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Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisztikai Központ

2017. évi működéséről

Békés Város Önkormányzata a 388/2011 Q(lI.lj számú határozatával létrehozta a Békés Városi
Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központot, mely egy intézménybe integrálja a
kultúra, sport és turizmus szakmai területeket.
A kezdetektől eltelt évek során kiépültek a működés stabil szakmai, szervezeti keretei. Az
intézményegységek a tevékenységeiket összehangoltan, éves munkaterv alapján végzik. A
feladat-végrehajtás során nagy hangsúlyt fektetünk a minőségbiztosított folyamatok kialakítására
és végrehajtására. Ennek eredményeként a tavalyi év előkészítő munkájának és azt megelőző
további 2 évnek köszönhetően intézményünk harmadízben nyerte cl a Minősített Közművelödési
Intézmény címet, (melyet 3 évre adrrnk Id) ismeretterjesztés, kiállítás, művelődő közösségek,
rendezvények, tábor és származtatott szolgáltatások kategóriákban.

A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ intézménycgységei 2017-ben:
• kulturális központ
• sportcsarnok
• sportpálya

A korábbi egységek közül Békés Város Képviselő-testületének döntése alapján 2017. január I -töl a
Békési Uszoda a Békési Gyógyászati Központ és GyógyWrdő kezelésébe került át, míg egy évre a
Bayal 1CR kapta meg az üzemeltetési jogot a Békési Kishajó-kikötő és a Dánfoki Udülőközpont
tekbtetében.

A Fenti intézményi struktúra változása magával hozta azt, hogy turisztikai referens munkakörre 20 17-
ben nem volt szükség. Az intézmény szervezeti rendszerében a szakmai vezetői feladatokat két
igazgatóhelyettes végezte (kulturális: Túri Andrea és sport: Polgár Zoltán).

Fontos feladatunk az egyes intézményegységek működési rendszerének optimalizálása, és olyan
működési rend kialakítása, amely a teljes rendszer egységes, integrált működését teszi lehetővé. Az
éves tervezés során az ixitézményegységek munkáját úgy tervezzük meg, hogy azok önmagukban is
életképesek legyenek, önállóan is látszódjon az egyes egység teljesítménye. Igy az el]enőrző,
beavatkozó, irányító tevékenység az egyes intézményegységek működését és azokban megjelenő
folyamatokat is optimalizálja.

Az intézményben 2017-ben 14 [Ő munkáitatásra volt lehetőségünk. A teljes intézményrendszer
biztonságos működtetéséhez viszont legalább 26 1re volt szükség. A hiányzó létszámot
közmunkáből, kulturális közmunkából, munkaügyi központ által támogatott foglalkoztatásból és
megbízási jogviszormyal pótoltuk be. A legnagyobb bizonytalansági tényező a Foglalkoztatási
lehetőségekből adódó jelentős fluktuáció, valamint az a tény, hogy az általunk adott munkabémek
az év végén már erőteljesen érzékelhető volt, hogy egyre kisebb lett a munkaerő megtartó ereje.
Ezen a tényen némiképp enyhített a garantált bérminimum és a kulturális illetménypótlék 2017. évi
bevezetése.



lutézményegységek

KnltunHis központ

A közművelődés szakmai terület a legösszetettebb, cz a tevékenység foglalja magában a
legsokrétűbb feladatokat. A terület közvetlen irányítója Túri Andrea igazgatóhelyettes volt.
Az előző évek munkájának eredményeként intézményünk először 2012. január hónapban nyerte
cl a Minősített Közművelődési Intézmény Címet. Akkor két szakmai terület lett minősített, a
rendezvényszervezés ás a fehiőttképzés. Ezt az elismerést sz elmúlt években országosan kb.
huszonöt közmüvelődési intézmény nyerte cl. A minősítés három évre szólt, 2014—ben járt le.
Ezért intézményünk 2014-ben újra beadta a minősitési pályázatát. A pályázat eredményeként a
2014. évi auditálás sorái hat szakmai területen nyerte cl sz intézmény közművelödési egysége a
Minősített Közművelődési Intézmény Címet. Ezzel megháromszoroztuk a minősített szakmai
területek számát. A cím legitissebb, harmadszori elnyerésének ténye már a beszámoló elején
olvasható volt.
A minőségfejlesztő munkát folyamatos fejlesztési tevékenységnek tartjuk, Így tevékenységeinket
rendszeresen elemezzük, javítjuk. Ebben a szervezetfejlesztő folyamatban sokat tanulunk a kan
szemléletből.

