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I.

Általános rész

Cég neve: „Vigadó” Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
Alapító Okirat kelte: 2007. 06. 13.
Bejegyzés dátuma: 2007. szeptember 13.
Cégforma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cég rövidített neve: „Vigadó” Nonprofit Kft.

Alapítója: Monor Város Önkormányzata
Alapító képviselője: Pogácsás Tibor polgármester

Cég jegyzett tőkéje: 3.000.000.- Ft.
Képviseletére jogosult: Hanzelik Andrea ügyvezető
Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú

Címe: 2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.
Adószáma: 14007505-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-114244
Tag adatai: Monor Város Önkormányzata 2200, Monor, Kossuth L. u. 78-80.

A társaság közhasznú tevékenységei:
nevelési és oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési feladatkörben
a.)
b.)
c.)
d.)

ismeretterjesztő előadások, rendezvények, vetélkedők szervezése, lebonyolítása
képességfejlesztő foglalkozások szervezése
felnőtt és egyéb oktatás szervezése
ismeretterjesztő kiadványok szerkesztése, kiadása

kulturális feladatkörben
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)
j.)

Állami – és Önkormányzati rendezvények, ünnepségek szervezése, lebonyolítása;
Monor Város Művelődési Központjának működtetése;
városi rendezvények szervezése;
hangversenyek, irodalmi estek, gyermek-és ifjúsági műsorok, koncertek szervezése,
lebonyolítása;
népzenei - néptánc találkozók szervezése, lebonyolítása;
tehetségkutató jellegű rendezvények, versenyek szervezése, lebonyolítása;
egyesületek, civil szervezetek tevékenységének koordinálása, segítése;
máshova nem sorolt, közösségi képzési lehetőségek támogatása, szervezése;
fesztiválok, nagyobb rendezvények szervezése, lebonyolítása;
kiállítások szervezése, lebonyolítása

hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése feladatkörben
a.) mozgáskorlátozottak és egyéb fogyatékkal élők részére közösségi színtér biztosítása;
b.) hátrányos helyzetűek részére felnőttképzések, egyéb oktatások, tanfolyamok szervezése;
c.) életvitelük könnyítése céljából előadások, rendezvények szervezése

munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése
feladatkörben
a.) felnőttképzések, egyéb oktatások, tanfolyamok szervezése, lebonyolítása
A Társaság közfeladatainak ellátását az alább törvények szabályozzák:
1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről 121.§ a)-b)
2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1)
A társaság vállalkozási tevékenysége:
a.) helyiség bérbe adása

I.

Tevékenység bemutatása

A Vigadó Nonprofit Kft. alapító okirata szerint közhasznú és vállalkozási tevékenységet folytat. A
tevékenységének ellátásához, a Kossuth L. u. 65-67. és a Bocskai u. 1. szám alatt található ingatlant
Monor Város Önkormányzata a Társaság üzemeltetésébe adta.
A működéshez szükséges alkalmazottak rendelkezésre állnak.
A Társaság által végzett fő tevékenységeit az alábbiak szerint lehet vázolni:
-

rendezvények, programok, vetélkedők szervezése
kiállítások szervezése
szakkörök, klubok működtetése
együttműködés a helyi civil szervezetekkel
házasságkötések szervezése, szertartások lebonyolítása
tanfolyamok szervezése
jegyiroda működtetése
iroda, terem bérbeadás
étterem üzemeltetés

