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T ÁJÉKOZTATÓ 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2018. december 11-én tartandóülésére 

 

Tárgy:Tájékoztató a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. követeléseivel 

kapcsolatban 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

A Tisztelt Bizottság 183/2018. (XI.12.) VPB. számú határozatában tájékoztatásom kérte arról, 

hogy az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú 

Kft. (a továbbiakban: társaság) és a Kecskeméti Szakképzési Centrum (a továbbiakban: 

KSZC) között milyen egyeztetés történt a fennálló fizetési kötelezettséggel kapcsolatban. 

 

Mint az a Tisztelt Bizottság előtt ismert, atársaság gyakorlati, oktatási célnak megfelelő 

eszközökkel felszerelt oktatási egységeket bocsátott a KSZCrendelkezésére, azonban 2017. 

augusztus 30. napjától a szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének feltételeit a két 

szervezet nem rögzítette megállapodásban. A társaság az általa nyújtott szolgáltatást 

folyamatos jelleggel számlázta a KSZC részére, mely számlák azonban a megállapodás 

hiányában nem kerültek kifizetésre, így a társaságnak követelése áll fent a KSZC-vel 

szemben. 

 

A társaság és a KSZCközött az elmúlt időszakban a megállapodás tervezett tartalma és 

megkötése kapcsána helyzet mihamarabbi megnyugtató rendezése érdekében folyamatos 

egyeztetés zajlott, azonban mivelbizonyos kérdésekben a feleknek mindeddig nem sikerült 

közös álláspontra helyezkednie, a megállapodás aláírására sem került sor. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy megkeresésemre a felek arról tájékoztattak, hogy az 

eddig vitatott kérdésekben közös álláspontot alakítottak ki, így a megállapodás megkötésének 

és a KSZC társaság felé fennálló fizetési kötelezettsége rendezésének elvi akadálya nincsen. 

A megállapodás véglegesítése jelenleg is folyamatban van, a megállapodás megkötéséről 

tájékoztatni fogom a Tisztelt Bizottságot. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2018. december 4.  

Gaál József 

alpolgármester 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

……../2018. (XII.11.) VPB. számú határozat 

Tájékoztató a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. követeléseivel kapcsolatban 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta Gaál József alpolgármester 77-24/2018. számú tájékoztatóját és az alábbi 

határozatot hozta: 

A bizottságGaál József alpolgármester 77-24/2018. számú tájékoztatójában foglaltakat 

tudomásul veszi. 