Tevékenységünk során kiemelt szerepet kap a város civil szervezeteivel, kisközösségcivel való
szoros együttműködés. Mindezt úgy valósítjuk meg, hogy a lehető legjobban elő tudjuk segíteni
parinerszervezeteink munkáját.
A kulturális központban hagyományosan helyszínt és szakmai háttértámogatást nyújtunk a
kulturális központban működő szakköröknek, közösségeknek, egyesületeknek, illetve
mindazoknaic, akik szakmai segítséget kérnek tőlünk. Igy búr nem látszódik minden alkalommal
karakteresen (hiszen a partnerség jegyében mi is érdekeltek vagyunk partnerszervezeteink
rendezvényeinek sikerében), de igen kevés olyan rendezvény van a városban, amelyben
valamilyen szerepkörben ne jelenne meg intézményünk munkatársainak munkája. Ez a
húttérszolgúltatás Jelentős erőforrúst igényel az intézmény részéről, de erre a feladatra úgy
tekintünk, mint az intézmény közösségfejlesztő alapfeladatára. Megtisztelő számunkra, amikor
parínereink elismerik ezt a kevésbé látványos háttérmunkát, amely sz ő sikerüknek az alapja.

Helyi értékfeltáró munkánk során a továbbiakban is erősíteni kívánjuk a civil szervezetek, vagy
éppen szervezet nélküli kisközösségek kezdeményezéseit és olyan müködésrendet kivánunk
megvalósítani, ahol mindegyik Fél megerősödhet. Ebben az együttműködési folyamatban
vezérclvüak a nyertes-nyertes (win-win) helyzetek kialakítása és működtetése. Ez egyúttal
szervezeti kultúra- ás szemléletváltást is megkíván partnereinktől.

A szcmléletvá[tást erősíti a közelmúltban megnyílt köEnűvelödési intézményeket közvetlenül
érintő CLLD fejlesztési forrás elérésének a lehetősége. 2016-ban a közösségi tervezés
módszerével alkottuk meg a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát, amelyet a létrejött Helyi



Akciócsoport elfogadott és a CLLD pályázatra a Város beadott. Ebben a folyamatban a kulturális
közponniak kulcsszerepe volt. A közös munka eredményeként 400 millió Ft-tal gazdagodik a
pályázó, kulturális központ által a város. Megalakult a pályázat lebonyolítását segítő, 3 fős
muiikacsoport, melyre a nyertes összegből 60 millió Ft fordítható, 2018. Június 9-ig megtörténik a
„kulcs porjektre” vonatkozó 135 millió Ft értékű pályázat kiirása, mely első sorban a központ belső
átalakításáUfelújítását és a kényelmesebb, minőségi kiszolgálúst segítő bútorok, informatikai-,
hang-és fénytechnikai eszközök beszerzését jelenti. Ezen túlmenően az Un. ‚soli elemekre” városi
intézmények, civil szerveztek és vállalkozások pályázhamak, akik a fennmaradó 205 millió Ft-on
osztozhatnak.
A CLLD lehetősége azért is fontos, mert előre láthatóan 2020 után, a ma ismert Európai Uniós
források megszűnése után ez a decentralizált támogatási forma erősödik meg és ez fogja jelenteni a
helyi Fejlesztési források bevonásának lehetőségét.

Az intézmény életének jelentős változását, programbövülését eredményezi az elmúlt két 6v további
két nyertes pályázata, melyek megvalósulása 201 8-tól kezdődik. Az egyiket Békés Város
Őnkormányzata nyújtotta be Mezőberény Város Onkormányzatának konzorciumi partnereként,
melynek megvalósulási helyszíne és ezáltal kedvezményezettje a Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központ és a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ.
A másikra intézményünk nyújtott be sikeres pályázatot, így a város 6 oktatási intézménye Jut
forráshoz tanórán kívüli foglalkozások megtartásához. Ez utóbbi a központ segítő, a városban működő
partnerintézmények munkájához aktívan honájáruló váUalúsát erősíti.

Meggyőződésünk, hogy a helyi gazdasági erősödés alapja az alkalmazkodóképesség növelése, a
korszerű ismeretek és szemlélc(snód fejlesztése, a nyertes-nyertes alapú közösségi aktivitások
számának gyarapítása. Mindaz a változási folyamat amely az előzőekben felsorolásra került,
kulturális alapú. Vagyis a kultúra korszerű Felfogása messze túlmutat a közhiedelemben élő
“szabadidő hasznos eltöltése” programokon. Természetesen ez is Fontos, de sokkal fontosabb az
informális fejlesztőmunka, amit a közösségi intézmény a település Fejlesztése érdekében ki tud
fejteni.

