bÖószÉrű íöbbséÖ

biŐTbogbpZTÉp
aombóvár sáros Önkormánózaía héévásÉlőíÉsíülÉíénÉk

O0N0K áérálás OSJá ülésérÉ

TárÖó:

Tájékozíaíás a jűvÉlődésá eáz fÉlújííása máaííá kölíséÖÉkről

blőíÉrjÉszíő: carkas gánosI jűvÉlődésá eáz khfíK üÖóvÉzÉíőjÉ
hészííÉííÉ:

carkas gánosI jűvÉlődésá eáz khfíK üÖóvÉzÉíőjÉ

TárÖóalía:

ménzüÖóá és sárosÖazdálkodásá BázoíísáÖ

Tanácskozásá joÖÖal mÉÖÜívoíí:
carkas gánosI jűvÉlődésá eáz khfíK üÖóvÉzÉíőjÉ
hölíséÖvÉíésáI éénzüÖóáJÖazdálkodásá szÉméoníból ÉllÉnőrázíÉ:
hovács dóulaI ménzüÖóá és hölíséÖvÉíésá froda vÉzÉíőjÉ

TörvénóÉsséÖá szÉméoníból ÉllÉnőrázíÉ:
drK dábor cÉrÉnc jÉÖóző

TászíÉlí héévásÉlőíÉsíülÉí!
aombóvár sáros Önkormánózaíának héévásÉlőíÉsíülÉíÉ a NN/OMNMK EfffK OVKF szK
haíározaíában fÉlkéríÉ a aombóvárá jűvÉlődésá eáz konérofáí hfíK üÖóvÉzÉíőjéíI hoÖó az
áérálásá ülésrÉ készíísÉn íéíÉlÉs kámuíaíásí a jűvÉlődésá eáz fÉlújííása máaííá kölíséÖÉkrőlK
A kákölíözés szükséÖÉssé válíI a bérlÉménóÉkÉí OMNMK márcáus NRJévÉl lÉfoÖlalíukI a
szÉrződésÉkÉí mÉÖköíöííükI a káadások íÉrvÉzhÉíővé válíakK EOMMV őszén kéríük az
Önkormánózaíoí díjíalan hÉlóbázíosííásraI ÉnnÉk háánóában a íöbblÉíkölíséÖÉk íÉrvÉzésérÉI
bázíosííásáraKF A réÖá ééülÉí kölíséÖÉáí – alaédíjak – folóamaíosan fázÉínünk kÉllI a
íÉljÉsííménódíj áíjÉlÉníésérÉ van lÉhÉíőséÖ a káváíÉlÉzés ádőszakábanK A éárhuzamos
kölíséÖÉkÉí a bérlÉíá szÉrződésíől a íÉrvÉzÉíí ÉlkészülésáÖ számolíukI csúszás ÉsÉíén a bérlÉíá
ádő és a káadás növÉkÉdná foÖK
TÉljÉs évÉs éénzüÖóá íÉrvÉí állííoííunk összÉI mÉlóbÉn a bÉvéíÉlá oldal mÉÖcsaééaníK
BÉvéíÉlünkÉí ÉddáÖ ás íúlnóomórészí a bérbÉadás jÉlÉníÉííÉI az év ÉlÉjá fÉlmondásokI az alkalmá
árusok későbbrÉ sÉm íÉrvÉzhÉíőséÖÉ máaíí Éz a íavalóához kééÉsí N/RJérÉ íÉrvÉzhÉíő EO málláó
cíFK A fÉlújííoíí ééülÉí káadásaá növÉkÉdná foÖnak EszínházíÉrmá fűíésI nÉonfénó hÉlóÉíí valódá
váláÖííásI léÖíÉchnákaFI kulíurálás éroÖramok ÉddáÖ ás jó ÉsÉíbÉn az ééülÉíJ és bérkölíséÖÉk
ráoszíása nélkül lÉhÉííÉk csak rÉníábálásakK Az állandó bérlők vásszaérkÉzésÉ bázonóíalanK A
bÉvéíÉlá és káadásá oldal íÖó ÉléÖ mÉÖdöbbÉníő ÉrÉdménóí muíaíI holoíí a rÉaláíás íalaján
számolíunkK
ménzüÖóá íÉrvünkÉí a konérofáí hfíK íaÖÖóűlésÉ és a fÉlüÖóÉlőbázoíísáÖ ás íárÖóalná foÖja
a OMMVK évá bÉszámolóvalK
eaíározaíá javaslaí

aombóvár sáros Önkormánózaíának héévásÉlőíÉsíülÉíÉ a jűvÉlődésá eáz fÉlújííása máaíí a
aombóvárá jűvÉlődésá eáz konérofáí hfíK kölíséÖÉánÉk alakulására vonaíkozó íájékozíaíásí a
mÉlléklÉí szÉrání íudomásul vÉszáK

aombóvárI OMNMK áérálás NRK
carkas gános
üÖóvÉzÉíő

mÉkZÜdvf Tbos
O0N0K Ésob

ménzforÖalmá szÉmlélÉíű

BÉvéíÉlÉk
Az adaíok ÉzÉr foráníban
TÉrÉmbérlÉíá díj EÁcA mÉníÉsF
VNN összÉsÉn:

EOMMVJbÉn NM jcF

pzínházá ÉlőadásI fálmvÉíííésI káállííás
BálI dáscoI koncÉrí
Önkormánózaí íámoÖaíása Evárosá rÉndÉzvénóÉkrÉF
Önkormánózaíá íámoÖaíás EusK mksF
Önkormánózaí íámoÖaíása EkÉmzÉíközá aáákszínjáíszóF
TovábbszámlK szolÖK EvízdíjF
bÖóéb árbÉvéíÉl Eszínéad kölcsönzésI íÉchnákaá szolÖálíaíásF
VNO összÉsÉn:

Önkormánózaí íámoÖaíása EműködésrÉF
Ambe NB
coÖlalkozíaíás bővííő íámoÖaíás
VST összÉsÉn:

BÉvéíÉlÉk összÉsÉn:

OKMMM
OKMMM

kÉm íÉrvÉzhÉíő
kÉm íÉrvÉzhÉíő
OKUMM
UMM
OKMMM
SM
RMM
SKNSM

PUKRMM
NMM
OKT4P
4NKP4P

4VKROM

háadások
Az adaíok ÉzÉr foráníban
AnóaÖkölíséÖÉk
Áramdíj /jűvK eáz/ T hó x OUMKMMM
sízdíj
Fűíés

NKVSM

R hó x NRMKMMM /rÉndszÉrhasznK/
/BérlÉménó/ R hó x RMKMMM
ORM
/jűvK eáz/ T hó x SMKMMM
4OM
/BérlÉménó/R hó x PMKMMM
NRM

TRM

/jűvK eáz/ NO hó /fűíés H rÉndszÉrhasznK/

RTM
4KNNM

4KMMM
/BérlÉménó N hó Eaombó mál uK PKF
/BérlÉménó R hó Eeunóadá íér NVJONKF

OKVSM

PM
UM

kóomíaívánóI árodaszÉr
oÉndÉzvénóÉk anóaÖkölíséÖÉá
bÖóéb anóaÖkölíséÖÉk
déékocsá üzÉmanóaÖ
RN összÉsÉn:

NRM
SRM
4MM
PMM
VKN4M

fÖénóbÉvÉíí szolÖálíaíások kölíséÖÉá
AnóaÖjÉllÉÖű szolÖálíaíás EmunkaJI íűzvédKI szÉméíszállKI fuvardíjI javKF
mosíakölíséÖI íÉlÉfon
fdÉÖÉnÉk álíal véÖzÉíí javííás EfÉsíésI üvÉÖÉzésF
kÉm anóaÖjÉllÉÖű szolÖálíaíás
hönóvvÉzÉíésI könóvvázsÖálaí
eárdÉíésá díj
lkíaíásI íovábbkéézés
ríazásá kölíséÖíérííés Esajáí H fÉllééőkF
sárosá rÉndÉzvénóÉk szÉrvÉzésÉI lÉbonóolííása

SMM
PMM
NMM
OMM
U4M
PMM
NMM
PMM

sárosá rÉndÉzvénóÉk
OKUMM
usK mks
UMM
kÉmzÉíközá aáákszínjáíszó
OKMMM
díj: aombó mál uK PK /R hó x NMMKMMM/ RMMKMMM
eunóadá íér NVJON /R hó x NMMKMMM/ RMMKMMM
kémÉí eáz /R hó x NOMKMMM
SMMKMMM
Alkalmá bérlÉíá díjak
OMMKMMM

RKSMM

BérlÉíá

RO összÉsÉn:
bÖóéb szolÖálíaíások kölíséÖÉá

NKUMM
NMKN4M

BankkölíséÖ
eaíósáÖá díjakI joÖdíjak
Bázíosííásá díjak ErÉndÉzvénóÉkI káállííásokI ÖéékocsáF

OMM
NRM
NRM

RP összÉsÉn:

RMM

BérkölíséÖ
BérkölíséÖ EalaébérI üÖóvÉzÉíő érémáumI mÉÖbízásá díjakF
R4 összÉsÉn:

OSKORT
OSKORT

pzÉmélóá jÉllÉÖű ÉÖóéb káfázÉíésÉk
ÉíkÉzésá hozzájárulás
TÉrmészÉíbÉná juííaíás EpZgA ORBF
oÉérÉzÉníácáó ErÉndÉzvénóÉkI vÉndéÖláíásF
CéÖauíó adó /NO hó x TKMMM cí/
RR összÉsÉn:

TVO
NVU
RM
U4
NKNO4

Bérjárulékok
kóuÖdíjbázíosííás
bÖészséÖbázíosííás
junkaÉrő éáacá járulék
RS összÉsÉn:

SKPMN
ROR
OSP

sássza nÉm áÖénóÉlhÉíő ÁcA
RT összÉsÉn:

NKRMM

TKMUV
NKRMM

háadások összÉsÉn:

RRKTRM

BÉvéíÉlÉk összÉsÉn:

4VKROM

brÉdménó:

J SKOPM
carkas gános skK
üÖóvÉzÉíő áÖazÖaíó

