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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. A vállalkozás általános bemutatása:
A cég neve és székhelye: 2015. június 30-ig
Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ
Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.
(Kecskeméti Kulturális Központ Nonprofit Kft.)
A cég neve és székhelye: 2015. július 1-től
Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.
(Hírös Agóra Nonprofit Kft.)
Cégbejegyzés időpontja: 2009. december 31.
Cégforma: Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság
Társaság telephelyei:
6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.
6000 Kecskemét, Batthyány utca 33-37.
6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 11.
6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Kossuth utca 83.
Társaság fióktelepe:
3244 Parádfürdő, Sándorrét (Parádfürdő 090/17 hrsz.)
A társaság közhasznú jogállása: közhasznú fokozatú társaság
A társaság alapítója:
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Üzletrész megoszlása: 100 % Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
A társaság jegyzett tőkéje alapításkor: 500,- eFt készpénz
A társaság alapítója 2010. február 4-én apportált a társaságba 11 090,- eFt értékű eszközt.
A társaság jegyzett tőkéje jelenleg: 11 590,- eFt.
Felügyelő Bizottság tagjai:

Tokovics Tamás
Mészáros László
Szabó Viktor

Társaság ügyvezetője:

Bak Lajos
6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 7. 5/148.

Honlap:

www.hirosagora.hu

E-mail cím:

hirosagora@hirosagora.hu

A társaság célja, feladatai:
A társaság célja, feladata: A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások
körében az Ötv. 8. § (1) bekezdés szerint különösen: a gyermek és ifjúsági feladatokról való
gondoskodás, a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti
tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének
biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, amely feladatokat a
társaság látja el.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. Törvény 76. § (1) – (2) bekezdése alapján az Alapító feladatkörébe tartozó,
alábbiakban részletezett tevékenységet szintén a társaság látja el. Az Alapító a jogszabály
alapján a lakosság művelődése érdekében biztosítja a közművelődési tevékenység és
szolgáltatások közösségi színteréül szolgáló helyet, valamint támogatja a helyi
közművelődési tevékenységet
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget
és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtésével,
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásával,
megismertetésével, a helyi művelődési szokások gondozásával, gazdagításával,
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetésével, a megértés, a befogadás elősegítésével, az ünnepek kultúrájának
gondozásával,
d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatásával,
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítésével,
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítésével,
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosításával, valamint
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosításával.
A társaság közhasznú feladatai:
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
6. kulturális örökség megóvása,
7. műemlékvédelem,
8. természetvédelem, állatvédelem,
9. környezetvédelem,
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
12. emberi és állampolgári jogok védelme,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás
alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés,
katasztrófa-elhárítás,
16. fogyasztóvédelem,
17. rehabilitációs foglalkoztatás,
18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó
szolgáltatások,
19. euroatlanti integráció elősegítése.

KMJV Önkormányzata Közgyűlése 58/2015 (III.26.), valamint a Városstratégiai és
Pénzügyi Bizottság 111/2015 (V.27.) számú határozatával összhangban az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat a Társaság közművelődési célú közhasznú
tevékenységét az alábbiak szerint szabályozza.
A társaság fő tevékenysége: 9004’08 Művészeti létesítmények működtetése
Közhasznú tevékenységi körök:
7490’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8551’08 Sport, szabadidős képzés
8552’08 Kulturális képzés
9001’08 Előadó-művészet
9002’08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003’08 Alkotóművészet
9004’08 Művészeti létesítmények működtetése
9319’08 Egyéb sporttevékenység
9329’08 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9499’08 M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Hangfelvétel készítése, kiadása
Építményüzemeltetés
5914’08 Filmvetítés
5590’08 Egyéb szálláshely szolgáltatás
Közhasznúnak nem minősülő egyéb tevékenységi körök:
1820’08 Egyéb sokszorosítás
4725’08 Ital kiskereskedelem
4729’08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4761’08 Könyv, papír kiskereskedelem
4799’08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
5210’08 Raktározás, tárolás
5819’08 Egyéb kiadói tevékenység
5520’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5610’09 Éttermi, mozgó vendéglátás
5621’08 Rendezvény étkeztetés
5630’08 Italszolgáltatás
5811’08 Könyvkiadás
5814’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
6203’08 Számítógép üzemeltetés
6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7311’08 Reklámügynöki tevékenység
7739’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz bérbeadása
7912’08 Utazásszervezés
7990’08 Egyéb foglalás
8219’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8220’08 Telefoninformáció
8230’08 Konferencia, kiskereskedelmi bemutató szervezése
8559’08 M.n.s. egyéb oktatás
8891’08 Gyermekek napközbeni ellátása
9321’08 Vidámparki, szórakoztatóipari tevékenység
A társaság közhasznú – a társadalom szükségleteinek kielégítését nyereség és
vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységeket végez. Üzletszerű gazdasági
tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytat.
KMJV Önkormányzata Közgyűlése 58/2015 (III.26.), valamint a Városstratégiai és Pénzügyi
Bizottság 111/2015 (V.27.) számú határozatával összhangban a Fesztiváliroda, mint önálló
szervezeti egység megszűnt, ezzel egy időben a kettős ügyvezetés is megszűnt.

2. Számviteli politika főbb vonásai:
A társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket vezet és
azokat az üzleti év végén lezárja. Az üzleti év végével a társaság gazdálkodásáról a
számviteli törvényben meghatározott, könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót készít,
figyelembe véve a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott ajánlásokat.
A beszámoló formája: éves beszámoló
A könyvvezetés módja: kettős könyvvitel
A mérleg fordulónapja: december 31.
A mérleg zárásának időpontja: február 28.
Könyvvizsgáló: ESZ-DA Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Székhely: 6000 Kecskemét, Vágó u.
11.sz.), könyvvizsgálás ellátására kijelölt személy: Sutus Viktor (1960.09.23. an: Nagy Ilona)
1132 Budapest, Visegrádi u. 32-34. sz. alatti lakos, az ESZ-DA Kft. ügyvezetője
Beszámolót készítette: A társaság gazdasági adminisztrációját (teljes körű könyvelés,
bérügyvitel) a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. (6000. Kecskemét, Akadémia
krt. 4.) végzi. A beszámoló készítésére kijelölt személy: Szondi Györgyné (Regisztrációs
száma: 167305)
A beszámoló készítésekor és a könyvvezetés során a számviteli törvény szabályai szerint, a
számviteli alapelvek figyelembevételével járt el.
Eredmény megállapítása: A társaság az üzemi tevékenység eredményét a naptári évben
elszámolt értékesítés nettó árbevételének és az egyéb bevételeknek, valamint a naptári
évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, bérjellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és
egyéb ráfordítások összegének különbözetét összköltség eljárás alapján állapítja meg.
Amortizációs politika: Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését az egyedi
elbírálás elve alapján, a használat várható idejét figyelembe véve kialakított lineáris leírási
kulcsokkal számította a használatbavétel napjától kezdve az üzemben töltött napokkal
arányosan, az értékelési szabályzatban meghatározott leírási kulcsokkal számolva. A 100
ezer forint egyedi érték alatti tárgyi eszközök a használatba vételkor értékcsökkenési
leírásként egy összegben kerülnek elszámolásra. A Társaságnál a számviteli és adótörvény
szerinti amortizációs kulcs megegyezik.
3. Mérlegtételek értékelése:
Jelentős összegű hiba: Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy
adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt,
saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a
számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba,
ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének
együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év
mérlegfőösszegének 2 százalékát.
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: Ha a jelentős összegű hibák és
hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen - a számviteli politikában
meghatározott módon és mértékben - megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztőek. Minden esetben a
megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a
megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében
kimutatott saját tőke legalább 20 százalékkal változik (nő vagy csökken).

A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.
Tárgyi eszközök: Mérlegben kimutatott értéke a bekerülési érték és a számviteli törvény
szerint elszámolt értékcsökkenés különbözete.
Készletek: Beszerzéskor költségként számolja el a társaság. Év végén a tényleges
mennyiséget leltárral állapítja meg és a mérlegben az utolsó beszerzési áron, értékeli.
Követelések: A szolgáltatásból származó követelések ÁFA-val növelt, elismert, számlázott
összegben szerepelnek.
Kötelezettségek: A szállításokhoz kapcsolódó kötelezettségek a vállalkozás által elismert.
ÁFA-t is tartalmazó értékben szerepelnek. Az adók és járulékok a bevallással egyezőek.
Saját tőke: A mérlegben könyv szerinti értékben szerepel.
II. MÉRLEGTÉTELEKHEZHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK
2015. I. félévében a tulajdonos, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TIOP
pályázaton elnyert uniós és hazai forrásokból 650 237,- eFt-os fejlesztést hajtott végre a
vagyonkezelésbe átvett ingatlanon ( Kecskemét, Deák F. tér 1. sz. ). Megtörtént a
színházterem teljes átalakítása ( hang- és fénytechnika, színpadgépészet, légkondicionálás,
a burkolat és a szék-kárpit cseréje, valamint a kiszolgáló helyiségek felújítása ). Az
előcsarnok és a hozzá kapcsolódó termek multifunkcióssá váltak.
2015. június 30. napjával KMJV Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlan
vagyonkezelése megszűnt. 2015. július 1-től az alapító az ingatlant ingyenes használatba
adta.
A társaság 2015. július 1-től Hírös Agóra Nonprofit Kft. néven folytatja tovább tevékenységét.
A Kecskeméti Ifjúsági Otthon és a HELPI korábbi feladatait a társaság átvette, miután 2015.
június 30-val az említett intézmények megszűntek.
A Kecskeméti Ifjúsági Otthon és a HELPI eszközeit KMJV Önkormányzata ingyenes
használatba adta a társaságnak.

