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Bevezetés

Jelen dokumentum célja, hogy bemutassa Szigetmonostori Falugazdálkodási Nonprofit Kft 
üzleti tervét, felépítési struktúráját, valamint a már megcélzott és a még meg nem célzott 
fejlesztéseket. A tevékenységi körök bemutatása és részletezése mellett kitérek a szükséges 
személyi állományra, tárgyi feltételekre, azok megteremtésének lehetőségeire, valamint az ezekben 
rejlő üzleti lehetőségekre. Mindezeken túl rákívánok mutatni egyéb fejlesztési lehetőségekre, 
melyek egy része a falu fejlődését szolgálja üzleti alapokra helyezve, míg egyes része a faluban élők 
kényelmét, mindennapi komfort érzetét hivatott emelni.



Tevékenységi körök

1.1 A társaság az alábbi közszolgáltatási tevékenységeket látja el:
– Park és Köztér fenntartás
– Utak fenntartása és karbantartása
– Víz-belvíz elvezetés
– Közhasznú tevékenységek 
– Köztisztasági szolgáltatás
– Állategészségügy
– Közétkeztetés
– „Zöld-zóna” telep fenntartása
– Helyi járat üzemeltetése

I. Park és Köztér fenntartás 

Tavasztól kezdve folyamatosan kaszáljuk a falu zöld felületeit mind kézi és gépi erővel a 
szükséges alkalommal. A cserjék nyesedékeit, a fák gallyait összegyűjtjük, az üzemben ledaráljuk 
és brikettaljuk. A zöld felületek közül azokat, melyeket lehetséges kiadjuk kaszálásra a kaszálékért 
cserébe, a továbbiakat magunk kaszáljuk, a kaszálékot komposztálóban újrahasznosítjuk. Január 
végétől megkezdjük az egynyári növények vetését, palánták nevelését, a kikelt növények 
poharazását, nevelését, majd a tavasz beálltával azok szokványos helyének takarítását, rendben 
tartását, előkészítését, később beültetését. Folyamatosan rendben tartjuk, locsoljuk, gyomóljuk, 
kapáljuk. Ősszel folyamatosan összeszedjük és elszállítjuk a lehullott faleveleket és a 
komposztálóban újrahasznosítjuk. Gondoskodunk a játszótér és a futballpálya környezetéről, tisztán 
tartásáról. Ingatlanok, szobrok, emlékművek környezetének rendben tartásáról.

II. Utak fenntartása és karbantartása

Folyamatosan végezzük az útpadkák tisztítását, a belógó cserjék, bokrok és fák gallyainak 
visszavágását a helynek megfelelő mértékben. Szükség szerint takarítjuk az utakat és a járdákat a 
téli hótól, jégtől. Szükség esetén pótoljuk a lekopott útburkolati jeleket, Kresz táblákat. A földutakat 
a lehetőségekhez képest rendben tartjuk, járhatóvá tesszük. 

III. Víz és belvízelvezetés

Folyamatosan tisztítjuk, karbantartjuk a vízelvezető árkokat, szükség szerint hiányuk esetén 
kialakítjuk azokat. Árvíz, illetve belvíz alkalmával tevékenyen részt veszünk a szervezésben, 
összehangolt kapcsolattartásban és információáramlásban, kárelhárításban. Szükség szerint a 
rendelkezésünkre álló eszközökkel, gépekkel, szivattyúkkal, és járművekkel, rendelkezésre állunk 
és bevetjük azokat.

IV. Közhasznú tevékenység

Tevékenységeink ellátására minden támogatott tevékenységi kör keretében alkalmazunk 
közhasznú munkaerőt, összesen 50főt napi 4 illetve 8 órában, mely létszámot lehetőségekhez 
mérten tovább növeljük. Az elvégzendő feladat során mindig figyelembe vesszük a munkavállaló 
adottságait és annak megfelelően bízzuk meg feladattal; ellátandó tevékenységeink lehetővé teszik 



megváltozott képességű munkavállalók alkalmazását is. A munkavállalók minden esetben a 
telephelyünkön kezdik meg a munkaidőt, számukra öltözőt és tisztálkodó helyet biztosítunk. 

V. Köztisztasági szolgáltatás

Folyamatosan összeszedjük a városban szétszórt szemetet. A kihelyezett hulladékgyűjtőket 
hetente három alkalommal ürítjük(hétfő, szerda, péntek), tisztítjuk, karban tartjuk, szükség esetén 
pótoljuk. Az utakat seperjük, a hulladékszigetek környékét rendben tartjuk, rendezvények alatt és 
után a helyszínt és környékét tisztán tartjuk, elszállítjuk a kihelyezett zöldhulladékokat.

