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Tisztelt Bizottság! 

 

A Tisztelt Bizottság 2017. júniusi rendes ülésén tárgyalta az önkormányzat kizárólagos és 

többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságainál működő felügyelőbizottságok 2016. évben 

lefolytatott ellenőrzéseiről szóló beszámolók, valamint a 2017. évi ellenőrzési tervek 

elfogadásával kapcsolatos előterjesztést.  

 

A Tisztelt Bizottság három gazdasági társaság felügyelőbizottsága által készített 2016. évi 

beszámolóhoz kapcsolódóan fogalmazott meg kérdést, melyek megválaszolása érdekében az 

önkormányzat által irányított gazdasági társasághoz fordultunk az alábbiak szerint. 

 

A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága 2016. évi beszámolójához 

kapcsolódóan tájékoztatást kértünk a 2016. április 6-án megtartott ülésen kialakult 

véleménykülönbségről. 

 

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. tekintetében észrevételezte a Tisztelt Bizottság, 

hogy a társaság felügyelőbizottsága egyik határozatával felhívta az ügyvezetés figyelmét az 

üzemanyag-takarékosság fokozottabb érvényesítésére, így az e tekintetben megtett 

intézkedésekről kértünk információt. 

 

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. esetében a bizottság jelezte, hogy a társaság 

felügyelőbizottsága felhívja a figyelmet arra, hogy visszatérő probléma a Kecskeméti 

Szakképzési Centrumnak való számlázás. Ehhez kapcsolódóan arról kértünk tájékoztatást, 

hogy amennyiben a centrum által felajánlott összeg a költségek ellentételezésére elfogadásra 

kerül, akkor a fennmaradó követelés bevétel kiesést, vagy a ténylegesen meglévő vagyon 

csökkenését eredményezi-e. 

 

A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft., a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft., 

valamint a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetői a feltett kérdésekre a 

jelen tájékoztatóhoz mellékelt válaszleveleket juttatták el hozzánk.  

 

Kérjük, a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatóban foglaltakat elfogadni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. október 2. 

 

 

 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás  Gaál József 

 alpolgármester alpolgármester 



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

…/2017. (X. 24.) VPB. sz. határozat 

Tájékoztató egyes kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok felügyelőbizottságai által 2016. évben lefolytatott ellenőrzésekről készült 

beszámolókhoz feltett kérdésekre  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás ás Gaál József alpolgármesterek fenti tárgyban 

készült 2419-78/2017. számú tájékoztatóját és a következő határozatot hozta: 

 

A bizottság a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. 