Eszközök összetétele
Megnevezés
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Pénzügyi befektetések
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
Időbeli elhatárolás
Összesen

2015.XII.31.
7,6
8,3
81,6
2,4
100,0

2016.XII.31.
16,5
15,0
65,1
3,4
100,0

2016. évben 17 784.- eFt értékű beruházás az eszközökön belül a tárgyi eszközök arányát
növelte.

Források összetétele
Megnevezés
Jegyzett tőke
Tőketartalék
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Mérleg szerinti eredmény
Céltartalékok
Kötelezettségek
Időbeli elhatárolás
Összesen

2015.XII.31.
14,6
13,4
13,2
2,8
55,4
27,4
100,0

2016.XII.31.
11,9
2,1
1,5
51,3
33,3
100,0

2015. év végén a megszűnt vagyonkezeléssel kapcsolatban a társaságnak 10.432,- eFt
kötelezettsége maradt a tulajdonos felé, amelyet 2016. évben pénzügyileg teljesített, ezért a
lekötött tartalék feloldásra került.

Tőkeszerkezeti és jövedelmezőségi mutatók
Megnevezés

2015.XII.31.

2016.XII.31.

55,4%

51,3%

16,1%

9,6%

37,1%

8,8%

1,3%

0,6%

147,4%

127,1%

Adósságfedezeti mutató %
(Követelések/Rövid lejáratú
kötelezettség)

15,0%

29,2%

ROE ( tőkearányos jövedelem )
(Adózott eredmény/Saját tőke )

16,5%

9,4%

ROA ( eszközarányos jövedelem
) (Adózás előtti eredmény/Összes
eszköz)

2,8%

1,5%

Tőkeszerkezet %
(Idegen tőke/Összes forrás)
Saját tőkearányos eredmény %
(Üzemi eredmény/Saját tőke)
Eszközarányos eredmény %
(Adózott eredmény/Befektetett
eszközök)
Árbevétel arányos eredmény %
(Adózott eredmény/Nettó
árbevétel)
Likviditási gyorsráta mutató %
(Likvid pénzeszköz/Rövid lejáratú
kötelezettség)

EBITDA
( Üzemi eredmény + écs. )

9 631

9 236

A társaság likviditása megfelelő, rövid lejáratú kötelezettségeit likvid pénzeszközeivel
finanszírozni tudja. Jövedelmezőségi mutatók a bázis évhez képest romlottak, amelynek
elsődleges oka, hogy az árbevétel, a saját tőke és az összes eszközök a bázis évhez képest
növekedtek. A 2015. évi szervezeti változások miatt a bázis év adatai nem viszonyíthatók a
2016. év tény adataihoz teljes mértékben.

1. Befektetett eszközök:
A következő táblázat a befektetett eszközök 2016. évi állományváltozását mutatja be:
Bruttó érték
Immateriális javak

Nyitó

Növekedés

Bruttó érték
záró

Csökkenés

Nettó érték
záró

611

-

611

-

-

-

-

-

-

42 675

17 784

85

60 374

16 039

Egyéb berendezések

-

-

-

-

Beruházások

-

-

-

-

Befektetett pénzügyi eszközök

-

-

-

Ingatlanok
Műszaki berendezések, gépek,
járművek

Összesen:

43 286

-

17 784

85

60 985

16 039

2016. évben 17 784.- eFt értékben történt beruházás a társaságnál ( nagyobb összegű
beszerzések: gépkocsi vásárlás 7 942,- eFt, Otthon mozi hangtechnikai fejlesztése és új
vetítővászon beszerzése 5 319,- eFt, amely pályázati forrásból valósult meg, Kecskeméti
Táncegyüttes fellépő ruhák 1 717,- eFt – jelentős része támogatási forrásból).
A következő táblázat a halmozott értékcsökkenés kimutatására szolgál:
Értékcsökkenés
Immateriális javak

Nyitó

Növekedés
-

-

-

-

-

36 630

7 790

85

44 335

-

-

-

-

-

Egyéb berendezések
Beruházások
Összesen:

Záró

611

Ingatlanok
Műszaki berendezések, gépek, járművek

Csökkenés

37 241

7 790

611

85

44 946

A 100,- eFt egyedi érték alatti, a tárgyévben használatba vételkor egyösszegű
értékcsökkenésként elszámolt eszközök értéke: 3 838,- eFt
A társaságnak a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei nincsenek.
2. Készletek:
Az év során vásárolt anyagok felhasználásra kerültek, 2016. december 31-én készletre nem
kellett anyagot venni.
3. Követelések:
Megnevezés
2015.XII.31.
Vevőkkel szembeni követelés
2 101
Egyéb követelés
4 506
ebből:
NAV-val szembeni követelés ÁFA
2 885
Alapítóval szembeni követelés
1 522
Költségvetéssel szembeni követelés
TÁMOP elszámolás
689
Munkavállalókkal szembeni követelés
130
Szolgáltatásra adott előleg
Utalványok, kártyás fizetések
382
Összesen
6 607

2016.XII.31
7 183
7 408
4 403
1 280
443
75
850
357
14 591

változás
5 082
2 902
1 518
242
443
689
55
850
25
7 984

%
341,9
164,4
152,6
84,1

57,7
93,5
220,8

3. a) Vevői követelések lejárat szerint:

Megnevezés
Határidőn belüli követelés
0 - 30 nap között lejárt követelés
31 - 60 nap között lejárt követelés
61 - 90 nap között lejárt követelés
91 - 180 nap között lejárt követelés
181 - 360 nap között lejárt követelés
éven túli lejárt követelés
Bruttó vevő követelés
Értékvesztés elszámolása
Összesen

2015.XII.31. 2016.XII.31
1 080
1 879
561
4 933
20
96
6
4
137
293
340
2 101
7 248
65
2 101
7 183

változás
799
4 372
76
6
4
137
47
5 147

%
174,0
879,3
480,0

5 082

341,9

116,0
345,0

A vevő követelések teljes összege elismert teljesítés.
2016. évben 65,- eFt értékvesztésként, 38,- eFt-ot behajthatatlan követelésként számolt el a
társaság.
A NAV-val szembeni követelés a 2017. évben érvényesíthető levonható ÁFA.
Az alapítóval szembeni követelés a Prémium éves program keretében foglalkoztatott
munkavállaló részére 2016. IV. névben kifizetett 1 280,- eFt,.
Költségvetéssel szembeni követelés a közfoglalkoztatottak 2016. december havi 443,- eFtos támogatása.
4. Pénzeszközök:

Megnevezés
Pénztár
Bankszámlák
Összesen

2015.XII.31.
1 420
63 314
64 734

2016.XII.31
1 768
61 692
63 460

változás
348
1 622
1 274

%
124,5
97,4
98,0

2015.XII.31.
418
1 483
1 901

2016.XII.31
1 448
1 883
3 331

változás
1 030
400
1 430

%
346,4
127,0
175,2

2015.XII.31.
11 590
10 655
10 432
2 243
13 610

2016.XII.31
11 590
2 020
1 403
15 013

változás
12 675
- 10 432
840
1 403

%
100,0

5. Aktív időbeli elhatárolás
Megnevezés
Bevételek elhatárolása
Következő időszakot érintő költségek
Összesen
6. Saját tőke:
Megnevezés
Jegyzett tőke
Tőketartalék
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Adózott eredmény
Összesen

-19,0
0,0
62,6
110,3

2015. június 30-án megszűnt vagyonkezeléssel kapcsolatban a társaságnak 10.432,- eFt
kötelezettsége maradt a tulajdonos felé, amelyet 2016. évben pénzügyileg teljesített, ezért a
lekötött tartalék feloldásra került.