VI. Állategészségügy

A közterületeken elhullott állatokat összegyűjtjük, lefagyasszuk, majd megfelelő mennyiség 
összegyültével gondoskodunk a megfelelő helyre való elszállításáról. Mi gondoskodunk az 
elkóborolt ebek begyűjtéséról, elszállásolásáról, etetéséről, tulajdonosának értesítéséről és 
felszólításáról az eb hazavitelére. Ha 30 napig nem jelentkezik a tulajdonos akkor az állat további 
sorsáról. Ha a tulajdonos jelentkezik akkor az eltöltött napok és a befogás költségét kiszámlázzuk. 
Ha nem jelentkezik akkor az állatot elaltatjuk és a többi elhullott állattal együtt kezeljük. Az állat 
30napig tartását, altatását és elszállíttatásának költségeit a tulajdonosnak kiszámlázzuk. Éppen ezért 
az év első negyedében ellenőrizzük a falu területén élő összes eb chipjét, egy állatorvossal 
leszerződve, amelyik ebnek nincs annak a helyszínen behelyezzük vagy ha a tulajdonos úgy dönt 
akkor elszállítjuk. A költségeket minden esetben a tulajdonosra terheljük. 

VII. Közétkeztetés

A konyha igényeit és lehetőségeit felmérve, összeállítjuk egy egészséges ugyanakkor 
mindennapokba beépíthető, szélsőségektől mentes étrendet/étlapot, melyhez szakember segítségét 
kérjük. Ezek után újra pályáztatjuk a nyersanyagbeszerzést, a készétel szállítást, a főszakács és az 
élelmezésvezető tervei alapján. Hátteret biztosítunk a rendelésekhez, a szállításhoz.
Felmérjük a személyzet és az intézmények igényeit a zökkenőmentes működéshez és kielégítjük 
azokat. 

VIII. „Zöld-zóna” telephely

A hulladék gazdálkodási feladatok helyszíne, ahol 
– az összegyűjtött gallyak aprítását és brikettálását végezzük;
– az összegyűjtött kaszálékok és falevelek komposztálásának helyszíne; 
– a veszélyes hulladékok tárolásának helyszíne;
– a kóbor ebek elszállásolásának helyszíne
– a gépeink, eszközeink, járműveink tárolása, karbantartása itt folyik.
– Központi telephely, iroda, öltöző, raktár.

IX. Helyi járat

Kisiskolások, óvodások, és a szigetről kijáró dolgozók helyi közlekedésének megoldása, 
Szigetmonostor és Horány területén, érintve az iskolát, óvodát és a 4 kompot. Iskola és 
munkanapokon a reggeli órákban 6-órától 8-óráig gyakorlatilag folyamatos körjárat keretében, a 
déli órákban kettő körjárattal, a délutáni órákban 4-órától 6-óráig szintén folyamatos körjárattal. 



Hétvégén és munkaszüneti napokon, reggel 8-órakkor, délben 1-órakkor, valamint este 6-órakkor 1-
1 körjárat keretében. Ezen járatokkal megoldható az alkalmazottak telephelyre való szállítása is. 

Mint látható rendszeres tevékenységünk is igen szerteágazó, de ezen tevékenységek 
költségeit megfelelő átszervezéssel, fegyelemmel, fedezni lehet az előző években felmutatott 
ráfordítással, további kiadásokra nincs szükség csak a meglévők ésszerűbb és üzletszerűbb 
felhasználására – természetesen itt az eddig is ellátott feladatokra gondolok, az eddig el nem látott 
de az üzleti tervben szereplő feladatokhoz szükséges forrásokra lentebb térek ki.  A továbbiakban 
részletezném az üzletszerű tevékenység lehetőségeit.

1.2 A társaság az alábbi üzletszerű tevékenységeket végzi:
– Kis vakond – kert és mezőgazdasági területek karbantartása, komposztálás;
– Frakk – házi állatok szállodája és kóbor ebek elszállásolása;
– Tűz Előd – a gallyak, nyesedékek darálása, brikettálása, értékesítése;
– Paprika – ételfutár
– Helyi járat – a tanköteles fiatalság melletti utazóközönség díjtérítés ellenében utaztatása
– Építőipari kivitelezés – fővállalkozási szinten

I. Kis vakond

Park és köztér fenntartási tevékenységünkből eredő szabad kapacitásainkat(munkaerő, 
gépek, eszközök) felajánljuk a helyi és a környékbeli települések lakosságának, intézményeinek. A 
parkfenntartásra felvett 6-8 munkaerő megfelelő létszám már egy kertrendező vállalkozás 
fenntartására is. Piackutatás elvégzése után, jól átlátható árakkal, online elérhetőséggel, nyomtatott 
sajtóban való rendszeres megjelenéssel a megfelelő közönséget célozzuk meg. 

Szolgáltatásaink közé tartozhat 
- a fűnyírás, kaszálás kisebb és nagyobb területen; 
- a kertrendezés;
- a haszon- és dísznövény telepítés;
- a locsoló rendszer kiépítése, üzemeltetése, karbantartása.