Több, mint hat éves közhasznú tevékenységünk során lehetőségünk nyílt hagyományt teremteni
több rendezvény esetében is, de célként tartjuk szem előtt, hogy minden évben meg kell újulni,
mindig kell valami újat szervezni, mutatni a város és a környék lakossága számára, amellyel
fenntartjuk érdeklődésüket rendezvényeink iránt.
Rendezvényein összeállítása során igyekszünk valamennyi korosztály érdeklődési körét figyelembe
venni, műfajok sokszínűségét kínálni mindenki számára.
2013-ban láthatott, hallhatott a közönség, operettet, dzsessz zenét, pop zenét, komolyzenét,
irodalmi összeállítást, népzenét, irodalomtörténeti előadást, meseelőadást, színházi előadást,
ismeretterjesztő előadást, szórakozhatott a különböző táncházakban, mulathatott a nyugdíjas
kulturális találkozón, a szüreti sokadalomban, versenyezhetett a sakkversenyen, gyönyörködhetett
kiváló képzőművészeti alkotásokban. Nyáron egy héten át, művészek közreműködésével
táboroztattunk gyerekeket a Művelődési Házban. Majd ötnapos balatoni művészeti tábort
szerveztünk a Nemzeti Kulturális Alap Támogatásával.
2013. évi tevékenységünk során komoly hangsúlyt kaptak ismét a szabadtéri rendezvények. A város
különböző helyszínein is szerveztünk programokat. A Piac és fesztiválcsarnok már jól bevált helyszín.
Itt szerveztük a Nyugdíjas találkozót, a Gyermeknapot. A Művelődési ház udvarán vendégünk volt a
Kaláka együttes, augusztus 20-i ünnepi megemlékezés alkalmából birtokba vettük a megújult
városközpontot, itt szerveztük a Zenés nyári estéket, majd az adventi ünnepségsorozatot és a városi
karácsonyi ünnepséget is.
Az előző évi nagy sikerre való tekintettel ismét szerveztünk könnyűzenei koncertet a Piac és
fesztiválcsarnokban a Magna Cum Laude zenekar lépett fel.

Rendezvényeik szervezéséhez komoly anyagi segítséget jelentett a Miniszteri keretből elnyert három
millió forintos támogatás.
2013-ben is, terembérlet formájában helyet adtunk a Pest megyei Ifjúsági hangverseny sorozatnak;
fellépett a Duna Szimfonikus Zenekar, a Nemzeti Énekkar és Taraszanova Krisztina. Alkalmanként 400
gyermek vett részt az előadásokon (2-2 előadás alkalmanként).
Megszerveztük az állami és nemzeti ünnepeket, megemlékeztünk a Házasság világnapjáról, Idősek
világnapjáról, kommunista diktatúra áldozatairól, világháborúk áldozatairól. Ünnepséget szerveztünk
a Pedagógus és Semmelweis napon.
A Monor Környéki Strázsa Borrend által elnyert LEADER pályázat finanszírozásával, a Borrend
megbízásából megszerveztük Borvidékek hétvégéje, kétnapos országos rendezvényt.
Az Önkormányzat döntése alapján a házasságkötések polgári szertartása is a Vigadóban történik. A
Vigadóban, illetve a külsős helyszíneken történt esküvők száma 2013-ben 73 (2012-ben: 65). Ezek
közül nyilvántartásunk szerint 14 olyan házasságkötés volt a Vigadóban, ahol a vendégek száma
meghaladta a 30 főt, és csupán 4, ahol a 100 főt.
Szoros kapcsolatot tartunk a szakköreink, klubjaink, tanfolyamaink vezetőivel, részvevőivel.
Segítjük egymás munkáját, rendezvényeink szervezését.
Intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal partneri viszonyban állunk.
Az ő együttműködésükkel valósult meg a Maya című előadás, a Gyereknap, a táborok, a Márton nap,
adventi ünnepségsorozat és a városi karácsony.
Új szakkörünk is alakult Kézműves Alkotók Klubja néven, akik a helyi kézműveseket, vállalkozó kedvű
felnőtteket és gyerekeket fogja össze, és tanítja őket a már majdnem feledésbe merült kézműves
munkákra. Nagy sikerű kiállítást is rendeztünk az elkészült munkákból a Művelődési házban.
Nagy sikert arat ebben az évben is a nyugdíjasok számára szervezett internet tanfolyam, amely egész
évben folyamatosan szervezünk. Valamint sikeres pályázat eredményeként, a résztvevők számára
ingyenes tanfolyam szervezésére is lehetőségünk volt.
Szolgáltatásunk a Ticketportal internetes jegyiroda, ahol az ország szinte valamennyi színházi
előadására, fesztiváljára vásárolhatnak belépőjegyet helyben az érdeklődők, valamint ugyanezen az
értékesítő rendszeren keresztül a Vigadóban megrendezésre kerülő, belépődíjas programokra is
bárhol az országban lehet jegyet vásárolni.
Különböző termékbemutatókhoz – kizárólag olyanokhoz, amelyek egészségmegőrző célt szolgálnak –
bérbe adtuk a termeket, valamint több alkalommal konferenciáknak is helyet adtunk. Rendszeresen
a Vigadóban tartja projekt rendezvényeit az üllői Civil Érték Egyesület, de rendszeres bérlőink a
különféle Kormányhivatalok is, oktatás, képzés céljára. A Computer System Bt.-vel, a Démásszal,
Közép Magyarországi Regionális Egészségbiztosító Pénztárral is határozatlan idejű szerződést
kötöttünk Internet kávézó és könyvesbolt, illetve Ügyfélszolgálat üzemeltetésére a Vigadó épületén
belül.