7. Kötelezettségek:
A társaságnak hosszú lejáratú és zálogjoggal biztosított kötelezettsége nincs.

Megnevezés
Szállítói tartozások
Egyéb kötelezettségek
ebből:
NAV-al szembeni kötelezettség
Munkavállalókkal szembeni kötelezettség

Vagyonkezelési kötelezettség
Egyéb kötelezettségek
Összesen

2015.XII.31.
21 421
22 494
10 628
1 052
10 432
382
43 923

2016.XII.31
35 171
14 552
12 891
1 069
592
49 943

változás
13 750
7 942
2 263
17
- 10 432
210
6 020

%
164,2
64,7
121,3
101,6
0,0
155,0
113,7

A 10 432,- eFt vagyonkezelési kötelezettség a tulajdonos KMJV Önkormányzatának
megfizetésre került.
A mérleg fordulónapján a társaságnak lejárt köztartozása nem volt.
7.a) Szállítói állomány lejárat szerint

Megnevezés
Határidőn belüli tartozás
0 - 30 nap között lejárt tartozás
31 - 60 nap között lejárt tartozás
61 - 90 nap között lejárt tartozás
91 - 180 nap között lejárt tartozás
181 - 360 nap között lejárt tartozás
Összesen

2015.XII.31.
20 789
495
54
10
40
33
21 421

2016.XII.31
34 410
702
59

2015.XII.31.
17 992
3 762
21 754

2016.XII.31
22 673
4 915
4 877
32 465

35 171

változás
13 621
207
5
10
40
33
13 750

%
165,5
141,8

változás
4 681
1 153
4 877
10 711

%
126,0
130,6

164,2

8. Passzív időbeli elhatárolás:

Megnevezés
Bevételek elhatárolása
Költségek elhatárolása
Fejlesztési támogatások elhatárolása
Összesen

149,2

Az elhatárolt bevételek között tartja nyilván a társaság a 2017. évi rendezvényekre 2016.
évben megvásárolt jegyek összegét ( 17 825,- eFt ), valamint a költségek ellentételezésére
kapott támogatások fel nem használt ( 4 848,- eFt ) összegét
III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK
A társaság árbevételének alakulását több tényező befolyásolta 2016. évben. A szervezeti
változások ( Ifjúsági Otthon , HELPI 2015. július 1-től működik a társaság keretein belül )
hatása egész évben jelentkezett, valamint 2015. évben nem a társaság rendezte a Téli
Fesztivált. Ezek együttes hatása közel 40%-os forgalomnövekedést jelentett.
A multifunkcionálissá vált Kulturális Központ népszerűvé vált, sok városi rendezvény
helyszíne lett, ez is indokolja a bérleti díjak nagy arányú növekedését.

1. Belföldi értékesítés árbevétele:
Megnevezés
Közhasznú tevékenység árbevétele
Közhasznú kulturális rendezvények
Tanfolyamok, klubok
Vállalkozási tevékenység árbevétele
Vállalkozási kulturális rendezvények
Bérleti díjak
Rendezvényszervezés
Egyéb vállalkozási tevékenység
Összesen

2015.XII.31.
131 968
120 146
11 822
34 674
11 616
20 103
2 631
324
166 642

2016.XII.31
141 660
126 187
15 473
91 240
29 442
53 909
5 064
2 825
232 900

változás
9 692
6 041
3 651
56 566
17 826
33 806
2 433
2 501
66 258

%
107,3
105,0
130,9
263,1
253,5
268,2
192,5
871,9
139,8

2015.XII.31.
297 460

2016.XII.31
362 984

változás
65 524
59 557
7 336
7 752
4 726
1 000
175
2 719
252
205
5
1 674
1 507
62 805

%
122,0

2. Egyéb bevétel:
Megnevezés
Támogatások
ebből:
Alapítótól kapott működési támogatás
Alapítótól kapott céltámogatás
Központi költségvetésből
Egyéb szervezettől kapott támogatás
Magánszemélytől kapott támogatás
Fejlesztési támogatások écs. arányos része

Egyéb bevételek
ebből:
Értékesített eszköz
Káreseményekkel kapcsolatos bevétel

Kerekítések
Elengedett kötelezettség ( vagyonkezelés )

Különféle egyéb bevételek
Összesen

237 603
36 296
16 741
4 738
1 470
612
3 949

297 160
28 960
24 493
9 464
2 470
437
1 230

63
159
7
1 674
2 046
301 409

315
364
12
539
364 214

125,1
79,8
146,3
199,7
168,0
71,4
31,1

228,9
171,4
26,3
120,8

2)a. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás tartalma:
Alapítótól : 297 160,- eFt
Társaságunk a „Közművelődési Megállapodás”-ban rögzített közhasznú feladatait
teljesítette. Az alapító Kecskemét Megyei Jogú Várostól, havi rendszerességgel működési
támogatásban részesült.
Központi költségvetésből: 24 493,- eFt
Pályázat alapján nyert el a társaság a Nemzeti Kulturális Alaptól 20 341,- eFt-ot, a
közfoglalkoztatottak bértámogatása 4 152,- eFt.

Megnevezés
Közfoglalkoztatottak bértámogatása
Otthon mozi programjai, infrastruktúra
Népzenei találkozó
Kodály Fesztivál
Tavaszi Fesztivál
Kecskemét Táncegyüttes
Bor és Pálinka ünnep
Csík zenekar koncertje
Ifjúsági önkéntes fejlesztés

Cseh Tamás programsorozat
Családi matiné
Filmklub támogatása
Versmondó találkozó
Vizin Viktória koncertje
Kisbetyár tábor
Gyermekszínjátszó találkozó
További 11 rendezvény
Összesen

2016.XII.31
4 152
3 600
2 800
2 500
2 000
1 000
1 000
800
750
670
500
500
400
400
390
350
2 681
24 493

Alapítótól céltámogatás: 28 960,- eFt
Az Alapítótól a Közművelődési Megállapodás keretein túl, külön feladatokra, egyedi
megállapodások alapján nyújtott támogatások.
Megnevezés
Tavaszi Fesztivál
Kodály Fesztivál
Népzenei találkozó
Kecskemét Táncegyüttes
Országos Főépítészeti konferencia
Hetényi Művelődési Ház
Környezet- és Természetvédelem Jeles Napjai

Európai mobilitási hét
Ifjúságpolitika, drogprevenció
Szentpéteri Csilla koncert
Kecskeméti Ifjúsági Otthon
Klubok, tanfolyamok
További 4 rendezvény
Összesen

2016.XII.31
7 000
7 000
4 000
4 150
2 000
1 628
640
550
510
500
342
240
400
28 960

Egyéb forrásból : 11 934,- eFt
Az Europa Cinemas nevű szervezettől az Otthon mozi feladatainak támogatására 3 463,eFt, egyedi közhasznú feladataink gazdasági társaságok általi támogatása (Tavaszi
Fesztivál, Bor és Pálinka ünnep, Téli fesztivál, Jótékonysági koncertek) 6 000,- eFt.
Magánszemélyek támogatták a Kecskeméti táncegyüttes Kanadai turnéját 2 470,- eFt-al.
2)b. Vállalkozási tevékenységünkről:
A társaság vállalkozási tevékenysége elsősorban szabad kapacitása bérbeadásából
származik, a termek bérbeadásától a komplex konferencia, rendezvény,- és
koncertszervezésig. E tevékenységből származó bevétele a bázis időszakhoz képest
jelentősen nőtt a 2015. évben befejezett felújításnak köszönhetően, valamint a Téli Fesztivált
a társaság rendezte meg a 2016. évben.
A társaság a vállalkozási tevékenységén keletkezett nyereséget a közhasznú feladatai
ellátására fordítja.

A társaság az összköltség eljárással elkészített eredmény kimutatás mellett készít
közhasznú eredmény kimutatást is, annak érdekében, hogy a közhasznú és vállalkozási
tevékenység eredményét megállapítsa. A kapott támogatások a közhasznú tevékenység
bevételei között vannak számításba véve.
2016. évben a társaság összes bevételének 84,64 %-a származott közhasznú, 15,36 %-a
vállalkozási tevékenységből.
A közhasznú tevékenység bevételei és ráfordításai a felmerülés időpontjában kerülnek
minősítésre. Azon bevételek és ráfordítások, amelyek a felmerüléskor egyik tevékenységhez
sem sorolhatók be, felosztásra kerülnek. Az arányosítandó költségek és bevételek felosztása
a közhasznú és vállalkozási tevékenység bevételének arányában történik.
3. A közhasznú és vállalkozási eredmény megoszlása:

1.
a.)
b.)
c.)
d.)
f.)
2.
3.
4.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
B.
C.
D.
E.

Megnevezés
Közhasznú célra, működésre kapott
támogatás
Alapítótól
Központi költségvetéstől
Helyi önkormányzattól
Egyéb forrásból
Fejlesztési célra kapott támogatás
Árbevétel
Egyéb bevétel
Pénzügyi műveletek bevételei
Összes bevétel
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Összes ráfordítás
Adózás előtti eredmény
Adófizetési kötelezettség
Tárgyévi adózott eredmény

Közhasznú Vállalkozási Összesen
362 984

362 984

293 576
24 493
32 544
11 934
437
141 660
774
19
505 438
293 473
210 011
6 113
15 598
47
525 243
-19 805

293 576
24 493
32 544
11 934
437
233 215
915
23
597 137
333 138
236 558
7 791
18 182
56
595 724
1 413
10
1 403

-19 805

91 555
141
3
91 699
39 665
26 546
1 678
2 584
9
70 481
21 217
10
21 207

Költségek költség nemenkénti részletezése

Megnevezés
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
ebből:
Szállítás, rakodás
Bérleti díjak
Karbantartás, javítás
Reklám, propaganda költségek
Kiküldetési és szállás költségek
Könyvvitel, könyvvizsgálat, szakérői díjak
Távhőszolgáltatás díja

Telefon, internet szolgáltatás
Takarítás, rovarírtás
Kulturális rendezvények előadói díjai
Portaszolgálat, vagyonvédelem
Egyéb, be nem sorolt költségek

Egyéb szolgáltatások értéke

2015.XII.31.

