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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére, 

 

 Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 

2013. évi zárásához kapcsolódó kérelméhez.  

 

 

                                  Előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2013. évi 

zárásához kapcsolódó kérelme az önkormányzat nyilvántartásait és gazdálkodását is 

érinti. A felmerült problémáikra a megoldást közösen kerestük, annak jóváhagyását  

kértük a  közös könyvvizsgálónktól.  

 

Az önkormányzat a járdákat csak 2014. január 1.-ével tudja átadni vagyonkezelésbe, 

ugyanis mi már a könyveinket lezártuk, a beszámolónk továbbításra került az 

Államkincstárhoz. A gazdasági társaság számára ez nem jelent problémát. 

 

A fürdő előtti  parkoló építéséről szóló  5.778.500.- forint összegű számla fedezete a 

Kft. részére 2014. évre megállapított önkormányzati támogatás azonos  összegű 

csökkentése lesz. Összességében nem érinti az önkormányzati költségvetés főösszegét, 

a belső átvezetések megoldhatóak. 

 

Az értékcsökkenés visszaforgatásának előírása a vagyongazdálkodásra átadott vagyon 

értékmegőrzését szolgálja. Amennyiben nem saját gazdasági társaságának adná át az 

önkormányzat, illetve ha ezek a vagyontárgyak magukban hordoznák a bevételszerzés 

lehetőségét, mindenképpen meg kellene követelni, az értékcsökkenésnek megfelelő 

összegű beruházás, felújítás elvégzését. A Kft előterjesztésében felsorolt indokok  

alapján azonban ennek teljesítésére egyenlőre nincs az önkormányzati támogatáson 

kívüli forrásuk.   
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ezer forint kölcsönt vett igénybe az önkormányzattól 2013.-ban, amely állt egyrészt 

1800 ezer forint finanszírozásból, és 343 ezer forint számla átvállalásából.  

A Kft.  a 2014. évi üzleti tervében ennek a kölcsönnek a visszafizetését nem tervezete, 

ugyanis olyan többletmunkát látott el, amelyre a megrendelést az önkormányzattól 

kapta. 

A kölcsön visszafizetése nem szerepel az önkormányzat bevételei között sem, tehát 

amennyiben a Képviselő-testület az elengedését támogatja, az önkormányzat 

költségvetésében változás nem áll be. 
  

Határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat  kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társasága, a Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2013. évi számviteli 

nyilvántartásainak rendezése érdekében az alábbi határozatot hozza:  

 

1.) A felújítandó járdaszakaszokat 2014. január 1.-i időponttal átadja a  

Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft vagyonkezelésébe. 

Az átadás a következő utcák járdáira vonatkozik: 

- Kossuth 

- Mátyás 

- Széchenyi 

- Klapka 

- Arany János 

 

2.) A Kastélypark Fürdő előtt épített parkoló Városgazdálkodási és 

Intézményüzemeltetési Kft-nél felmerült költségéről készült 5.538.520.- forint 

összegű számlát kiegyenlíti, ugyanakkor a  kiszámlázott összeggel csökkenti 

a Kft. részére 2014. évre megállapított önkormányzati támogatás összegét. 

 

3.) A Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. Által 2013. évben 

megvalósított fejlesztések, felújítások értékén felül még fennálló 4.969.221.-ft 

értékcsökkenés  visszaforgatásától, céltartalékba helyezésétől mentesíti 

gazdasági társaságát. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a vagyongazdálkodásra vonatkozó szerződés fentiek szerinti 

módosításáról, a vagyonkezelés változás önkormányzati nyilvántartásokon történő 

átvezetéséről, valamint a 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról e határozat 3.) 

pontjában foglaltak szerint gondoskodjon. 

 

Határidő: 2014. április 30.  

Felelős:    Dr. Makai Sándor jegyző 

 

Füzesgyarmat, 2014. április 16. 

                                                                                                                 Bere Károly                                                                                                           

polgármester  