A közművelődési tevékenységről röviden számokban

A közösségi művelődés szakma! területen 8 alkotó müvclődési forma működött (színjátszó, tánc,
fotó) Összesen 123 lé vesz részt, évente 226 foglalkozást tartottak. /2016-hoz képest ez 5
foglalkozási formával kevesebb, melynek oka, hogy véget ért a TAMOP 3.2.tlÍtOIt-2010-0055-ös
pályázati projekt fenntartási időszaka (az 5 szakköri foglalkozás) 2016 év végéveli

Öt művészeti csoportban (színjátszás, fotózás, ü’ivós együttes és 2 egyéb) 94 t vett részt, összesen
143 alkalommal tartottak foglalkozást. Népművészeti csoportunk kettő volt (Dalkör, Citerakör) 19
fóvel, melyből 6 lé mindkét csoport tagja, Összesen 68 alkalommal találkoztak.
Továbbá egy tárgyalkotó művészeti csoportban 15 ró összesen 15 foglalkozást tartott az óv során.

Klubokban összesen 11 közösség van Jelen (I nyugdíjas, 3 gyermek, 2 családi, 5 egyéb), 187
résztvevővel. az elmúlt évben 807 foglalkozást tartottak meg 1733 órában.

Rendszeres művelődési formákban mindösszesen 19 csoport és közösség 310 résztvevővel 1033
foglalkozást tartott az év során.

Ismeretterjesztés:
Intézményünkben 20 Ii-ben az ismeretterjesztő előadások és szakmai napok, konfercnciák
összesített száma 14 alkalom volt, amelyen 1250 Iii vett részt,



Ezen a szakmai területen kiemelt feladatunk helyi értékfeltúrás és az innovatív gondolatok
terjesztése. Igy 2017-ben is megrendezWk a térség legnagyobb innovációval foglalkozó szakmai
konferenciáját Közösség — Média — Művelődés címmel.

A bely értékfeltáráshoz kapcsolódott a Békési Farsang ős a Madzagfalvi Napok helyi érték
bemutató rendezvényrésze, melyek mára szervesen beépültek a kulturális intézmény
rendezvényszerkezetébe. Ezeken a helyi érték-központú eseményeken általában több mint ötszáz
résztvevő van jelen alkalmanként.

Az ismeretterjesztési tevékenységünk Így — a helyi értékek feltárásával és bemutatásával,
népszerűsítésével közvetlenül kíván hozzájárulni a település ős környéke szellemi
megújulásához, a helyi értékalapú gazdaság megerősödéséhez. Külön büszkeség számunkra, hogy
több termelő a kulturális központ tennékbemutatóin határozta cl, hagy az eleinte hobbiból
kezdeményezett tevékenységet vállalkozási formában kívánja folytatni.

Kiállítások, műsorok, rendezvények:
Kilenc kiállításon, harmincegy művészeti eseményen, negyven szórakoztató rendezvényen és
száztizennégy közösségi rendezvényen negyvenegyezer-hatszáznyolcvannégy látogató jelent meg.

Külső szervek tevékenysége:
Az intézményegység tevékenységében nemcsak a saját “gyártású” prognmokjelermek meg, hanem
más, külső szervezetek tevékenységeinek kiszolgálása Is. Ez az egyszerű terembérléstől a technika
biztosítúson keresztül adott esetben a teljes közreműködésig igen sokszínő, a helyi közösség
érdekében végzett munkát jelent.
A külső szervek tevékenységében 87 rendezvényen 550 alkalommal 1122 órában összesen 22.943 fi
vett részt.

Az intézményben 20 17-ben az éves látogató szám 108.460 fó volt.

Turizmus
Mivel tavaly nem a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ Üzemeltetésébe tartozott a Dánfold
Üdiflőközpont, ezért kérem, engedjék meg, hogy 2018. első negyedévének adatait irjam Ic a
beszá molóban.

A 2017-es évben (április 01 - szeptember 30.) a Dánfoki Vdülőközpont üzemeltetője a Bayal Kfl. volt.
Üzemeltetési szerződésük lejártával (2017.november 30.), 2017. december 1-től a tábor ismét a Békés
Városi Kecskeméti Gábor Kulturális. Sport és Turisztikai Központ részegységeként működik, liegyesi
Szilárd táborvezető és D. Nagy Bence turisztikai referens lélügyelete alatt.

2017 decemberében az átadás-átvétel megtörtént. A január-februári án. szezonon kívüli időszakban a
2018-as évre megkezdődött a felkészülés, a kapcsolali tőke megújítása, bővítése, valamint a
munkalársi csapat összeállítása. Ez utóbbi az újraszervezés legnehezebb feladatának számított, a mai
napig vannak feltöltetlen álláshelyet de az üzemelés 2018. május I -vel ennek ellenére cl tudott
indulni, sőt már a szezont megelőzően Is voltak foglalásaink (munkásszállásként funkcionált a tábor).
Minden szükséges munkakörre (recepció, karbantartó, épütetgondnok, éjszakai portás, takarító)
érkeztek munkatársak, de erre a kezdeti jellemző a betanítás nehézsége, illetve már most problémát
jelent a gyakori fluktuáció, melynek elsődleges oka a bérezés alacsony szintje, illetve ebből
következően a megfelelő munkaerő hiánya, annak ellenére is, hogy a kezdeti 1-2 hónap
közmunkaprogramban történő foglalkoztatást igyekszünk a Munkaügyi Központ segítségével GINOP,
TOP vagy EFOP-os pályázati konstrukcióban tovább folytatni, mely az említett közmunka