2016.XII.31

34 276
224 913

42 248
280 055

9 018
9 965
11 123
10 070
3 916
12 588
2 440
1 788
24 297
99 832
18 684
21 192
7 750

11 789
12 506
6 463
15 851
15 377
12 354
5 806
3 196
27 776
127 264
22 027
19 646
8 906

266 939
134 918
5 406
36 788
177 112
7 433
14 369
2 198

333 138
177 491
10 258
48 809
236 558
7 790
18 182
1 446

változás

-

-

-

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

Anyagjellegű ráfordítások
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Üzemi eredmény

-

7 972
55 142
2 771
2 541
4 660
5 781
11 461
234
3 366
1 408
3 479
27 432
3 343
1 546
1 156
66 199
42 573
4 852
12 021
59 446
357
3 813
752

%
123,3
124,5
130,7
125,5
58,1
157,4
392,7
98,1
238,0
178,7
114,3
127,5
117,9
92,7
114,9
124,8
131,6
189,8
132,7
133,6
104,8
126,5
65,8

4. Egyéb ráfordítás:
Megnevezés
Értékesítetett, kivezetett eszközök
Kötbérek, késedelmi kamatok
Helyi adók
Ráfordításként elszámolt adó
Adott engedmény, támogatás
Behajthatatlan követelés
Követelések elszámolt értékvesztése
Állományból kivezetett eszközök
Kerekítések, egyéb ráfordítások
Összesen

2015.XII.31.
38
169
33
13 390
200
423
12
104
14 369

2016.XII.31
252
52
16 217
1 349
38
65
209
18 182

változás
38
83
19
2 827
1 149
385
65
12
105
3 813

%
0,0
157,6
121,1
674,5
9,0

201,0
126,5

5. Pénzügyi műveletek eredménye:
Megnevezés
Pénzügyi műveletek bevétele
Kapott kamat
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Pénzügyi műveletek egyéb
Összesen

2015.XII.31. 2016.XII.31
66
23
66
23
21
56
21
56
45 33

változás
43
43
35
35
78

%
34,8

-73,3

A társaság 2015. évben rendkívüli bevételként az alábbi összegeket számolta el:
Támogatásból megvalósul beruházás értékcsökkenéssel arányos része: 612,- eFt
Vagyonkezeléssel kapcsolatban elengedett kötelezettség:
1 674,- eFt
Összesen:
2 286,- eFt
2016. január 1-től a számviteli tv. módosítása miatt, a bázis adatok is módosításra kerültek a
következőek szerint:
Támogatásból megvalósult beruházás értékcsökkenéssel arányos részét a kapott
támogatások között, az elengedett kötelezettségeket az egyéb bevételek között mutatja ki a
társaság
6.Társasági adó levezetése:
A 2016. évi üzleti évre a társaságnak 10, - eFt tárasági adófizetési kötelezettsége
keletkezett.
Adóalapot növelő tételek
Számvitelben elszámolt écs. t.eszköz kivezetéskori értéke
Behajthatatlan követelés leírása
Összesen

7 791
38
65
7 894

Adóalapot csökkentő tételek
Előző évek elhatárolt veszteségéből leírt összeg
Társasági adó szerint elszámolt écs. t.eszköz kivezetéskori értéke
Összesen

650
8 005
8 655

Adózás előtti eredmény
Növelő tételek
Csökkentő tételek
2016. évi adóalap
2016. évi társasági adó
Tao tv. 20 § (1) bek. szerinti adókedvezmény
2016. évi fizetendő társasági adó

1 413
7 894
8 655
652
65
55
10

Követelésre értékvesztés elszámolása

-

-

IV. BÉR, LÉTSZÁM ALAKULÁSA
A bérköltség csak a 2016. évben kifizetett összeget tartalmazza, a passzív időbeli
elhatárolások között a vezetői prémiumra elhatárolt összeget nem tartalmazza.
A járulékok között csak a személyhez köthető járulékok szerepelnek, a rehabilitációs
hozzájárulás, a szakképzési hozzájárulás ( csak vállalkozási tevékenysége arányában fizeti
meg a társaság ) és egyéb, a természetbeni juttatások után a kifizető által megfizetett
járulékok nem szerepelnek.

Egyéb jövedelemként az állományba tartozó munkavállalóknak biztosított Erzsébet utalvány
szerepel.
Megnevezés
Állományba tartozók jövedelme
Állományba nem tartozók jövedelme

Összes bérköltség
Állományba tartozók járuléka
Állományba nem tartozók járuléka

Összes járulék
Egyéb jövedelem
Átlagos állományi létszám ( fő )

Fizikai
12 955
12 955
3 173
3 173
463
8,1

Szellemi
139 775
22 510
162 285
36 074
4 884
40 958
2 695
47,1

Összesen
152 730
22 510
175 240
39 247
4 884
44 131
3 158
55,2

A Társaság vezető tisztségviselője, Felügyelő Bizottsága, a Felügyelő Bizottság elnöke és a
társaság könyvvizsgálója 2016. évben az alábbi juttatásban részesült.
Vezető tisztségviselő:
Felügyelő Bizottság:
Könyvvizsgálat – ESZ-DA Kft.

9 000,- eFt bruttó jövedelem
855,- eFt bruttó jövedelem
810,- eFt +ÁFA

Fentiek számára előleget, kölcsönt nem folyósítottak, nevükben garanciát nem vállaltak.
A vállalkozás a vonatkozó jogszabályokat figyelembe vette tevékenysége folytatásánál. A
gazdasági eseményeket a Számviteli Törvény, és a saját számviteli politikája betartásával
rögzítette, megfelelő bizonylatokkal támasztotta alá. A mérlegben szereplő adatok leltárral
egyezőek. Az elkészített Beszámoló a vállalkozásról valós összképet mutat.

Kecskemét, 2017. február 28.

CASH FLOW KIMUTATÁS

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Megnevezés
Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás
(Működési cash flow, 1-13. sorok)
Adózás előtti eredmény +
Elszámolt amortizáció +
Elszámolt értékvesztés és visszaírás +
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +
Szállítói kötelezettség változása + (váltótartozás)
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +
Passzív időbeli elhatárolások változása +
Vevőkövetelés változása +
Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) vált. +
Aktív időbeli elhatárolások változása +
Fizetett, fizetendő adó
Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -

2015. XII.31. 2016.XII.31.
41 468

16 195

2 243
7 433

1 413
7 790
65
315
13 750
7 730
10 711
5 147
2 902
1 430
10
-

-

-

14
7 782
11 949
6 778
5 721
1 102
1 526

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás
(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)
14. Befektetett eszközök beszerzése 15. Befektetett eszközök eladása +
16. Kapott osztalék, részesedés +

-

1 752

-

17 469

-

1 815
63

-

17 784
315
-

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás
(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele+

-

12 106

-

-

-

18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +

-

19. Hitel és kölcsön felvétele +

-

20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése,
megszüntetése, beváltása +

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Véglegesen kapott pénzeszköz +
Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz -

27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
változása +
IV. Pénzeszközök változása (+I+II+III. sorok)

-

-

12 106
27 610

-

1 274

Hírös Agóra Nonprofit Kft.

ÜZLETI JELENTÉS ÉS
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A 2016. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Üzleti jelentés és
Vezetői összefoglaló
a Hírös Agóra Nonprofit Kft.
2016. évi beszámolójához

I.

Vállalkozás bemutatása

A Társaság általános bemutatását, tevékenységi körét a kiegészítő melléklet I.1.
pontja tartalmazza.
A Hírös Agóra Nonprofit Kft. székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. –
Kulturális Központ
Társaság telephelyei:
6000 Kecskemét, Kossuth tér 4. – Kecskeméti Ifjúsági Otthon és Otthon Mozi
6000 Kecskemét, Batthyány utca 33-37. – HELPI Kék Elefánt közösségi tér
6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 11. – HELPI Eleven közösségi tér
6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Kossuth utca 83. – Hetényegyházi
Közösségi Ház
Társaság fióktelepe:
3244 Parádfürdő, Sándorrét (Parádfürdő 090/17 hrsz.) – Parádfürdői Ifjúsági Tábor
és Erdei Iskola
2015 - 2016. évi változások
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 58/2015. (III.26.) számú
határozatával döntött a Kecskeméti Ifjúsági Otthon, valamint a Helpi Ifjúsági Iroda
megszüntetéséről 2015. június 30. napjával, melyek feladatait 2015. július 1-jétől a
Kecskeméti Kulturális Központ Nonprofit Kft. látja el Hírös Agóra Nonprofit Kft.
névvel. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon és a HELPI megszüntetett intézmények
tevékenysége beintegrálódott a Társaság közhasznú feladatkörébe. A feladat
bővüléssel együtt járt a megszűnt intézmények személyi állományának átvétele,
továbbá a feladatkörben használt ingatlanok és tárgyi eszközök használatba vétele.
A Társaság jelentős belső szervezeti változással kezdte meg a 2015. II. félévet, az
Alapító által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján.