Kellő mennyiségű egynyári növény nevelése esetén további bevételekre tehetünk szert azok 
értékesítésével, ezért ennek érdekében helyi vállalkozókat vonunk be a növények termesztésébe, így 
elkerülve további beruházás szükségességét. További bevételi forrást jelenthet a lakosságtól átvett 
lágyszárú zöld hulladék, valamint a nem értékesíthető kaszálék, továbbá az összegyűjtött őszi 
lombok aprítása, komposztálása és értékesítése. Ezen feladatot 3-4 emberrel kényelmesen el lehet 
látni egy viszonylag kis területen.

II. Frakk

Az Állategészségügyi feladataink ellátása érdekében létrehozott telepen a szabad kennelek 
fizetővendégek fogadására ad lehetőséget, melyet ki is használunk. Az így elszállásolt kutyákat 
etetjük, naponta kétszer futtatjuk, a kezdeti elfogadható beruházás, kis személyzettel üzemeltethető, 
ugyanakkor jelentős bevételre tehetünk szert, minimális fenntartási költség mellett. A kóbor ebeket 
rendszeresen begyűjtjük, elszállásoljuk, a költségek kiszámlázásával juthatunk további 
bevételekhez. A kiszámlázás mértéke függ a befogás körülményeitől, az eltöltött napoktól, az 
elfogyasztott ételtől, valamint, hogy helyi befogásról, vagy más település megbízásáról van szó.



III. Tűz Előd

A lakosságtól minimális térítés ellenében átvett gallyakat, fa hulladékot; valamint a Kis 
vakond által termelt kemény szárú fa hulladékot ledaráljuk és brikettnek préseljük és értékesítjük. A 
préselő gép kétféle is lehet, gépi és kézi; ugyanakkor a gallyak és ágak mellett papírból is 
készíthetünk brikettet, így a helyben keletkező papírhulladék újrafelhasználása is megoldható. Kellő 
mértékű egyéb irányú bevételek esetén ezen briketteket rászorulóknak oszthatjuk tüzelő gyanánt.

IV. Paprika

A konyha kapacitásait kihasználva megfelelő marketing hátteret biztosítva beindítjuk a helyi 
lakosság számára az ételfutár szolgáltatást. Az előre összeállított menüt hétfőtől már elérhetővé 
tesszük interneten, valamint a közintézményekben, a rendeléseket adott hét előtti péntekig lehet 
leadni. Az ételért el lehet jönni vagy egy képletes összegért házhoz szállítást is lehet kérni, melyet a 
szociális étel kiszállítására amúgy is alkalmazott szállítóval szállítunk. A rendeléseket a 
konyhafőnök összegzi és figyelembe veszi, a csomagolásra plusz egy főt elég alkalmazni 4 órában. 

V. Helyi járat

A helyi járat útvonala úgy lett kialakítva, hogy az mindenképpen biztosítsa a közlekedést, 
tehát fennálló keresletre reagáljon a kínálat, hogy azt igénybe is vegyék. Éppen ezért a járat 
útvonala érinti mind a 4 kompot, az Óvodát és az Iskolát, a Művelődési központot és a 
Telephelyünket, hogy a munkavállalóink az egész faluból télen-nyáron el tudjanak jutni a 
munkahelyükre. Ez tulajdonképpen egy dolgozói járatként üzemel, mellyel a helyi gyermekeket is 
tudjuk szállítani az intézményekbe. A többi utas térítés ellenében veheti igénybe. A körjárat hossza 
nagyjából 12 Km, 14 megállóval, menetideje a helyi sajátosságok miatt vélhetően 35-40 perc; így 
kétóránként tesz meg három teljes kört. Ezen dolgozói járatot tudjuk felfejleszteni helyi járatnak, 
melyre már állami támogatás is igényelhető.

VI. Építőipari kivitelezés

Évek óta hiányzó elem az önkormányzati beruházásoknál. A legfontosabb és legnagyobb 
bevételt hozó tevékenység. Minden egyes beruházást ezen Kft-n keresztül kell elvégezni. A Kft az 
adott munkát meg tudja osztani, meg tudja versenyeztetni, alkalmazni tud helyi vállalkozókat és 
lakosokat is. Fővállalkozóként a bölcsőde beruházásának akár 45-50 százalékát is a faluban tudjuk 
tartani, mellyel további beruházásokat eszközölhetünk, illetve további pályázatok önerejét 
biztosíthatják ezzel generálva a további lehetőségeket. Így számos munkaerő teremthető, látványos 
és kézzel fogható fejlődésnek indulhat a falu. 