programban megkereshető béreknél minden esetben magasabb juttatást jelent. (A fluktuáció a mai
napra már a munkavállalók havonkénti cserélődését Jelenti! A megnövekedett munkaügyi feladatok
miatt egy 15 közfoglalkoztaton ma már napi szinten végzi ezen feladatok ellátását.)
Ahogy Koszeez Sándor, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ volt igazgatója a Bayal Kil. 2017-ről
szóló beszámolójához tavaly óv végén mellékeli csatolmányában kiemelte, a korlátozott
adathonáférés és az ebből következő információhiány, valamint a 2017-es wrisz(tkai
kihasználatianság miatt az átvételt követően felkészültünk az esetleges visszaesésre is. Ennek ellenére
az eddig beérkezett foglalások, valamint az elsó negyedévben mért látogatottsági adatok bíztató képet
mutatnak a 201 8-as szezonra. A továbbiakban az első negyedéves és az ebben az évben az
előfoglalások alapján várhatóan megvalósuló vendégforgalom adatait olvashatjálc
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2018. május 10-ig előfoglalásban 6748 vendégéjszakánk van, illetve 665 már megvalósult. Ezen időszakig
bevételünk bruttó 1.800.000 Ft volt. Előre láthatólag az éves látogatottságunk meghaladja majd a 20.000 rot,
mely a napi látogatókat. a különböző rendezvények vendégeit és a szállóvendégeket foglalja magában. (20 17-
ben az egész éves látogatottság megközelítőleg 9000 16 volt) Mindehhez honátartozik, hogy a tábor területén,
a Bayal Kit által üzemeltetett vendéglő részére a szállóvendégeink folyamatos bevételt biztosítanak, a
közvetített szolgáltatásaink összege a szezon végére megközelítőleg eléri a 12.000.000 Ft-ot. További
közvetített szolgáltatásaink: sárkányhajózás, kajak-kenu, sétahajózás.

Elmondhatjuk, hogy a tavalyi évről előrevethett hátrányos kezdés, valamiit az újraindulús nehézségei ellenére
már most sikeres a tábor köztudatba való visszaemelése. Jól mutaa ezt idei szezonunk nyitónapja, május 1. is:
a Dánfoki MajMis látogatottsága meghaladta az ezer [őt.

Eddig lefoglalt teltházas időszakainlc
05.18-20. Pünkösdi hétvége
06,13 -15-ig osztálykirándulások
06.27-07.01. kerékpáflúrázók 150 fővel
07.02-06. Kézilabda tábor 140 fővel
08.03-06. Motoros találkozó

Továbbá:
05.29-től folyamatosan érkeznek nagyszámú iskolás csoportok
06.1 8-tól vándortáborok

Rendezvények, melyek esetében megemelkedett forgalommal számolunk:
• 05.27. Városi Gyereknap
• 06.23. SunriseParty
• 07.09-tő) a Százlábú Egyesület táborai
• 07.28. Sunrise Party
• 08.03-06. Motoros találkozó
• 08.20. Szent István-napi Ünneplés Családi Programok Dánfokon

2018-ban is több, évek óta működő tábornak adunk helyet, mint például a Békés Megyei Fotós tábor
(2018.07.23-27.) és aBékés Megyei Néptúne Tábor (2018.07.30 - 08.03.)

Több rendezvényt támogatunk az idén, Ilyen volt a Kalasztrófavédelmi Nap, valamiiit az I. Viharsarki Gát
Félmaraton, ahol a belépők árát felajánlotwk a Viharsarki Komszülöttmentő Áiapítvány számára. Az előző
évekhez hasonlóan idén is ingyenesen helyet biztosítunk a békési óvodáknak, iskoláknak, civil szervezeteknek.

Jóllehet, a beszámoló elején emLített Buklmkió ellenére a tábor jelenleg olajozottan működik, de továbbra is
problémát jelent a munkaerőhiány. Elsődleges fontosságot élvez tehát egy olyan stáb összeállítása, miii stabil,
reazponzív, és Önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakból áll. Mindezek mellett a tábor 2018-ra
előirányzott feladatainak végrehajtása - eddigi adataink alapján - a megfelelő ütemben zajlik.