-
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2015. július 1-jétől a Tulajdonos döntése alapján a Társaság kettős ügyvezetése
megszűnt. A városi fesztiválok rendezésében is változás következett be. 2015. évben
a Téli Fesztivált nem a Társaság rendezte, 2016. évben viszont mi valósítottuk meg a
rendezvényt. A Hírös Hét fesztivál a korábbi évekkel ellentétben 2016. évtől nem a
Társaságunk szervezésében valósul meg.
A jegyzett tőke mértéke, összetétele nem változott.
2015. júniusban befejeződött a „HÍRÖS AGÓRA multifunkcionális közösségi központ
létrehozása Kecskeméten” elnevezésű projekt, mely jelentős mértékben uniós
forrásból, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közreműködésével
valósult meg.
Az épület egy részének átépítésével kialakításra került többek között az idegen nyelvi
labor, baba-játszószoba és a számítógépes internet szolgáltatás az aulában.
Jelentős felújítás történt a színházteremben, újak a burkolatok, a világítás, a nézőtér,
a színháztechnika, a színpadtechnika és fénytechnika, valamint légkondicionált lett a
terem. A megújult épület hozzájárul szakmai tevékenységünk magasabb színvonalon
történő ellátásához. A felújítás jótékony hatása mellett többlet energia felhasználás is
jelentkezett (klíma energia költsége).
A szervezeti és technikai változások, a feladat bővülés és a telephely, fióktelep
bővülés jelentősen megnövelte a Társaság szakmai tevékenységének lehetőségeit. A
HÍRÖS AGÓRA projektnek köszönhető technikai korszerűsítés szélesebb körű
látogatói réteget vonz, mely a tárgyi és személyi feltételek kapacitásának nagyobb
kihasználását eredményezi. A rendezvények népszerűsége növekedett, gyakoribb a
teltházas rendezvény, egyre több igény van konferenciák, céges üzleti találkozók
helyszínének biztosítására.
A hasznosított ingatlanok, ingatlanrészek önköltségeit számba vettük, mely a
tervezésnél alkalmazott rezsi költség számításában nyújt segítséget, továbbá a
megtérülés hatékonyságát növeli. Az alkalmazott térítési díjak, bérleti díjak ennek
megfelelően változtak, növekedtek 2016. évben.
Fenti jelentős változások miatt a bázis 2015. év számadataihoz nem
viszonyítható a 2016. év alakulása.
Szakmai tevékenység
A 2016. év jelentős adatait tartalmazó szakmai beszámolót az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
A részletes 2016. évi szakmai beszámolót Kecskemét Megyei Jogú Város
Közgyűlésének Értékmegőrzési Bizottsága 23/2017. (III. 27.) ÉmB. sz. határozatával
hagyta jóvá.

-
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Gazdálkodás

II.

2016. év bevételei a tervezetthez képest az alábbiak szerint alakultak:
ezer Ft

Bevételek

2016. év
tény

2016. évi terv

Teljesítés
%

Saját bevétel

195 200

232 900

119,3

Alapítói működési támogatás

283 576

297 160

104,8

Központi költségvetési támogatás

12 000

24 493

204,1

Egyéb támogatások (alapítói
céltámogatás, egyéb támogatások)

13 000

41 331

317,9

Egyéb bevételek

1230

Pénzügyi műveletek bevétele

Bevételek összesen:

-

60

23

38,3

503 836

597 137

118,5

2016. évi árbevételünk a tervezetthez képest 19,3%-os többletet mutat, a Társaság
232.900 e Ft árbevételt realizált. A tervezésnél még nem számoltunk a Téli Fesztivál
rendezésével, mivel 2015. évben nem a Társaság rendezte.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a szakmai pályázati lehetőségeket, s igyekszünk
az eddigi magas szinten kiaknázni azokat. A 2016. évi üzleti tervben kizárólag azon
pályázati bevétellel és ehhez kapcsolódó kiadással számoltunk, melyeknél aláírt
támogatási szerződéssel rendelkeztünk. Több sikeres pályázaton nyertünk, a
céltámogatások a tervezetthez képest 263 %-ban emelkedtek. A pályázatok
megvalósítása viszont ennek megfelelően többlet kiadást is eredményezett.
Egyéb bevétellel az üzleti tervben nem számoltunk. Az I. félévben realizált egyéb
bevétel káreseményhez kapcsolódó kártérítés, továbbá gépkocsi értékesítés volt,
melyet óvatosságból előre nem terveztünk.
2016. év kiadásai a tervezetthez képest az alábbiak szerint alakultak:
ezer Ft

Kiadások

2016. év
tény

2016. évi terv

Teljesítés
%

Anyagjellegű ráfordítások

251 844

333 138

132,3

Személyi jellegű ráfordítások

231 250

236 558

102,3

6 222

7 790

125,2

13 500

18 182

134,7

-

56

502 816

595 724

Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai

Kiadások összesen:

118,5

-
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Az üzleti terv kiadásainak teljesülését befolyásolta számos rendkívüli kiadás, mely a
2015. évben hasznosításra átvett ingatlanok, egyéb eszközök nem tervezett többlet
költségével járt (pl. Ifjúsági Otthonban a vészvilágítási rendszer kiépítése, új
tűzvédelmi előírások miatt szakértői szolgáltatás igénybe vétele, telefonközpont
bővítés, Parádi tabor vízvezeték rendszer javítása, faházak javítása).
A tervezetthez képest jelentősen magasabb az anyagjellegű ráfodítások összege,
melynek forrása előre nem tervezhető pályázati bevétel volt. A kiadások költség
típusonkénti tervezését megnehezíti az a tény, hogy számos szakmai program
megvalósításában külső szakemberek munkáját vesszük igénybe, azonban a
tervezésnél nem ismert, hogy vállalkozói tevékenység keretén belül, vagy személyi
juttatásként merül-e fel a kiadás. Egyéb ráfordítások a tervezetthez képest 34,7%-kal
nagyobb mértékben jelentkezett, a ráfordítás jelentős része a levonásba nem
helyezhető áfa tartalom, mely előre nehezen tervezhető.
A 2016. évi mérlegsorok részletes alakulását, változásait a kiegészítő melléklet II.
pontja tartalmazza. A vagyonelemek szerkezeti változásában jelentős, hogy az
alapítói döntés eredményeként a vagyonkezelésbe kapott ingatlant 2015. július 1-től
ingyenes használatba kaptuk.
2016. I. félévben vásároltunk egy 9 fő szállítására alkalmas gépkocsit, mely olyan
hátsó kivehető üléssorral rendelkezik, amely kisebb teher szállítására is használható.
A szállítás a szakmai munka kiszolgálásához szükséges (hangszerek, szakmai
felszerelések, anyagbeszerzés, stb.). A jármű vásárlása elengedhetetelen vot, a
Társaság 2015. évi bővülése óta több telephelyet, fióktelepet (Parád) kell kiszolgálni,
több a szakmai program. Jelentősebb beruházás volt még az Otthon mozi
hangtechnikai rendszerének fejlesztése és új vetítővászon vásárlása 5.319 e Ft
(pályázati forrásból), továbbá a Kecskeméti Táncegyüttes fellépő ruháira 1.717 e Ftot költöttünk (kb. fele részben támogatásból).
A 2016. évi adózott eredménye 1.403 e Ft, a tervezett 1.020 e Ft-hoz képest. A
bevétel növekedés nem eredményezett nagyobb nyereséget, mivel a Társaság a
szakmai tevékenységére fordította. A bevétel többlet egy része pályázati forrás volt, a
saját forrástöbblet pedig a pályázathoz kapcsolódó szakmai tevékenység önerő
részét biztosította. A tőkeszerkezeti és jövedelmezőségi mutatók alakulását a
kiegészítő melléklet III. 2.a. pontja tartalmazza.
A követelések részletes bemutatását, a kintlévőségek korosított alakulását a
Kiegészítő melléklet II.3. pontja tartalmazza. A vevői követelés elismert teljesítése, a
határidőn túli követelések behajtása érdekében a szükséges intézkedést megtettük.
A kötelezettségek részletes bemutatását, korosítását a Kiegészítő melléklet II.7.
pontja tartalmazza. A követelések és kötelezettségek bázis évhez képest jelentősen
emelkedtek. Ennek oka, hogy a Társaság rendezte a 2016. évben a Téli Fesztivált
(2015. évben nem), a kimutatásból kitűnik, hogy a követelések és kötelezettségek
döntően 30 napon belüliek.
A mérleg fordulónapján a Társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége, lejárt
köztartozása nem volt.
A társaság likviditása megfelelő, rövid lejáratú kötelezettségeit likvid pénzeszközeivel
finanszírozni tudja. A mérleg fordulónapját követően nem következett be olyan
lényeges esemény, mely a lezárt időszak valós képét befolyásolja.

