53 057 2 885 153 402

A beszámolási időszak mérleg 
szerinti eredménye -10 415 6 094 665 -3 656

Előtársasági időszak 
eredménye -1 332 -725 -42 - 2 099

2009. év összesen -11 747 5 369  623 -5 755 
 
 
 
Amennyiben a Számviteli Politikában lefektetett elvektől eltérően vesszük figyelembe 
az egyéb bevételek felosztását és működési támogatásban az Üdülőhelyi 
szolgáltatás (üdülőházak és kemping) nem részesül, úgy ez a tevékenység is 
veszteséges, a veszteség okainál részletezett indokok alapján.  
2010. évtől a költségfelosztás elvét módosítottuk. A közvetett költség és az 
egyéb bevételek között elszámolt önkormányzati támogatás felosztása a jövőben a 
közvetlen költségek arányában történik. Ennél pontosabb vetítési alap 
kidolgozásához és bevezetéséhez nem áll rendelkezésre megfelelő mutatószám 
rendszer.  
Továbbá az átszervezés egyik lényeges eleme volt, hogy a társaság egységes 
gazdálkodási rendben, az egyes tevékenységek pénzeszközeinek elkülönítése 
nélkül oldja meg feladatát. 
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Az eredmény tevékenységek közötti megoszlása 

 
2009. január 17. - december 31. 

 

Tevékenység megnevezése Uszodai 
szolgáltatás 

Üdülőhelyi 
szolgáltatás 

Teniszpálya 
szolgáltatása Összesen 

Anyag jellegű ráfordítás 55 640 23 182 1 620 80 442

Személyi jellegű ráfordítás 48 152 21 859 562 70 573

Értékcsökkenés 919 515 12 1 446

Egyéb ráfordítások 3 165 1 406 26 4 597
Összes ráfordítás 107 875 46 963 2 220 157 058

Értékesítés nettó árbevétele 75 041 40 784 2 221 118 046
Egyéb bevételek (kártérítés) 88  88
Önkormányzati támogatás 
(működési célú) 22 279 413 22 692

Önkormányzati támogatás 
(közcélú foglalkoztatás) 7741 4 301 246 12 288

Pénzügyi műveletek bevétele 183 100 5 288
Összes bevétel 105 244 45 273 2 885 153 402

A beszámolási időszak mérleg 
szerinti eredménye -2 631 -1 690 665 -3 656

Előtársasági időszak 
eredménye -1 332 -725 -42 - 2 099

2009. év összesen -3 963 - 2415 623 -5 755 
 
 
3. Összegzés 
 
Az Üdülőközpont eddigi működésében tapasztalható pozitív fejlődési irány alapján 
- a kezdeti problémák ellenére - megállapítható, hogy az átszervezés és az új 
társaság létrehozása szükségszerű volt.  A megkezdett folyamatok a megalakulás 
évében komoly költségráfordítással jártak. Az anyagi és szellemi befektetések 
megtérülése hosszabb távon várható, ami nemcsak az Üdülőközpont életében, 
hanem közvetetten a városban, és az ide látogató turisták életében is nagy 
jelentőséggel bír.  
Az Üdülőközpont az önálló rendezvényeivel és az uszoda területén lebonyolított 
sport- és egyéb programokkal bekerült a város, a kistérség és a Dél-alföldi régió, 
2010. évtől az országos  idegenforgalmi és marketing vérkeringésébe. 
Hangsúlyosan kiemelt feladat a nyereséges gazdálkodás feltételeinek mielőbbi 
megteremtése, melynek érdekében folytatni szükséges a vendég centrikusságra 
irányuló üzletpolitikát és a 2009. évben megkezdett költségracionalizálási 
folyamatot.  
A gazdálkodás eredményességének javítása érdekében vizsgálni szükséges a 
társaság közhasznúvá nyilvántartás lehetőségét és annak pénzügyi hatását (a 
közhasznú tevékenység kedvezőbb adózási feltételei, az SZJA 1%-ának felajánlása). 
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……/ 2010. (VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. működési tapasztalatai 
 

 
 

Határozati javaslat 
 

 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentesi Üdülőközpont 
Nonprofit Kft. működési tapasztalatairól szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza.  
 
1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 
Üdülőközpont vezetése sok erőfeszítést tett a megújulás és a színvonalas 
tevékenység érdekében, és a beszámolót elfogadja.  
 
2.  Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az ügyvezető 2009. 
évi beszámolójának kiegészítését és megállapítja, hogy a 2009. évi veszteség az 
elszámolt értékcsökkenés és a helyi iparűzési adó összegével magyarázható. 
  
3. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a Szentesi 
Üdülőközpont Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy a 2010. évi üzleti tervet - a 2009. évi 
beszámolóban elfogadott feltételekkel - teljesítse. 
 
Felelős:   Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezető 
Határidő: Folyamatos és 2011. évi Üzleti terv beterjesztésének határideje, legkésőbb  
               2010. december 31. 
 
4. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a Szentesi 
Üdülőközpont Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy vizsgálja felül a társaság 
közhasznúvá nyilvánítás lehetőségét és annak pénzügyi hatását. 
Felelős:   Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezető 
Határidő: Folyamatos és 2011. évi Üzleti terv beterjesztésének határideje, legkésőbb  
               2010. december 31. 
 
 
Szentes, 2010. június 10. 
 

Deák Albert 
 ügyvezető 

 
 