Sportcsarnok és Sportpálya

Az intézmény működése az Alapító Okiratban meghatározottak szerint történik. A Városi
Sportcsarnok átadása óta (1993.) és a Sportpálya nagyon fontos szerepet tölt be városunk életében. A
müködtetésükre történt átvétel a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ részéről 2012.01.01-cl történt meg.

Alkalmazottak, foglalkoztatás:

A feladatokat a Sportcsarnokban 2 Í5 takarítónő 8 órában, valamint I tő gondnok szintén 8 órában
látta cl 2017-ben. Mindezek munkájának szervezését és a sportcsarnok vezetését a szakmai terület
vezetője látja el.
A Spoitpályán I tő vállaikozó ás 2 tő 8 órás közfoglalkoztatott (I fi takarító, 1 fi gondnok), valamint
I tő megbízási jogviszonnyal dolgozó karbantartó látta cl a mindennapi munkál.

Forgalom, statisztika:

Továbbra is előző évekhez hasonlóan alalailt a látogatottság mind a Sportpályát, mind a
Sportcsarnokot tekintve. Nincsenek külön kiemelt időszakok, egész évben folyamatos a forgalom,
főleg a Sportcsamoknál. 201 6-ban több, mint 48 ezer tő fordult meg itt, a 2017-es tárgyévben némileg
nőtt a látogalottság. Természetesen ez nagy részben köszönhető a testnevelés óráknak, valamint a
délutáni ás hétvégi edzéseknek, mérkőzéseknek, és az alkalmi rendezvényelmek. A Sportpályán az
előző évhez képest maradt a látogatottsági arány. Edzések, mérkőzések, iskolák által szervezett
sportnapok voltak tartva a pályán egész évben.

Megvalósult fejlesztések:

2017 nyarán befejezésre került a Sportpálya épületének szigetelése és csatomázása, valamint a Városi
Sportcsarnok épületének palatető bontása és tetőfedése, mely a Békési Férfi Kézilabda Kfl.
ráfordílásának köszönhető.

Bevételek:

A tervezés és feladat ellátás legfontosabb elve a pénzügyi rentabilitás. Az éves intézményi
költségvetés tervezésekor a kiadások és bevételek ismeretében a fent említett terület között az
önkormányzati támogatás is elkülönítésre került a tárgyévben is.
A Sportcsarnokot és Sportpályát tekintve a bevételek a terembérleti díjakból állnak össze.



Sportcsarnok terembérlésck 2017. (Ft-ban)

. 6969513 8851282
L Sportcsarnok terembcrlesek Össz Ft Ft

411k 2017 január
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- 171 000 217170
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- őssz.
Sportegyesület Számla

egysegar egysegar óraszám az Összesen Összesen
. Wora Woraneve tipusa - adott (nettó) (brutto)(neho) (brutto)

hónapban
Keresztény

értelmiségiek készpénz 0 Ft 70 000 Ft 88 900 Ft
Békés Potka Kfl. készpénz 6 000 Ft 7 620 Ft 9 54 000 Ft 68 580 Ft

Békési Kajak
Kenu Ciub készpénz 6 000 Ft 7 620 Ft 4 24 000 Ft 30 480 Ft

Békési Általános
EpítőipariBt készpénz 23 000 Ft 29210Ft

‘ $JS Jfl 2017 február

107000 135 890
A

-e usszesen Ft Ft
. össz.

.. egységar egysegar -Sportegyesulet Számla - - oraszám az Osszesen Osszesen
. Wora ft/oraneve tipusa - adott (netto) (brutto)(nctto) (brutto)

honapban
Békési Kajuk

Kenu Ciub készpénz 6000 7 620 Ft 4 24 000 Ft 30 480 Ft
Békés Potka Kfl. készpénz 6000 7 620 Ft 10 60 000 Ft 76 200 Ft
Békési Általános

Epítőipari Bt. készpénz O Ft 23 000 Ft 29 210 Ft

- 2017. március
.

188 000 238 760
Összesen Ft Ft

- - ös5z.
Sportegyesület Számla

egysegar egysegar
ónszám az Összesen Összesen

. füora ft/oraneve tiPusa (nettó) (bruttó) adott (netto) (brutto)
honapban

Kátai Endre készpénz 75 000 Ft 95 250 Ft
Békési Kajak

Kenu Ciub készpénz 6000 7 620 Ft 4 24 000 Ft 30 480 Ft
Békés Potka Kit készpénz 6000 7 620 Ft 11 66 000 Ft 83 820 Ft
Békés Általános

Építőipari Bt. készpénz 23 000 Ft 29210 Ft
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Sportegyesület Számla
neve típusa

ÖSSLcgysúgár
óraszám az Összesen Összesen

adott (nettó) (bruttó)(bruttó)
hónapban

Békési Kajak
Kena Ciub készpénz O0O 7 620 Ft 3 18 000 Ft 22 860 Ft
Békés Potka KB. készpénz 6000 7 620 Ft 9 54 000 Ft 68 580 Ft