III.
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Egyéb információk

A Társaság tevékenységét a környezetvédelmi előírások és elvárások betartásával
végzi. A HÍRÖS AGÓRA projekt keretében végzett felújítás során energiatakarékos
vízcsap, kézszárító került beépítésre. A keletkezett papírhulladékot elkülönítetten
kezeljük, az újrahasznosítás érdekében méh telepre szállítjuk. A veszélyes hulladékot
elkülönítetten tároljuk, és a megfelelő gyűjtő helyekre szállítjuk.
Kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenység a Társaság szakmai feladatköréből
adódóan nem releváns.
A bér, létszám alakulását a kiegészítő melléklet IV. pontja tartalmazza. A Társaság
teljes álláshelyi létszáma 60 fő (30,5 fő szakmai munkakörben és 29,6 fő nem
szakmai - gazdasági, ügyviteli, műszaki, technikai munkörben). 2016. évben az
átlagos állományi létszám a tervezetthez képest kevesebb volt, mivel egyes
területeken közfoglalkoztatott munkatársak alkalmazásával valósítottuk meg
feladatainkat.
A munkatársak személyi alapbérét és a munkaköri átlagbéreket felülvizsgáltuk a
megszűnt intézmények és a volt KKKK Kft. dolgozói bérek tekintetében jelentős
eltérés mutatkozott. Szükséges volt az azonos munkakörben dolgozók átlagkeresetre
történő szintrehozása, melyet a Tulajdonosi egyeztetést követően 2016. január 1.
napjával megvalósítottunk. Ennek többletköltsége 2016. évre mintegy 10 millió Ft
volt. Cafeteria juttatás 2015. július 1-től került bevezetésre nettó 5 ezer Ft/fő/hó
összegben, ennek többletköltsége 2016. évre 2,7 millió Ft. A juttatás további
emelését nem tervezzük.
A Társaság tevékenységét a környezetvédelmi előírások és elvárások betartásával
végzi. A HÍRÖS AGÓRA projekt keretében végzett felújítás során energiatakarékos
vízcsap, kézszárító került beépítésre. A keletkezett papírhulladékot elkülönítetten
kezeljük, az újrahasznosítás érdekében méh telepre szállítjuk. A veszélyes hulladékot
elkülönítetten tároljuk, és a megfelelő gyűjtő helyekre szállítjuk.
Az Állami Számvevőszék 2016. évben fejezte be a Hírös Agóra Nonprofit Kft. 20112014. közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését, mely a közfeladat-ellátását érintő
gazdálkodási tevékenységet vizsgálta. Az Ász megállapította, hogy a Társaság
gazdálkodása szabályszerű volt, jelentősebb hibát, szabálytalanságot nem talált, a
tulajdonos Önkormányzat is megfelelően biztosítja a közfeladatok ellátását.
A Társaság 2016. évi feladatait a közművelődési megállapodásnak valamint az
Önkormányzat által jóváhagyott üzleti tervnek és az erre épülő munkatervnek
megfelelően teljesítette. A 2016. évi beszámoló alapján a Kft. sikeres eredményes
évet zárt.

1.sz. melléklet

A Hírös Agóra Nonprofit Kft
2016. évi szakmai beszámolója
A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. 100 %-os önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaság, amely a székhelyen kívül 5 telephelyen 22 féle,
tartalmilag szerteágazó közhasznú és vállalkozási feladatellátást folytat.
A társaság fő tevékenysége a közművelődési feladatellátás.
2016 volt az első év, amikor az adottságok és lehetőségek folyamatos
feltérképezésével el tudtuk indítani az egységes szemléletű, az erőforrásainkat
racionálisabban és hatékonyabban felhasználó szakmai tevékenység további
erősítését és fejlesztését.
Ezért 2016-os üzleti és szakmai tervünkben a közhasznú feladataink,
szolgáltatásaink számának és színvonalának emelését tűztük ki célul a gazdasági és
humánerőforrásaink jobb kihasználásával, a szakmai tevékenységek jobb
összehangolásával, a költséghatékonyabb működés, és a marketing tevékenység
szervezeti kereteinek kialakításával.
A társaság a 2016. évi feladatait a közművelődési megállapodásnak valamint az
Önkormányzat által jóváhagyott üzleti tervnek és az erre épülő munkatervnek
megfelelően teljesítette.
2016-ban egy gazdag, a közönség körében is sikert arató programkínálatot
valósítottunk meg. Folyamatos tartalmi és módszertani megújulás jellemzi
szervezetünk szakmai tevékenységét, amelyet nemcsak a város lakossága, de a
2014-ben elnyert „Minősített Közművelődési Intézmény” cím 2016-ban lezajlott
utóvizsgálata is igazolt.
2016-ban 6901 programot szerveztünk, amelyen 1.133.309 látogató vett részt. 515
ismeretterjesztő foglalkozást, 5166 közösségi klubprogramot, 109 tábort, 1161
kiállítást és műsoros rendezvényt valósítottunk meg. Külső szervek programjainak
516 alkalommal voltunk segítői, lebonyolítói.
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINK
Kiemelkedő szakmai feladatunk volt 2016-ban a városi Gyermeknap, az első
Kecskeméti Barackpálinka- és Borfesztivál, valamint a Téli Fesztivál megszervezése.
2016-ban több országos szakmai kezdeményezéshez is eredményesen
kapcsolódtunk. Februárban a Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozat
egyik kiemelt helyszíne voltunk Júniusban a város kulturális intézményeivel közös
programot kidolgozva vettünk részt a „Múzeumok Éjszakája” országos akcióban az
első Kecskeméti Hőstalálkozó megszervezésével. Házigazdaként nagy szakmai
sikert aratva mutattuk be a Hírös Agórában folyó ifjúsági tevékenységet a Kulturális
Központok Országos Szövetsége szakmai napján. A Marosvásárhelyi Forgatag
rendezvényen díszvendég volt Kecskemét. Elismerést kiváltó dramatikus és
játszóházi programokkal vettünk részt az eseményen, amelyen a Kecskeméti
Szimfonikus Zenekar is nagysikerű hangversenyt adott. Novemberben a
Miniszterelnökség felkérésére az Uniós Fejlesztések Nyílt Napja keretében
szerveztünk egész napos, az agórában folyó tevékenységet sokszínűen bemutató
ifjúsági, gyerek, felnőtt, és családi programokat.
Társrendezőként sikeresen valósítottuk meg a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó
Fesztivál, az Országos Diákszínjátszó Találkozó, és a Tóth Ferenc Gyermek Néptánc
Koreográfiai Verseny regionális, illetve megyei fordulóit, valamint a HOL-MI regionális
művészetpedagógiai módszervásárt, és a megyében működő játszóház vezetők
szakmai napját, a Tökös Napot.
A Hírös Agóra fenntartásában működő alkotó közösségek közül a Kecskeméti
Szimfonikus Zenekar 50. éves évfordulóját gazdag rendezvénysorozattal ünnepeltük
meg. A zenekarnak Kodály Zoltán-díjat adományozott a közgyűlés. A Kecskemét
Táncegyüttes két nagysikerű gálaműsorral ünnepelte meg fennállásának 40 éves
évfordulóját.
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Közösségi ismeretterjesztő játék szervezésével és zenei programokkal vettünk részt
a Katona évforduló méltó megünneplésében.
Tervszerű és koordinált együttműködést valósítottunk meg a város kulturális és
oktatási intézményeivel.
Pályázati forrásszerző tevékenységünk 2016-ban is jelentős volt. 53 pályázatot
készítettünk, és 44 millió forinttal sikerült kiegészítenünk a közművelődési feladataink
ellátását biztosító gazdasági lehetőségeinket.
A NONFORMÁLIS és FORMÁLIS
KÉPZÉSEK, TANULÁSI LEHETŐSÉGEK
területén is gazdag kínálatot sikerült megvalósítanunk. A már évek óta működő
tanfolyamok mellett számos újdonságot is kínáltunk (zeneovi, játék animátorképzés,
kézműves műhelyfoglalkozások, osztálykiránduláson lévőknek „kulturális óra” jellegű
programok, tréningek, stb.).
2016-ban is kiemelt érdeklődés kísérte az alakformáló, egészségmegőrző tornákat,
jógatanfolyamokat, amelyekből az igények szerint szerveztünk csoportokat
telephelyeinken. Megújult tematikával sikeresen folytattuk a Szülők iskolája
ismeretterjesztő programunkat, és a természetismereti sorozatainkat.
Változatlan népszerűség mellett valósítottuk meg a gyermekekeknek, fiataloknak és
felnőtteknek szóló ismeretterjesztő sorozatainkat, szakköreinket, környezet és
természetvédelmi szemléletformáló programjainkat.