Kapcsolatot tartunk a település és a kistérség nevelési–oktatási intézményeivel, a térség
közművelődési intézményeivel. Rendezvényünkről folyamatosan tájékoztatjuk Őket, igény szerint
helyet biztosítunk rendezvényeikhez.
Elkészítettük 2013. évre vonatkozó programtervet, két alkalommal, nyomdai kiadványként, azt 2.000
példányban megjelentettük és terjesztettük.
Legaktuálisabb információkat Társaságunkról honlapunkon, illetve facebook oldalunkon találhatnak
az érdeklődők.
A helyi és környékbeli médiákkal jó munkakapcsolatot tartunk. Aktuális programjainkról
rendszeresen tájékoztatjuk közönségünket kör e-mail-ben, a Strázsa újságban, Régió magazinban,
Gemini TV-ben, Plusz 29 magazinban, Vidékfigyelő honlapján, a Gödöllői Turisztikai Egyesület
honlapján és hírlevelében, Monor város honlapján, Monoronline honlapján, Pest Megyei Turisztikai
Egyesület honlapján, Egyszervolt.hu programajánlóban, Üllői hírmondóban, Úri újságban, Gyömrői és
Dabasi rádióban, illetve nagyobb rendezvényeinket az Itthon otthon van magazinban.
Továbbá valamennyi rendezvényünkről a plakátot eljuttatjuk a helyi intézményekhez, kihelyezzük a
hirdetőtáblákra, az épület előtti megállító táblán hirdetjük aktuális rendezvényeinket; jelentősebb
rendezvényeinkről külön szórólapot készítünk és terjesztünk.

Társaságunkról, programjainkról, tevékenységeinkről
honlapunkon, a www.vigadokft.hu címen.

naprakész

információk

találhatóak

Társaságunk alapvetően közhasznú tevékenységet végez, mely közhasznú minősítésnek való
megfelelésre vonatkozó, a 2011. évi CLXXV. törvény (civil tv.) alapján mért mutatószámokat a
beszámoló melléklete tartalmazza.

II.

Mérlegtételekhez kapcsolódó információk

A saját tőke a 2013. üzleti évben 10 e Ft-tal nőtt. A közhasznú tevékenység eredménye -1.249 e Ft
veszteség, míg a rendezvény szervezésből és egyéb bérbeadásából elért nyereség 1.259 e Ft. A kft
saját tőkéje a jegyzett tőkét meghaladja.
A kft. a rövid lejáratú kötelezettségei kiegyenlítéséhez szükséges pénzeszközökkel és követelésekkel
rendelkezett a mérlegbeszámoló fordulónapján. Követeléseinek legjelentősebb tétele a vevőkkel
szembeni, összesen 898 e Ft a beszámoló összeállításáig rendezésre került.

III. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó információk
A Társaság 2013. évi a helyi önkormányzattól, mint alapítótól kapott működési támogatás tárgyévre
elszámolt összege 31.888 e Ft. A közhasznú tevékenységből származó 24.134 e Ft és az egyéb
bevétellel növelt közhasznú bevételek összesen 49.435 e Ft-ot tettek ki. Az időszak alatt felmerült
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek és ráfordítások összege 50.685 e Ft. A
működési költségeket anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, elszámolt
értékcsökkenések teszik ki.
Az ingatlan hasznosításból elért árbevétel és egyéb bevételek 11.240 e Ft. A vállalkozási tevékenység
közvetlen költségei és ráfordítása 9.981 e Ft, melyet Kft általános költségeiből felosztott vállalkozási
tevékenységre jutó 6.092 e Ft növelt.

IV. Egyéb tájékoztató adatok
A beszámolási időszakban a feladatát munkaszerződéssel ellátó ügyvezetőn kívül 5 fő alkalmazottja
volt a Társaságnak.

Monor, 2014. február 28.
Hanzelik Andrea
ügyvezető igazgató