OFt OFt OFt
2017. május

101000 128270
Összesen: Ft Ft

‚ ‚ össz.
Sportegyesület Számla egysegar egysegar

óraszám az Összesen Összesenft/o ra ftlonneve típusa
(nettó) (bruttó) adott (nettó) (brutto)

honapban
Békési Kajak
Kenu Club készpénz 6000 7 620 Ft 4 24 000 Ft 30 480 Ft
Békés Potka KR készpénz 6000 7 620 Ft 9 54 000 Ft 68 580 Ft
Békési Általános

Epítőipari Bt. készpénz O Ft 23 000 Ft 29 210 Ft

e7 2017 június
Összesen 57 748 Ft 73 340 Ft

‚ ‚ - 55sz.
Sportegyesület Számla egysegar egysegar

óraszám az Összesen Összesen. ft/ura ft/uraneve Úpusa
(nettó) (bruttó) ‚adott (neho) (bruho)

honapban
Békési Kajak
Kenu Ciub készpénz 6000 7 620 Ft 1 6 000 Ft 7 620 Ft
FBS Fogyatékkal
Elők készpénz O Ft 15 748 Ft 20 000 Ft
Békés Potka 1CR készpénz 6000 7 620 Ft 6 36 000 Ft 45 720 Ft

— t:tr
- ‚ össz.

.. egysegar egysegarSportegyesulet Szamla - ‚ oraszám az Osszescn Osszcsen‚ ft/ura ft/ornneve hpusa
(nettó) (bruttó) adott (netto) (brutto)

honapban
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típusa
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egységár
ft/óra
(nettó)

512

cgységár
ft/óra

(bruttó)

össz.
óraszúm az

adott
hónapban

Összesen
(nettó)

Összesen
(bruttó)

Békés Potka Kfl készpénzes 6000 7 620 Ft 4 24 000 Ft 30 480 Ft
Békési Férfi 3 149 606 4 000 000
Kézilabda K1I. átutaiás O Ft Ft Ft
NŐI Kézilabda I 653 569 2 100 032
Torna Egylet. átutalás O Ft Ft Ft
Békési
Szabadidősés 1259843 1 600000
Sportjáték Klub átutalás O Ft Ft Ft

..

.

.
-

2Ol7szeptember
.

.
—
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._______ Osszesen:
. 30000F1 38100Ft

. össz.
.. egysegar egységarSportegyesulet Szamla oraszam az Osszesen OsszesenftJora ft;onneve típusa

(nettó) (bruttó) adott (nettó) (bruttó)
honapban

Békési Kajak
Kenu Ciub készpénzes 6000 7 620 Ft 5 30 000 Ft 38 100 Ft

-- S-

. . 55sz.
Sportegyesület Számla

egysegar egysegar
óraszám az Összesen Összesen

. ft/ora ftlonneve tipusa . adott (nctto) (bruttó)(netto) (bruho)
honapban

Békési Kajak
Kenu Ciub készpénzes 6000 7 620 Ft 4 24 000 Ft 30 480 Ft

OH OFI OFt

OFt OFt OFt

2017.november

125 730
Összesen: 99 000 Ft Ft

. össz.
.. egysegar egysegár - -Sportegyesulet Szamla oraszam az Osszesen Osszesen

. ft/ora ft/onneve tipusa
(nettó) (bruttó) (netto) (brutto)

honapban
Békési Kajak
Kenu Ciub készpénzes 6000 7 620 Ft 4 24 000 Ft 30 480 Ft
Kátai Endre készpénzes O Ft 75 000 Ft 95 250 Ft
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.. 2017 Uccemler

Ösesen: .. 12 748 Ft 4ÍS9öFt
- - - őssz.

.. egységar egysegar - -Sporte2yesulct Számla oraszám az Osszesen Osszesen
. Wora ftloraneve tipusa . adott (netto) (brutto)(netto) (brutto)

honapban
Békési Kajak
Kenu CIub készpénzes 6000 7 620 Ft 3 18 000 Ft 22 860 Ft
FBS Fogyatékkal
élők készpénzcs O Ft 14 748 Ft 18 730 Ft

Sportpálya tcrembérlésck 2017. (Ft-bari)

1220622 1550190
Sportpálya terembérlések Össz: Ft

201 7. január
. . -

. Összesen: 18 000 Ft 22 860 Ft
. . össz.

Sportegyesükt Számla
cgysegar eysegar

óraszám az Osszesen Osszesen
neve típusa

(nettó) (bruttó) adott (nettó) (bruttó)
honapban

Békési TE
Súlyemelő 4 500,00

Szakosztály készpénz Ft 5 715 Ft 4 18 000 Ft 22 860 Ft

2017 február

.