2. Feltételek 

2.1 Tárgyi feltételek és költségei

A legfontosabb feltétel a telephely. A tevékenységi köröknek megfelelő méretű területet kell 
biztosítani a működéshez. Egyes tevékenységeknek zárt, illetve fedett csarnokra is szükség van. 
Úgy gondolom, az hogy ez jelenleg nem áll rendelkezésünkre az előny, mert lehetőségünk van rá 
pályázni, ezzel máris beruházási tőkét tudunk bevonni, melyek vissza nem térítendő támogatások 
keretében jelenek meg, munkahelyet teremtve, fejlesztést generálva. Előzetes egyeztetés nélkül 
nehéz konkrét számokat írni, de a tevékenységi köröknek hozzávetőlegesen az alábbi 
infrastruktúrára van szükségük:

– Magának a Nonprofit Kft-nek a telephelyen szüksége van 3 különálló irodára (kb 
9nm), 1 nagy irodára(20nm) és 1 tárgyalóra(20nm); kettő darab öltözőre és hozzá tartozó 
tisztálkodó helységekre(20-20nm), valamint legalább egy, de lehetőség szerint inkább 
két különálló WC-re(1,2-1,2nm). Ezen 120-140nm-es jól szigetelt, hővisszanyerős 
légcserélővel ellátott épület fenntartási költségei energiatakarékos szemlélettel akár évi 
500000 forint alatt tartható. Beruházási költsége tervezővel, engedélyekkel és 
normatívás nm-áron számolva nagyjából 45-50millió, mely azonban pályázattal 
előteremthető, 12-14millió visszaforgatható... jelzem ez önmagában 60-64millió...

– Park és közterület fenntartási, valamint Kis vakond tevékenységi kör számára 
szükség van egy nagyjából 50-60nm-es, akár szigeteletlen és fűtetlen raktárra, melyben a 
gépeket és szerszámokat tároljuk; valamint egy 250-300 nmnyi területre ahol a 
komposztálást és az ahhoz szükséges előkészületi munkákat eszközölni tudjuk – mivel a 
tél beálltával nincs zöld hulladék utánpótlás ezért ezen tevékenység elvégzésére nem 
látok indokoltnak különösebb épület felhúzását, esetleg a raktár egyik oldalán 3 oldalról 
nyitott, de fedett terület kialakítása indokolt lehet. Az épület beruházási költsége 
normatívában 12-14millió, mely pályázattal szintén elérhető. A fenntartási költsége 
gyakorlatilag nulla. A szükséges eszközállomány és géppark a hivataltól átvételre kerül.

– Frakk – Állategészségügyi feladatok ellátására egy a főépületben lévő két helységből 
álló külön bejárattal rendelkező, a főépülettől elszeparált 15-20nm-es rész teljesen 
kielégítené a tevékenységhez elvégzendő igényeket. Az egyik helységben lenne egy 
iroda, a másik helységben lenne a raktár és a fagyasztó kamra. Ezen felül az udvaron 
szükséges kialakítani az állatok számára 15-20 kennelt, tetővel ellátva, valamint egy 
100-150nm-es futtatót ahol minden nap kétszer mozoghatnak az ebek. A helységek 
kialakítását az irodaépület tervezésénél figyelembe kell venni, többlet beruházással a 
már említetteken felül elviekben nem jár, a kennelek kialakítása tetővel egyetemben nem 
haladná meg a 2-3milliót, de érdemes lenne ezt is helyi társas vállalkozásnak kiadni 
mely akár 6milliós vissza nem térítendő támogatást vehetne igénybe a menhely 
kialakítására. Ez esetben a kutyaszálló bevétele nem nálunk keletkezne – ha csak nem 
lennénk résztulajdonos az említett társas vállalkozásban, aminek semmi akadálya.....

– Tűz Előd - brikettgyártásra és előkészítésre szükséges épület nagysága az előbb 
vázoltakkal megegyező, a két épület lehetne egyben egymással határosan a 
költséghatékonyság és a területgazdálkodás jegyében, így a beruházás mértéke nem 
duplázódna meg, úgy vélem 20millió alatt tartható. A gallyak már aprítva kerülnének a 
telephelyre, erre egy megfelelő gallyaprító a meglévő gépparkhoz igazítva 250-500ezer 
forintért már beszerezhető, a fabrikettálógéphez 500-750 ezer forint körül juthatunk 
hozzá. Ez azt jelenti, hogy ha rendelkezésünkre áll egy épület, 2-3ember és nagyjából 1 
millió forint akkor az eddig az önkormányzatnak X milliós éves kiadásból bevételt 
termelhetünk, a környezetünk tisztaságáról, erdeinkről és Horány utcáin látható 
változásról már ne is beszéljünk. Azonban a 20milliós épület is mely a Tűz Előd és a Kis 
vakond számára is biztosítja a szükséges helyet pályázati forrásból előteremthető.