A nyári szünidő teljes időtartamára hirdettünk képességfejlesztő napközis és
bentlakásos táborokat, amelyek népszerűek voltak. 84 különféle tartalmas időtöltést
biztosító napközis tábort valósítottunk meg 1.612 résztvevővel.
A Kecskemét Táncegyüttes Ifi csoportja Kanadában vett részt egy tánctáborban a
torontói Kodály Táncegyüttes tagjaival.
PARÁDFÜRDŐI IFJÚSÁGI TÁBOR ÉS ERDEI ISKOLA
Szakmai munkánkat nagyban segítette, hogy telephelyünket zavartalanul
működtethettük, sőt, kisebb fejlesztésekre is lehetőségünk nyílt 2016-ban: új
ágybetétek és ágyneműgarnitúrák kerültek beszerzésre, illetve befejeződtek a
villamoshálózat
és
a
konyha
karbantartási
munkálatai
is.
A látogatószám stabil maradt, 2016-ban közel 9.000 vendégéjszakánk volt. A város
támogatásának köszönhetően közel 500 kecskeméti gyermek táborozhatott
ingyenesen Parádfürdőn. Az előző éveknél több csoport érkezett az ország más
területeiről. Táborunk továbbra is népszerű családi programok céljára is, így egyesületek közreműködésével - több héten át táboroztattunk családokat. Az egyéni
vendégéjszakák számának növelése, illetve az őszi és téli időszak jobb
kihasználtsága marad a cél a továbbiakban is.
A
VÁROS
KÖRNYEZETI,
SZELLEMI,
MŰVÉSZETI
ÉRTÉKEINEK,HAGYOMÁNYAINAK FELTÁRÁSA, MEGISMERTETÉSE, A HELYI
MŰVELŐDÉSI SZOKÁSOK GONDOZÁSA, GAZDAGÍTÁSA tevékenységkörben
2016. februárjában a Kultúrháza Éjjel Nappal országos szakmai akcióhoz
kapcsolódva, a társaság valamennyi kecskeméti telephelyén szervezünk az élő zenét
és a fiatalságot a középpontba állító programokat. Hetényegyházi Közösségi
Házunkban májusban rendeztük meg a Sportnapot, számos sportolási lehetőség
kipróbálására buzdítva a városrész lakóit.
Művészeti és ismeretterjesztő kiállításainkat, szakkiállításainkat, vásárainkat
szakmai tervünknek megfelelően valósítottuk meg.
Az ifjúsági otthonban működő műhelyeinkben az óvodai, iskolai csoportokat öt
különböző vizuális és kézműves foglalkozás várta egész évben. A nyári időszakban
pedig az osztálykiránduló és a külső táborozó csoportoknak kínáltunk elfoglaltságot.
A programokat kézműves mesterek vezették, melyek során évszakokhoz,
ünnepkörökhöz, szokásokhoz kapcsolódó tárgyakat, ajándékokat alkothattak a
gyerekek. A foglalkozásokon összesen 1067 gyermek vett részt.
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AZ EGYETEMES, A NEMZETI, A NEMZETISÉGI ÉS MÁS KISEBBSÉGI KULTÚRA
ÉRTÉKEINEK MEGISMERTETÉSE, A MEGÉRTÉS, A BEFOGADÁS, AZ ALKOTÁS
ELŐSEGÍTÉSE, AZ ÜNNEPEK KULTÚRÁJÁNAK GONDOZÁSA FELADATKÖRBEN
TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEINK feladatkörben kiemelkedő jelentőségűek voltak a
társaságunk által megrendezett fesztiválok.
Kecskemét város egyik legnagyobb hagyományú kulturális rendezvénysorozatát, a
Kecskeméti Tavaszi Fesztivált 31. alkalommal rendeztük meg a város kulturális
intézményeinek bevonásával.
A Tavaszi Fesztiválon 33 belépődíjas és 107 ingyenes program volt, amelyet 18.750
fő tekintett meg. A látogatók kb. 15 %-a külföldi volt. A 140 programot 1964 fellépő
adta elő. A fesztivál munkáját 107 önkéntes segítette.
A városi Gyermeknapra is gazdag programkínálatot állítottunk össze. A város főtere
nagy játszóházzá változott, amelynek keretében mintegy 50 tartalmas tevékenység,
játékprogram várta a nap folyamán a több ezres közönséget.
A Kecskeméti Barackpálinka és Borfesztivál, amelyet először szervezett meg a
társaságunk 2016. június 22-26-ig várta az érdeklődőket. A gasztronómiai kínálat
mellet a gyermekeknek és a fiataloknak külön programokat biztosítottunk, és
koncerteket szerveztünk minden estére, illetve kiegészítő programokat
(gyümölcsszentelés, borrendek felvonulása stb.). A fesztivál jól sikerült, nagyon sok
látogatója volt.
A Kodály Művészeti Fesztivált a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály
Zoltán Zenepedagógiai Intézetével közösen rendeztük meg 2016-ban is. A július
utolsó két hetében megrendezett programsorozaton világhírű külföldi és hazai
zenészek léptek fel. 12 hangversenyt és kiállítási programot, valamint 6 térzenét
szerveztünk, melyből 9 ingyenes volt. A szakmai érdeklődők 5 mesterkurzuson
vehettek részt. Az összes látogató 5047 fő volt, melynek 70%-a volt külföldi. A
rendezvényeken 305 előadó lépett fel.
A Kecskeméti Népzenei Találkozót a Kárpát-medencei Közművelődési
Kerekasztallal közösen szerveztük meg 2016. szeptember 16. és 18. között. A
népművészet sokszínűségét bemutató fesztivál 17 programja összesen 5370
látogatót vonzott, a találkozóhoz kapcsolódó Kecskefőző versenyt kb. 1.500 fő
látogatta. A rendezvényeken 107 fő lépett fel.
A Kecskeméti Téli Fesztivál megszervezése Társaságunk kiemelkedő feladata
volt. A fesztivál 5 hete alatt a főtéren 63 programot valósítottunk meg a
partnereinkkel közösen, új rendezvényekkel is sikerült gazdagítanunk a fesztivált.
Június 25-én az Első Kecskeméti Hősbemutató programjaival vettünk részt a Múzeumok
éjszakája fesztivál kecskeméti programjában.
A választékbővítő jelleggel megvalósított gyermek és felnőtt valamint családi színházi,
zenei bérleteink, egyedi előadásaink a tervezettnek megfelelően alakultak.

Inpresszálási munkánk során Fülei Balázs Bartók műsorából 4 előadást tartottunk
kecskeméti iskolákban. A Tavaszi Fesztiválra készült Csík János lemezbemutató
koncertjének még 4 helyszínen való előadását az NKA is támogatta. Júliusban a
szlovákiai Alsószelibe is eljutott a produkció. A „Fény felé” és az „Adagio” című
szintén Csík Jánosra épülő műsorainkat 4 helyen mutattuk be az országban.
OTTHON MOZI MŰKÖDTETÉSE, FILMMŰVÉSZETI PROGRAMOK
Az év első felében az Otthon Moziban minisztériumi és önkormányzati támogatásból
felújítottuk a hangrendszert és a vetítővásznat.

Az Otthon Mozi 2016-ban 563 vetítést tartott színvonalas art mozi tematikájú
filmekből, amelyet 20.406 néző tekintett meg. Az egy filmre jutó átlagos nézőszám
növekedett:36,31 fő volt. A nézőszám növekedésben jelentős szerepe volt a
műsorpolitika mellett a pályázati forrásból felújított hangtechnikának is. A mozi a
nyári szünidőben vakáció mozis vetítéseket tartott 10 alkalommal, a kisiskolásoknak
tavasszal és ősszel 4-4 alkalomból álló filmbérletet szervezett, igényes programmal
csatlakozott az országos filmes rendezvényekhez, filmnapokhoz.
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Sikeres közönség-találkozókat is szervezett, amelyek közül kiemelkedett az Oscardíjas animációs filmrendezővel Michael Dudok de Wit-tel megvalósított program.
Országos visszhangot váltott ki az első alkalommal februárban megszervezett Oscarkvízest. Novemberben hagyományt teremtő szándékkel MetroPolice Filmnapok
néven új műfaji filmfesztivált indítottunk el sikeresen.
A Médium Filmklub is változatlanul népszerű: a tavaszi vetítéssorozatra 355-en váltottak
bérletet.

AZ ISMERETSZERZŐ, AZ AMATŐR ALKOTÓ, MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEK
TEVÉKENYSÉGÉNEK
TÁMOGATÁSA
FELADATKÖRBEN
TERVEZETT
TEVÉKENYSÉGEINK kiemelt területe a Hírös Agórában otthonra lelt közösségek
közművelődési programjainak tervezése szervezése.
A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Kecskeméti Csoportja kiállítással ünnepelte működésük
40. évfordulóját. A Kecskeméti Szimfonikus Zenekar 50. éves jubileumára egy történeti
kiállítást készítettünk, nagysikerű ünnepi hangversenyt szerveztünk, amelyen Kobajashi Ken
Ichiro vezényelte az együttest. A zenekar májusban testvérvárosunkban, Marosvásárhelyen
adott koncertet. A2016-ban 40 éves Kecskemét Táncegyüttes 11 csoportban végezte a
művészeti alkotómunkáját, új műsort készített a Tavaszi Fesztiválra és tevékenyen részt vett
a város reprezentatív eseményein is és sikert aratva képviselte a magyar népművészetet
Kanada egyik legjelentősebb nemzetközi néptáncfesztiválján is.

REKLÁM, PROPAGANDA, PR TEVÉKENYSÉG, TELEPÜLÉSI, TÉRSÉGI
KULTURÁLIS INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA
Az év első felében új kommunikációs és marketing stratégiát dolgoztunk ki,
egységesítettük és fejlesztettük a honlapját, plakátjait, kiadványait.
Rendezvényeinkre, produkcióinkra, szolgáltatásaikra, fesztiváljainkra szórólapokat,
különböző méretű plakátokat, leporellókat, havi és tematikus kiadványokat
(műsorfüzet, havi programajánló, bérletkínálók) készítünk. Állandó kiadványaink,
melyeket többezres példányszámban ingyenes biztosítunk a nagyközönség számára,
a következők; Tavaszi Fesztivál Műsorfüzet, Kecskeméti Barackpálinka és
Borfesztivál Műsorfüzet, Parádi Tábor Ajánló, Programkínáló Ősz-Tél, Kodály
Fesztivál Műsorfüzet, Kecskeméti Téli Fesztivál Műsorfüzet. Időszakosan megjelenő
kiadványaink a bérletajánlók; Thália Bérletajánló, Kodály Bérletajánló, Tavaszi, Őszi
Filmklub Bérletajánló, Színházi Bérletajánló, Mozdulj Bérletajánló. 2016 nyarán ismét
megjelentettük félévre szóló programajánlónkat, ami az előző évinél is szebb,
színvonalasabb és nagyobb terjedelmű lett.
2016-ban 6 műsorfüzet készült közel 15.000 példányban.
HETÉNYEGYHÁZI KÖZÖSSÉGI HÁZ
A Hetényegyházi Közösségi Házat tulajdonosi döntés alapján 2013. augusztus 1-től
működtetjük. A fő célunk az ott folyó közművelődési tevékenység eredményeinek
megtartásával a szakmai innováció folytatása volt. 2016-ban ennek számos elemével
találkozhattak már a hetényiek: új környezetvédelmi szemléletformáló programot
indítottunk, több tanfolyamot, és több műsoros előadást, és ismeretterjesztő
programot, kiállítást, tábort sikerült megvalósítanunk a városrészben. Fő szervezőivé
váltunk a városrész kiemelt rendezvényeinek is: Városrészi Sportnapnak, és Hetényi
Nap Helyi Érték Fesztiválnak.
A TERÜLETI SZINTŰ KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSAI FELADATKÖRBEN
2016-ban elkezdtük a kecskeméti járási, térségi települések vezetőivel, és a kulturális
intézményeinek, szervezeteinek képviselőivel való közvetlen, személyes
kapcsolatfelvételt
Megkezdtük a szakmai (stratégiai) partnerség kialakításának előkészítését,
egyeztetését a térségi feladatot ellátó kulturális, területfejlesztési munkát végző
partnerekkel:
A Hírös Agóra szakmai tevékenységét két alkalommal mutattuk be a kistérségi
települések polgármestereinek találkozóján és a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai
napján.
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2016 októberében Közkincs műhely néven szakmai fórumot hoztunk létre a járásban
dolgozó közművelődési szakemberek részvételével.
A térségi közművelődési programokat megjelentettük a Hírös Agóra honlapján.
II.