Összesen . 18000F( 22860Ft
. össz.

Sportegyesület Számla óraszám az Összesen Összesen
. Wora Woraneve üpusa adott (netto) (bruflo)(netto) (bruflo)

hónapban
Békési TE
Súlyemelő

Szakosztály készpénz 4 500 Ft 5 715 Ft 4 8 000 Ft 22 860 Ft

2017. március

Összesen 1800017: 22860Ft
. . össz.

Sportegyesület Számla
egysegar egysegar

óraszám az Összesen Összesen
. Wora Wora -neve hpusa - adott (netto) (brutio)(nctto) (brutto)

honapban
Békési TE
Súlyemelő

: Szakosztály készpénz 4 500 Ft 5 715 Ft 4 18 000 Ft 22 860 Ft



Békési TE
Súyemc1ő

Szakosztáiy készpénz 4500 Ft 5715Ft 4 18000Ft 22 860 Ft

2017. május

Összesen: 22 500 Ft 28 575 Ft
össz.

.. egysegar egysegarSportegyesulet Számla óraszam az Osszesen Osszcsenft/ura ftioraneve típusa
(nettó) (bruttó)

adott (netto) (brutto)
honapban

Békési TE
Súlyemelő
Szakosztály készpénz 4 500 Ft 5 715 Ft 5 22 500 Ft 28 575 Ft

rnIaaew:
2017 jumus

j..rr
.Összesen: 13500F: i714SFt

- össz.
.. egysegar egységar -Sportegyesulet Szamla oraszam az Osszesen Osszesen

. ft/ora [t/óraneve hpusa
(nettó) (bruttó) adott (netto) (bruho)

hónapban
Békési TE
Súlyemclő

Szakosztály készpénz 4 500 Ft 5 715 Ft 3 13 500 Ft 17 145 Ft
q —
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. össz.

Sportegyesület Számla
egysegar egysegar

óraszám az Összesen ÖsszesenWora Woraneve típusa
(nettó) (bruttó) adott (netto) (brutto)

honapban
Békési TE
Súlyemelő

Szakosztály készpénz 4 500 Ft S 715 Ft 5 22 500 Ft 28 575 Ft

—

96szen......,....... 7800OJZL 2286017%
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Sportegyesület Számla
eqj’segar egysegar

óraszám az Összesen ÖsszesenÍtiora ftloraneve típusa
(nettó) (bruttó)

adott (netto) (brutto)
honapban
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Békési TE
Súlyemelő

Szakosztály készpénz 4 500 Ft 5715 Ft 4 18000 Ft 22 860 Ft
‘ 2017 szeptember

; Összesen: 1S000F( 22860Ft
. össz.

SporicQJ’esület Számla
egysegar e2ysegar óraszám az Összesen Összesen

. ft/o ra ft/o raneve Üpusa
(nettó) (bruttó) adott (netto) (bruttó)

bonapban
Békési TE
Súlycmelő

Szakosztály készpénz 4 500 Ft 5 715 Ft 4 18 000 Ft 228601k

. össz.
.. egységar cysegar ASportegyesulet Szamla oraszám az Osszesen usszesen

. ft/óra ftioraneve bpusa
(nettó) (bruttó) adott (neho) (brutto)

bonapban
TE ÉRTED
egyesület készpénzes 4500 5 715 Ft 4 18 000 Ft 22 860 Ft

Békési TE
Súlyemelő

Szakosztály készpénz 4 500 Ft 5 lii Ft 4 18 000 Ft 22 860 Ft
Békési Kajak
KenuCiub készpénzes 4500 5715 Ft 4 i8000Ft 22 860 Ft

2017.november

Összesen: 4S000Ft S7lSOFt
őssz.

. egysegar egysegár -Sportcgyesulet Szamla oraszam az Osszesen Osszesen
. ft/ora ft/ura -neve tipusa

(nettó) (bruttó) (neho) (bruho)
honapban

Békési Kajak
KenuCiub készpénzes 4500 57i5Ft 3 l3SOOFt 17145Ft

Békési TE
Súlyemclő

Szakosztály készpénz 4 500 Ft 5 7t5 Ft 4 18 000 Ft 22 860 Ft
TE ÉRTED
egyesület készpénzes 4500 5 7i5 Ft 3 13 500 Ft 17 145 Ft

2O17decembcr

955122 —I 213 005
Összesen n n

Sportegyesület Számla egységár egységár össz. Összesen Összesen
neve típusa ft/óra ft/óra óraszám az (nettó) (bruttó)



(nettó) (bruttó) adott
hónapban

TE ÉRTED
egycslet készpénzes 4500 5 715 Ft 4 18 000 Ft 22 860 Ft

Békési TE
Súlyemelő

Szakosztály készpénz 4 500Ft 5 715 Ft 3 13 500 Ft 17 145 Ft
Békési Futball
CIub áwtalás 923 622Ft 1 173 000Ft