– Helyi járat alapvető tárgyi feltétele egy 30fős busz beszerzése, mely szintén megoldható 
pályázat útján. Az egyetlen megkérdőjelezhető szakasz a Szentendrei út, melyet 
járhatóvá kell tenni, de erre szintúgy létezik pályázat. Mindazonáltal amíg nem üzemelt 
helyi buszjárat és nem vagyunk tisztában a valós igényekkel addig mindenféle 
pályázaton való részvétel kimenetele elhibázott lehet- alul vagy túl méretezett 
kapacitás... Éppen ezért javaslom a Szentendrei út járhatóvá tételét egyelőre murvával, 
és egy használt kis teljesítményű busz beszerzését, mellyel fel lehetne mérni a valós 
utazóközönséget. Abban az esetben ha üzletileg, illetve pályázati feltételnek nem 
felelnek meg a tapasztaltak, a buszt még hasznosítani tudjuk helyi szinten iskolai és 
óvodai kirándulásokra, nyugdíjas és egyéb baráti körök utazásaira. A település úgy 
vélem bőven ki tudna használni egy 30 fős buszt. A busz beszerzési költségei 3-3,5millió 
körüli, fenntartási költsége igénybevételtől függ. A piackutatás szempontjából egy 
minimum 6 hónapos tesztidőszakkal számolva napi 100km-rel és 30liter üzemanyaggal 
kalkulálva 400 forintos átlag üzemanyagárat figyelembe véve, szükséges szervizekkel 
körülbelül havi 400000 forint + személyi költséggel lehet számolni. HA két 55év feletti 
buszsofőrt alkalmazunk váltva havi 120000forintos fizetéssel, akkor az igénybe vehető 
kedvezményekkel együtt 280000 forintos kiadással lehet számolni az üzemeltetési 
költség felett, havonta. Gyors kalkulációval, ha 100 ember minden munkanapon kétszer 
igénybe veszi a szolgáltatást jelképes 130 forintért, hétvégén pedig csak 20-25en  
havonta a vállalkozás már közel nullszaldós. DE az iskolásoknak és az óvodásoknak 
nem kell hóban, fagyban, szakadó esőben gyalogolni, ráadásul egy nagy lehetőség arra 
hogy a turizmust beindítsuk, hiszen a Göd, Dunakeszi és Szentendre felől kompokkal 
átcsalogatott turisták mobilisan körbejárhatják az egész szigetet egy jelképes összegért, 
melynek vállalkozás építő és élénkítő szerepe óriási. Már csak olyan elemek kellenek 
melyekért hajlandóak átjönni, melyekre a fejlesztési céloknál bővebben kitérek.

– Az építőipari fővállalkozásnak a tárgyi feltétele kezdetben nulla. A Nonprofit Kft. saját 
infrastruktúráját kihasználva kellő rátermettséggel, tapasztalattal és szemlélettel, kellő 
forrást lehet bevonni, melyet újabb beruházásokra, a falu fejlődésére lehet fordítani. A 
már elnyert pályázatokból -klímapark és a bölcsődei beruházásból- is csak az áfa 
visszaigénylése több mint 40 millió forint!!! Ezen felül a kivitelezési munkálatok 
versenyeztetésével további több millió forint forráshoz juthatunk. A Nonprofit Kft 
telephelyének kialakítására, a géppark bővítésére, a Szentendrei út járhatóvá tételére 
beadott pályázatok vélhetően további forrásokat jelentenének. 
A későbbiekben ezen irányú tevékenységet érdemes lenne felfejleszteni, hogy az 
elvégzendő munkát ne csak mint fővállalkozók hanem mint kivitelezők tudjuk elvállalni, 
melynek a magasabb profit mellett, további jótékony hatása, hogy a helyi dolgozni akaró 
munkaerőt is jól fizető állással tudjuk ellátni, ezzel emelve a falu versenyképességét, 
vásárló erejét ami pedig a helyi kisvállalkozókat erősítené. 



2.2 Szervezeti struktúra

A társaság élén az Ügyvezető áll, minden részleg fő irányelveit ő határozza meg, az egyes 
részlegek vezetői neki felelnek és számolnak be, vele egyeztetnek. Az ügyvezető a tulajdonosnak 
számol be. A társaság ügyvezetője alatt három részleg van:

– Közétkeztetési részleg, melynek feladata az eddigi is ellátott közétkeztetés keretében 
biztosított gyermek, felnőtt és szociális szolgáltatás biztosítása, mellett a helyi 
ételrendelések figyelembevétele és azok teljesítése. Ezen plusz feladathoz a meglévő 
munkaerőn felül 1 fő 4órában alkalmazott csomagolót és 1 fő 4 órában alkalmazott 
kiszállítót alkalmazunk – az első időszakban a szolgáltatás kiépülésének folyamatára - 
elegendő lehet a két feladat ellátására egyetlen fő.

– Gazdasági részleg, melynek feladata a munka és bérügyi, számviteli, pénzügyi és 
ügyviteli feladatok ellátása, valamint a marketing tevékenység és a helyi járat 
adminisztratív feladatainak ellátása. A részleg élén a gazdasági ügyintéző áll, akinek a 
feladatát egy HR ügyintéző segíti, őket pedig egy titkár támogat. (itt tüntettem fel még 
egy titkárt aki az Ügyvezetőt segíti). Továbbá a helyi járat 2 fő buszsofőr is a gazdasági 
ügyintéző alá tartozik.

