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Tárgy: Felügyelőbizottsági vélemény a Kft. 2017. évi üzleti tervéhez 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27. §-a alapján a 

felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő 

előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén 

ismertetni. Fenti jogszabályhelyre tekintettel a Füzesgyarmat Városgazdálkodási és Intézmény 

Üzemeltetési Kft. (továbbiakban: Kft.) Felügyelőbizottsága megvizsgálta a Kft. 2017. évi üzleti 

tervét és ahhoz kapcsolódóan az alábbi véleményt alakította ki: 

 

- a Kft. üzleti tervében a dolgozónként megállapított cafeteria keret 15.000 forint/hó összegben 

került betervezésre. Tekintettel arra, hogy a Kft. 100 %-os Önkormányzati tulajdonban álló 

gazdasági társaság, a Felügyelőbizottság véleménye alapján foglalkoztatottjait Füzesgyarmat 

Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) alkalmazásában álló 

közalkalmazottakkal azonos megítéléssel  célszerű kezelni. Ennek megfelelően a 

Felügyelőbizottság javasolta megfontolni a Kft. ügyvezetőjének, hogy a személyi juttatások 

tervezése során az Önkormányzat foglalkoztatottjaival azonos módon 200.000 forint/év 

mértékű cafeteria keret kerüljön meghatározásra. A keret csökkentésével a Kft. közel 700.000 

forintos bérmegtakarítást realizálhat 2017. év során.  

 

- a Kft. üzleti tervében nem került szerepeltetésre a rábízott vagyonra vonatkozó 2017. évi 

értékcsökkenés. A Kft. könyvvizsgálójával egyeztetve a Felügyelőbizottság javasolta, hogy az 

értékcsökkenés kerüljön kimutatásra az üzleti tervben, mely javaslatnak a gazdasági társaság 

foglalkoztatottjai a legfőbb szerv ülése előtt eleget tettek.  

 

- a kiadások tervezésére felhasznált analitikus kötelezettségvállalási nyilvántartás során 

kérdésként merült fel, hogy a kifizetésre kerülő bérleti díj tekintetében a szükséges 

dokumentáció rendelkezésre áll-e. A dokumentáció hiányosságára tekintettel a 

Felügyelőbizottság haladéktalanul felszólította az ügyvezetőt a szükséges alátámasztó 

dokumentumok beszerzésére.  

 

- a Felügyelőbizottság javasolta, hogy a Kft. fizikai állományának bemutatása során ne 

kerüljenek szerepeltetésre azok a közfoglalkoztatottak, akiknek a munkavezetési feladatait a 

Kft. ügyvezetője látja el, tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatási jogviszonyban állók az 

Önkormányzat munkavállalóinak minősülnek.  

 

Fenti hiányosságok pótlását illetve javítását követően a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és 

Intézményüzemeltetési Kft. 2017. évi üzleti tervét a Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a 

Kft. legfőbb szervének.  

 

Füzesgyarmat, 2017. január 12.  

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde 

Felügyelőbizottság elnöke 
 