Események, rendezvények:

A Sportcsarnokban egész évben folyamatos volt a kihasználtsúg. A Reményhír 1itézmény Eötvös
József Általános Iskola az iskolai időszakban hétköznaponként nyolc órától délután Fél négyig a
teswevelés órákat tartja itt. Az iskolai foglalkozások után a helyi sportszervezetek tagjai veszik űt a
csarnokot edzések céljából. Minden hétköznap a Békési Férfi Kézilabda KR. különböző korcsoportú
játékosainak van kézilabda edzés. Természetesen ezt követően sem ürül Id a terem, amatőr foci
csapatot valamint a férfi kosárlabdacsapat is tart itt heti több alkalommal foglalkozásokat és
mérkőzéseket Is. Hétvégenként az asztaliteniszezők is használják az épületet. Az NBUB bajnoki
mérkőzésekiiek szintén helyet adott a sportcsarnok, sokszor teltházas nézőközönséggel. Mindezek
mellett különböző sporimérkőzések is zajlottak. Ev végén, vasárnaponként a Vektor-Kupát láttuk
vendégül.

További események:

• Január végén került megrendezésre a nagy hagyományokra visszatekintő KÉSZ Bál, mely 2017-
ben is nagyon sok vendéget vonzott. [mmár 15. alkalommal volt megszervezve, melynek a
Sportcsarnok adott otthont ismét.

• 2017. februárjában tartották a nagysikerű VIII. Békési Sportbálat. A bál bevételét hagyományosan
a békési szakosztályok működtetésére Fordították.

• Márciusban és novemberben Játszóház volt ismét a gyermekeknek szervezve, az előző évekhez
képest több családot vonzott a rendezvény.

• Májusban a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ szervezett “Derűs Napot”, melynek szintén
a sportcsarnok adott otthont. Ez a játékos sporwap is már-már hagyománynak tekinthető.

• Június végén került ismét megrendezésre az V. Kézflabda tábor óvodás korú fiú gyermekek részére.
Az előző évhez hasonlóan rengeteg érdeklődőt fogadhattunk (több mint 4MB jelentkezett, nagyon
jó hangulatban telt el az egy hetes foglalkozás.

A sportolni vágyóknak ideális helyszínt biztosítva a városi sportpálya is, ahol szintén folyamatos a
látogatottság. Itt azonban már az időjárás ltggvényében meg lehet kiilönböztetni időszakokat. A
szabadtéri sportoknak a tél nem kedvez, Tavasztól őszig a helyi atlédka élet képviselői, valamint a
fbtballisták veszik igénybe a szabadtéri pályát. Természetesen a hobbi sportolók, futók is előszeretettel
látogatják
A konditermet több sportág képviselője is igénybe vette tavaly is. itt edzett a Békési Súlyemelő TE
Szakosztály, valamint a Békési Férfi Kézilabda Ml. óvodás korú gyermekei hetente két alkalommal.

Továbbra is [Ő célunk között szerepel, hogy különböző spodolási lehetőséget biztosítsunk városunk és
a környező települések lakosai számára, a fiatalok sportoláshoz szoktatása. Mivel több



sportszakosztály működik Békésen Így láthatjuk, hogy milyen fontos szerepet tölt be a két
intézményegység életükben.

Gazdálkodás

A 2017. évi pénzügyi teljesrilések És gazdálkodás az alábbi egységekre bontva történik:
- Kultúra
- Sportcsarnok
- Sportpálya

Álwlánosságban elmondható az időarányos tetjesités. fontosnak tartjuk az “intézmény egységenkénti”
elemzést és tervezést, s a rentabilitást. Kerüljük az átláthataUan keresztíjnanszirozást, hiszen az a teljes
intézményrendszer működését veszélveztemé.

A kultúra, a sport és a lurisztika, mint egy összeltggő rendszer nemcsak Békés város humánfejlesztésénck a
szerves része, de működési hatékonyságát nézve a helyi gazdaságban is mérhető fejlesztőtényezőként van
Jelen.

A f? számok tekintetében a következőképpen alakult az intézményrendszer gazdálkodása:

flrza
Működési bevétel: 46.338.638 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök: 15.155.749 Ft
Fenntartó szervtől kapott támogatás: 69.018.140 Ft
Előző évi pénzmaradvány: 17.317.623 Ft
Bevételek Összesen:

- — 147.830.350 Ft
q

Személyi jullalások: 48.337.601 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok: 10,424.061 Ft
Dologi kiadások: 59.391.134 Ft
Beruházások:

- 15.558.518 Ft
Kiadűsokösszesen: 133.711.314 Ft

Békés, 2018-05-14

Túti Andrea
igazgató