– Köztisztasági részleg, mely a leglátványosabb eleme a falugazdálkodásnak éppen ezért 
bár szerteágazó mégis egy kézben tartandó. A részleg alá tartozik a park, közterületek és 
utak tisztán tartása, karbantartása; a zöld hulladék újrahasznosítása és értékesítése; 
valamint az elhullott és kóbor állatok kezelése. Az előbbi kettő feladat ellátására a már 
meglévő személyzeti állományt bértámogatott közmunkásokkal – a feladatok bőségére 
való tekintettel akár több tízzel – bővíthetjük ki, míg utóbbi – Állategészségügyi részleg 
– ellátására további 2 alkalmas fő felvétele indokolt.

– Egy fő takarító személyzet, mely a szervezeti struktúra ábrán nem lett feltüntetve.

A teljes alkalmazotti létszám az átalakulást követően – a pályázat keretében rendelkezésemre 
bocsájtott információk alapján 36 fő – a közalkalmazottaktól eltekintve, mely állomány az elnyert 
pályázat(ok)tól, munkaügyi hivatallal való megállapodástól, és a fellépő igényektől függ.

Ügyvezető igazgató

           ┌─────────────┬─────────────┴─────────────┐

Köztisztasági vezető

│ │ │ │ │

Szakácsok (2fő) HR ügyintéző

│ │ │ │ │

Titkár (2fő) ─ Ebgondozó

│ │ │ │ │

Ételkihordó Buszsofőrök (2fő) Közalkalmazottak

Közétkeztetési 
vezető

Gazdasági 
ügyintéző

Park és közterület 
műszakvezető

Újrahasznosítás 
vezető

Állategészségügyi 
vezető

Konyhalányok 
(5fő)

Kertészek (6db), 
Karbantartók(4fő)

Gépkezelők, 
deponálók(2-2fő)



2.3 Személyi feltételek
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A pályázatban kiírt információkat miután nem tartottam elégségesnek, többször fordultam a 
polgármester úrhoz személyesen és írásban is melyre először november 25.-én válaszolt 
Szigetmonostor 2012 teljes éves beszámolójával, majd miután másnap jeleztem számára, hogy a 
pályázathoz szükséges információk továbbra sincsenek birtokomban, hiszen a falu teljes 
beszámolója önmagától érthető módon nem érintheti a létrehozandó Nonprofit Kft lehetőségeit és 
kötelezettségeit, éppen ezért legalább az érintett munkavállalói létszámot, gépparkot, valamint 
mindezek elmúlt évekből kalkulálható előirányzott költségeit biztosítsa számomra, hogy a 
sarokszámokkal kalkulálni lehessen. Ezen kérésemre mai napon 2013. november 18. reggel a 
pályázat lezárását megelőző 24órával kaptam választ mely azonban sajnos nem volt kielégítő, 
hiszen a szükséges információkat személyi jogokra hivatkozva nem tartalmazta – jelzem nem 
konkrét személyek bére hanem a konkrét személyzet összbére bőven elegendő lett volna számomra, 
de hogy a gépparkot érintő információk miért nem kaphattam meg, azt nem is értem... 

Megfelelő információk hiányában az üzleti terv további pontjait nem áll módomban 
kidolgozni. Képtelenség úgy üzleti tervet készíteni, hogy nem kaptam meg az alkalmazandó 
személyek számát, bérköltségét. Az átadandó eszközök listáját, az elmúlt évek alapján kalkulálható, 
karbantartási, fenntartási, üzemeltetési költségeket. Gazdálkodási költségkeretet, már meglévő és 
folyamatban lévő forrásokat számszerűsítve. Ezen konkrét információk nélkül konkrét számokat írni  
amellett, hogy felelőtlen lépés, szerény véleményem szerint tiszteletlenség is lenne a testülettel 
szemben. A fellelhető közgyűlési jegyzőkönyvek alapján – például az Újságolóban megjelentekből –,  
melyekből kiolvasható, hogy a falunak milyen költségei vannak, úgy vélem megfelelő 
gazdálkodással ugyanazon keretből a Nonprofit Kft hatékonyabban tudna működni, mi több a falu 
látványos fejlődésnek tudna indulni. Az hogy a falu beszámolója szerint a teljes bérköltség mekkora 
összeget ölel fel, illetve hogy a teljes közalkalmazotti létszám hány személyből áll, ez egy önállóan a  
hivataltól gazdaságilag – az éves kerettől eltekintve, idézőjelben – független vállalkozást nem érint. 
Az, hogy mely önkormányzati feladatot vegye át a Nonprofit Kft egyrészt mint falubeli lakos nem 
hiszem, hogy egy pályázónak kellene eldönteni; másrészt nem gondolom, hogy gazdasági 
szempontból működőkepés modell lehetne. Az önkormányzat szinte minden feladatát átveheti egy 
Nonprofit Kft, de hogy mit és milyen ütemben azt felelősséggel csakis az ezeket a feladatokat eddig 
ellátó és azokért felelősséget vállaló személyek dönthetik el, azaz a testület. Az ügyvezető 
igazgatónak pedig kutyakötelessége a tulajdonosnak megfelelő üzleti tervet kidolgoznia és az 
elvárásoknak megfelelően a kitűzött irányon egyengetni a társaságot, megfelelő iránymutatás és 
információk nélkül azonban a legkiválóbb szakember sem felelhet meg olyan követelményeknek 
melyek nincsenek egyértelműen felállítva.