IFJÚSÁGI FELADATAINK
A Hírös Agóra Nonprofit Kft. kiemelt figyelmet fordít a helyi fiatalokra: önálló
szakmai ágazatot működtet, és kifejezetten ifjúságsegítő szakembereket
foglalkoztat a települési ifjúsági munka irányítása és fejlesztése céljából.
Kecskemét ifjúságpolitikája szempontjából 2016 mozgalmas és sikeres év volt:
Városunk februárban OPEN’19 elnevezéssel újra beadta pályázatát az Európa
Ifjúsági Fővárosa címre – igaz, ezúttal nem jutottunk be a döntőbe;
A Kecskeméti Ifjúsági Tanács megbízásából a Polgármesteri Hivatal
Társadalompolitikai Osztályával közösen az év elején nagymintás helyi
ifjúságkutatási programot valósítottunk meg, mely a következő időszak ifjúsági
cselekvési területeinek mutathat irányt.
Ugyancsak a Társadalompolitikai Osztály munkatársaival közösen év végéig
tervezőműhelyeket működtettünk, melyek eredményeként elkészült Kecskemét
MJV Ifjúsági Cselekvési Terve a 2017-2019-es időszakra.
Városrészi ifjúsági közösségi terek hozzáférhetősége és látogatottsága 2016ban
10PERC/KÖZ-tér Ifjúsági Közösségi Tér és Információs Pont (Belváros)
Nyitott tér szolgáltatás (heti 18 órában):
112 alkalom / 3.514 fő
Saját szervezésű programok:
54 alkalom / 1.667 fő
ELEVEN Ifjúsági Közösségi Tér és Információs Pont (Széchenyiváros)
Nyitott tér szolgáltatás (heti 15 órában):
133 alkalom / 2.754 fő
Saját szervezésű programok:
79 alkalom / 982 fő
Befogadó tér:
74 alkalom / 599 fő
KÉK ELEFÁNT Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér (Árpádváros)
Nyitott tér szolgáltatás (heti 20 órában):
216 alkalom / 4.500 fő
Saját szervezésű programok:
64 alkalom / 1.707 fő
Befogadó tér:
9 alkalom / 99 fő
HETÉNYI KÖZTÉR Ifjúsági Közösségi Tér és Információs Pont
(Hetényegyháza)
Nyitott tér szolgáltatás (heti 22,5 órában): 192 alkalom / 1.961 fő
Saját szervezésű programok:
49 alkalom / 653 fő
ÖSSZESEN:
982 ALKALOM / 18.436 fő
Nyitott tér szolgáltatás:
Saját szervezésű programok:
Befogadó tér:

653 alkalom / 12.729 fő
246 alkalom / 5.009 fő
83 alkalom / 698 fő

HELPI IFJÚSÁGI FEJLESZTŐ MŰHELY
A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Batthyány u. 33. szám alatt
található telephelyén elsősorban a személyes segítségnyújtáshoz kapcsolódó
ügyfélszolgálati munka (információ-szolgáltatás, tájékoztatás, tanácsadás,
fejlesztés), illetve a fiatalok elérését, bevonását segítő szolgáltatások (felkereső
munka, ifjúsági részvétel) koordinációja zajlott 2016-ban.
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Személyes segítségnyújtás, tanácsadás
Pályaválasztási tanácsadás és eFelvi Napok: a kecskeméti középiskolások
számára anonim pályaorientációs tanácsadás és segítségnyújtás a felvételi
regisztrációhoz.
Az egyéni tanácsadásokon 1-2 fő vesz részt (személyenként 2-4 alkalommal), a
tájékoztató napokon 6-10 fő. 2016-ban: 205 alkalom / 171 fő
Életvezetési tanácsadás: a helyi ifjúságvédelmi jelzőrendszer hatékony
működésének köszönhetően a nehéz élethelyzetbe, krízisbe került fiatalok
többségét az alapellátó rendszerbe tudtuk irányítani, adekvát segítő
szervezethez, szakemberhez. Csak kevesen voltak, akik nálunk vették igénybe
az egyéni tanácsadást. 2016. évben: 14 alkalom / 8 fő
EURODESK és ERASMUS+ tanácsadás: az ifjúsági mobilitást segítő
tevékenység célja, hogy minél több fiatal tudjon bekapcsolódni nemzetközi
ifjúsági csereprogramokba és önkéntes feladatvállalásokba. 2016. évben: 261
fő 193 alkalommal vett részt tanácsadáson (melyek következtében 89 fő 18
nemzetközi projektben vett részt, és 11 fő összesen 29 hónap önkéntes munkát
végzett az Európai Unió országaiban).
Egyéni és csoportos fejlesztések
Fejlesztő foglalkozások: a résztvevő fiatalokat hozzásegítjük önálló döntéseik
meghozatalához, szociális és kommunikációs kompetenciáik fejlesztéséhez.
2016-ban 27 alkalom, 46 fő
Önismereti csoport: a fiataloknak támogatást nyújtunk korosztályi
sajátosságuk egyik legfontosabb kihívásában, önmaguk megtalálásában. 2016ban 1 alkalom, 15 fő
Ifjúsági relaxációs tréning: vezetésünkkel a résztvevők elsajátítják az autogén
tréning technikát. 2016-ban 7 alkalom / 30 fő
Diákvezető képzés: olyan gyakorlati tapasztalatokhoz juttatjuk a kecskeméti
illetve itt tanuló fiatalokat, melyek segítségével magabiztosabban vehetnek
részt az őket érintő kérdések megválaszolásában, események formálásában.
2016-ban 6 alkalom, 48 fő
Tréningszolgáltatás: diákoknak, pedagógus közösségeknek és cégeknek
szervezünk csapatépítő, illetve kompetenciafejlesztő tréningeket. 2016-ban 10
alkalom, 305 fő
Tájékoztató és felkereső ifjúsági munka
Rendhagyó osztályfőnöki órák: 11 témakörben tartunk ismeretátadó,
tájékoztató órákat, foglalkozásokat, tréningeket középiskolásoknak (kiemelt
témák: felnőtté válás, továbbtanulás, munka világa, biztonságos internet,
szexedukáció, nemzetközi ifjúsági cserék). 2016. évben: 82 alkalom / 1.640 fő
Rendhagyó szülői értekezletek: 12 alkalommal rendeztünk rendhagyó szülői
értekezletet, 3 alkalom pályaorientáció, 9 alkalom európai mobilitás
témakörben. Részvevők száma. 120 fő
Pályaválasztási kiállítás és börze: partnerségi részvétel a Kormányhivatal
rendezvényén. 2016. évben: 1 alkalom / 2.000 fő
HELPI+ Napok: ifjúsági szolgáltatásaink népszerűsítése a város
középiskoláiban, illetve főtéri rendezvények alkalmával. 2016. évben: 6
alkalom / 1.930 fő
Társadalmi részvétel támogatása
Iskolai közösségi szolgálat: a Társaság telephelyein 134 fő diák, összesen
1.640 óra közhasznú munkát végzett. Társaságunk segíti civil
partnerszervezetek számára is a fiatalok közvetítését. 2016-ban 24 középfokú
oktatási intézménnyel volt megállapodásunk (közöttük nem csak kecskeméti
székhelyűekkel is).
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Önkéntesség: A korábbi években meghirdetett és működtetett önkéntes
csoport helyett a fiatalok egyéni bevonása történt a Társaság programjaiba,
projektjeibe, illetve a közösségi terek munkájába. 2016-ban 30 fő bevont
önkéntes, 400 munkaóra
Érdekképviselet: 2015 óta Társaságunk mentorálásával működik a
Kecskeméti Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (KGYIÖK), mellyel közösen
2016. évben sikerült megvalósítanunk az Első Kecskeméti Ifjúsági Bált.
Ugyancsak közösen szerveztünk 2 Diákfórumot és a VI. Városi Ifjúsági
Párbeszéd Napját, de együtt vettünk részt a Városi Tanévzáró Fesztivál
megszervezésében is. Diákvezetőink aktív közössége 20 fő, közel 500 fiatal
kapcsolódott be 2016-ban a KGYIÖK munkájába.

