1.3. Gazdálkodó szervezetek
Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
Adat megnevezése
Azon gazdálkodó szervezetek neve,
székhelye,
elérhetősége
(telefon,
telefax, földrajzi hely, postacím,
elektronikus levélcím), tevékenységi
körének leírása, képviselőjének neve, a
közfeladatot
ellátó
szerv
részesedésének mértéke, amelyek a
közfeladatot ellátó szerv többségi
tulajdonában állnak, illetve amelyek
felett
közvetlen
irányítással
rendelkezik

Megjegyzés

1. Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.
székhelye: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 65-67.
tel.: 06-29/410-409, 413-212, 610-380
fax.: 06-29/410-409
e-mail: vigado@vigadokft.hu
URL: http://www.vigadokft.hu
képviselő: Hanzelik Andrea ügyvezető igazgató
tevékenységi kör leírása: közösségi színtér, illetve
közművelődési intézmény biztosítása, fenntartása és
működtetése (a közművelődés, a tudományos, művészeti élet
körébe tartozó tevékenységek ellátása, a megépült városi „Civil
Központ” korszerűsítése, bővítése, üzemeltetése és a lakosság
kulturális szükségleteinek és igényeinek kielégítése)
a társaságban az önkormányzati részesedés mértéke: 100
%.

2. 2. KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zrt.
székhelye: 2200 Monor, Kossuth Lajos út 147.
telephelyei: 2200, Monor, Balassi Bálint utca 14. (Városi
Uszoda üzemeltetése) ,
2200 Monor, Péteri út 25. (Városüzemeltetési feladatok),
2200 Monor, Katona József utca 26. (Óvodák, Gondozási
központ közétkeztetési ellátása),
2200 Monor, Jászai Mari tér 1. (Iskolák közétkeztetési
ellátása),
2200 Monor, Bajcsy – Zsilinszky út 61. (Ravatalozó, temető
üzemeltetése).
Tel: 06-29-411-309
Fax: 06-29-611-300
E-mail: kovalrt@kovalrt.hu
URL: kovalzrt.hu
képviselő: Takács Endre elnök igazgató,
Vadas Ferencné ágazatvezető
a társaságban az önkormányzati részesedés mértéke: 100 %
tevékenysége: A vállalkozás jelenlegi tevékenységi köre víz- és
csatornaszolgáltatás, köztisztasági tevékenység, első sorban,
víz- csatornaépítő tevékenység, önkormányzati lakások
kezelése. Tevékenységi köre a víz-és csatornaszolgáltatással a
Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat megszüntetése után
1992. decemberétől bővült ki. Az érintett önkormányzatoknak
(Monor, Gomba, Bénye) választási lehetőségük volt arra nézve,
hogy a vagyon a tulajdonukba kerüljön-e. Az önkormányzatok
éltek a törvény nyújtotta lehetőséggel és igényt tartottak a
vagyonra. 1995-től az építő ipari tevékenység fokozatosan
csökkent.
2002.
szeptemberétől
a
csatornahálózat,
decemberétől pedig az új szennyvíztisztító telep működik, hat
település
csatornaszolgáltatását
ellátva.
A
csatorna
közművagyon tulajdonosa a Monor és Térsége Társult
Települések
szennyvízcsatorna
és
Tisztítótelep
Tulajdonközössége, a KÖVÁL Zrt. pedig az üzemeltető je. Az
önkormányzatok a vagyont bérleti díj fejében adják át
használatra a KÖVÁL Zrt.-nek, ez a díj az árba beépíthető
,árképzési tényező . Rendszeres és folyamatos szolgáltatást
egyébként nyolc településen végez a KÖVÁL Zrt. a
településfejlesztés-és rendezés, városüzemeltetés körébe tartozó
egyes tevékenységek ellátása, különösen a vízrendezés, a
településtisztaság,
temető-és
parkfenntartás
területén
ravatalozó, temető üzemeltetése ) illetve, a településen tervezett
sportcentrum korszerűsítése, bővítése, közte kiemelten – az
egészségmegőrzés és betegségmegelőzés szempontjainak, a
lakosság rendszeres sportolási szükségleteinek és igényeinek,
egészséges életmódját elősegítő rendszeres sportolási
lehetőségeinek szem előtt tartásával –a megépült
uszodakomplexum
közhasznú
üzemeltetése,
óvodák,
Gondozási
központ
iskolák
közétkeztetési
ellátása.
Egészségház, házgondoki teendők ellátása.

3. Monori Városfejlesztő Kft.
székhelye: 2200 Monor, Kossuth Lajos út 147.
Tel: 06-29-413-219
Fax: 06-29-612-310
E-mail: info@monorivarosfejleszto.hu
képviselő: Rajki László ügyvezető
tevékenységi kör leírása: Előkészíti a városfejlesztési
tevékenységeket, mely során egyeztet a közösségi szféra és a
magánszféra képviselőivel.
Az önkormányzat megbízásából szervezi a városfejlesztési
tevékenységek megvalósítását, beruházások lebonyolítását.
A fejlesztések eredményeként ösztönzi a magánszféra
beruházásait és lehetőséget ad a közszféra és a magánszféra
szervezett együttműködésére a városfejlesztésben.
Elő segíti a városfejlesztési tevékenységek finanszírozásának
megtervezését.
Az akcióterület fejlesztése során keletkező közvetlen
bevételeket
városfejlesztési
célú
tevékenységek
finanszírozására fordítja.
A társaság ellátja a város arculatát jelentős mértékben
meghatározó jövőbeni fejlesztési projektek menedzselését.
Elősegíti a városfejlesztésben és város-rehabilitációban az
önkormányzati, kormányzati és EU források pénzügyi
szempontból hatékonyabb, szakmai szempontból jobb
koordinációval történő felhasználását.
Elősegíti az ingatlan-fejlesztések során külső pénzügyi
lehetőségek, források, (pályázatok, támogatások elnyerése)
felhasználását, amelyekkel az önkormányzati költségvetés
tehermentesíthető .
Segíti a magántőke bevonását az önkormányzat irányításával és
ellenőrzése mellett megvalósításra kerülő városfejlesztési
projektek finanszírozásába.
A kijelölt akcióterületen az Önkormányzat nevében valósít meg
fejlesztéseket.
a társaságban az önkormányzati részesedés mértéke: 100%
4. Monori Városépítő Kft.
székhelye: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 71. A. ép.
képviselő: Szolnoki István ügyvezető
tevékenységi kör leírása: Projekt társaságként elvégezte a
Monori Városháza új épületszárnnyal bővítését, végzi annak
üzemeltetését.
a társaságban az önkormányzati részesedés mértéke: 100%