Mindezeket figyelembe véve az irányvonalat igyekeztem kijelölni, és éppen a fentiek 
fényében nem kívánom ámítani a testületet fiktív számokkal, homályos ködösítéssel, sokkal inkább 
rátermettségemre, üzleti érzékemre és leleményességemre kívánom helyezni a hangsúlyt. Bizom 
benne,hogy a fent vázolt üzleti tervből tudnak megfelelő konklúziót vonni, hogy elképzeléseim 
találkoznak-e az önökével, az összetett és több ponton is bizonytalan tevékenységi kör ellátására 
megfelelő kreativitásom és elhivatottságom van-e. 



5.1 Gazdasági környezetünk, Fejlődési lehetőségek, Fejlesztési igények

A válságnak vége. A recesszió lezárult a környékbeli országok GDP növekedése több mint 
figyelemre méltó. Lengyelország +12%, Szlovákia +10,5%, Románia +4%, és bár a Magyarországi 
1,7%os növekedés az EU-átlagnak pont a fele 2009-2013 időszakot figyelembe véve, az 
visszavezethető a bankok által folyósított hitelek brutális zsugorodására – amíg Magyarországon 
22%pontot zuhant a hitelkihelyezés, addig Lengyelországban 17%pontot NŐTT! Mindezek mellett 
figyelembe véve a tőkeáramlást, a tőkepiac forgalmának csökkenését és azt, hogy a magyar GDP 
3,5-4%a gyakorlatilag uniós beruházás, egyértelműen látható, hogy az országba nem hogy nem jön 
a pénz, de még lapátolják is kifele, azaz beruházót igen nehéz találni manapság – hacsak nem 
valami startup ötlete van valakinek. Gyárak, fejlett ipar, és közlekedés nélkül egy elveszett zsákfalu 
vagyunk ha nem vagyunk elég kreatívak. Hátrányunkból előnyt kell kovácsolni, azaz ahol nincs 
semmi ott lehet bármi, a szükséges tőke szerencsénkre pályázatok formájában igényelhető, ha 
életképes ötletet vagyunk hajlandók mögé tenni. A fent vázolt üzleti tervben is alsó hangon 150-
200milliós fejlesztés van és legalább 100 munkahelyet lehet teremteni vele. A falunak további 
fejlesztéseket kell eszközölni, beruházásokat szükséges végrehajtanunk, olyan beruházásokat, 
melyek kis forrásigényű, de nagy turizmusélénkítő hatással bírnak a mellett hogy hitelesek is tudnak 
lenni. Olyanokra gondolok mint Kemping amihez tulajdonképpen jószerivel semmi nem kell. 
Kalandpark, mely egy kisebb erdős terülten néhány száméter kötélből és drótkötélből valamint 
akácoszlopok segítségével felállítható. Vadaspark, mely szintén viszonylag kis összegből felépíthető 
lenne, hiszen jól megépített kerítésen kívül sok mindenre nincs szükség a megvalósításhoz; az 
állatok nagy része ingyen beszerezhető lenne szoros együttműködéssel az érintett szervekkel és 
szervezetekkel. Meg kell nézni, hogy milyen hiány van a hazai turisztikában ami a falunkban 
megvalósítható és azt meg kell csináljuk, és mindezt a falunak kell megcsinálnia, nem csak azért 
mert manapság nehéz beruházót találni, hanem azért mert ha a falu tulajdonát képezi - például egy 
Nonprofit Kft-n keresztül - akkor az az itt lakók előnyét szolgálja, a helyieknek teremt 
munkalehetőséget, profitja a falu fejlesztésében csapódik le, a nyereség nem külsős kívülállók 
zsebébe vándorol. 

Az előttünk álló 2-3év véleményem szerint gazdaságilag egy igen erőteljesen felfelé ívelő 
szakasz lesz Magyarország életében. Most jókor vagyunk jó helyen és ezt ki kell használjuk. Igaz 
hogy az óvoda 88millióból bővült, de ebből a helyi lakosok vajmi keveset tapasztalnak, az új szárny 
az óvodásokat nem érinti. Nonszensz, hogy egy 450főnek főző konyha négyzetmétere alig nagyobb 
mint bármelyik családi ház konyhája melyet az elmúlt 5-8évben építettek, és nonszensz, hogy olyan 
körülmények között dolgoznak ott és annyiért amennyiért. Nonszensz, hogy családok mennek haza 
hideg lakásra miközben az erdőben rohad a lehullott fa, aki rászorul nem meri szedni de van olyan 
vállalkozó aki az élő fát is büntetlenül vágja ki... Nonszensz, hogy van aki a munkahelyére 25métert 
autóval megy míg mások kisgyermekeikkel télen hóban fagyban lefagyott kézzel és arcocskával 
érkeznek nap mint nap az óvodába, ami olyan nyitva tartással üzemel ami mellett képtelenség 
dolgozni járni Budapestre és egyáltalán nem családbarát, egy olyan faluban aminek több mint 
egyharmada kiskorú; mindamellett hogy a helyi buszjáratot egy vezetői fizetésből nullszaldósra 
lehetne kihozni. Nonszensz, hogy turisztikai terveket szövögetünk úgy, hogy Szigetmonostor nevét 
nem ismerik Budakalászon, Szentendrén vagy Dunakeszin, amellett hogy nincs is amiért idejöhetne 
egy turista – legalábbis semmi olyan, ami a statisztikák szerint számottevő érdeklődést indokolna, 
melyre alapozhatnának a helyi vállalkozók.

Megannyi probléma van amit meg kellene oldani de az önkormányzatnak az elmúlt években 
nem sikerült megoldania, jóhiszeműen úgy gondolom a hivatali bürokrácia miatt, mely egy 
gazdasági társaságot nem feltétlenül, vagy nem éppen úgy érint. Azonban azt látni kell, hogy a 
gazdasági lépéseknek most van itt az ideje. A beáramló euromilliárdokból nekünk is markolnunk 
kell és olyan fejlesztéseket, beruházásokat kell eszközölnünk, mely amellett hogy 
munkahelyteremtő, az emberek komfortját és életszínvonalát emeli, és nem utolsósorban bevételt 
termelhet kisközösségünknek; ugyanis ha beindul a gazdaság kereke idehaza is és a GDP-nk 
közelíteni fogja a környező országokét,- de ha „csak” megduplázódik is hogy hozza az EU átlagot-, 



akkor a turista és vele együtt a tőke oda fog áramlani ahol helye van, ahol ki tudják szolgálni, ahol 
jól érzi magát. A klasszikus nyaraló övezeti berendezkedést mely az elmúlt évtizedekre volt 
jellemző úgy vélem szemmel láthatóan is felváltotta az idény kikapcsolódás, azon belül is két igen 
erős húzóágazat a gyógyturizmus és az aktív pihenés. Ezeken az irányokon kell fejlődni, ezeken az 
irányokon kell megtalálni az utat. Elsősorban a lakosság igényeire kell reagálni, másodsorban a 
turisztikai keresletet megvizsgálva piaci rést keresve arra válaszoló kínálattal piacra lépni. Horányt 
a lehetőségekhez képest pályázatok útján fel kell emelni, utakat építeni, kertvárosias környezetet 
kialakítani, játszótereket létrehozni, a Dunapartot mindkét oldalon turistabaráttá kell tenni – a falu 
oldalán kellemes sétány, míg a Horányi oldalon a keresletnek megfelelően aktívabb pihenést 
kiszolgáló környezetet kell kialakítani. Mindez egy Nonprofit Kft-n keresztül a falunak is pénzt és 
munkahelyet jelent, a lehetőségeket egy széles látókörrel rendelkező, motivált – többgyermekes 
helyi lakos –, a szükséges rugalmassággal, a helyi tapasztalatokat kihasználva és azokra 
támaszkodva az elvárásoknak megfelelően koordinálva a társaságot Szigetmonostor hátrányait 
előnnyé kovácsolná. Úgy gondolom, ha a szükséges támogatást megkapnám és az elengedhetetlen 
kétirányú együttműködés létrejönne köztem – mint a Nonprofit Kft ügyvezetője – és önök – mint az 
önkormányzati testület tagjai – között az általunk közösen kijelölt út szemmel látható előnyökkel 
járna falunk számára.

Záradék

Bízom benne, hogy miután elolvasták a pályázatom, felkeltettem érdeklődésüket, és a 
személyes meghallgatásomon, minden kérdésükre választ tudok adni. Ennek elősegítésére, kérem a 
meghallgatásom előtt küldjék el konkrét kérdéseiket, hogy konkrét értékelhető válasszal tudja önök 
elé állni.

A pályázatomba az elbírálásban résztvevők betekintést nyerhetnek, azonban ezen pályázat 
részének nem, csak annak egészének közléséhez járulok hozzá. Az üzleti tervben felvázoltak 
megvalósításához csak a részvételemmel egyetemben kívánok belemenni, nem járulok hozzá a 
benne szereplő ötletek nélkülem való felhasználásához.

Szigetmonostor, 2013. december 18.
Pólyi Krisztián


