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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. december 15-i ülésére
Gazdasági társaságok önkormányzati támogatásának módosítása
Év közben havi gyakorisággal vezetői értekezletre hívom az intézményvezetőket, az
önkormányzati feladatokat ellátó Kft-k ügyvezetőt. A megbeszéléseken a szakmai munka
értékelése mellett természetesen a gazdálkodási – pénzügyi kérdések, problémák is terítékre
kerültek.
A decemberi vezetői megbeszélés már évértékelés is volt. A Városgazda Kft az előzetes adatok
alapján eredményes évet zár, saját bevételei a vártnál kedvezőbben alakultak, így
önkormányzati támogatási szükséglete alatta marad az év elején meghatározott összegnek.
A Pelikán Kft gazdálkodása az idén is feszített. A működés során időről időre jelentkező
likviditási gondoknak csak tüneti kezelése a folyószámla-hitel keret igénybevétele, jövőbeni
fenntartása. A Kft-nek forráshiánya van, a problémákra valódi megoldást pótlólagos
önkormányzati támogatás biztosítása jelenthet.
A fentiek és az ügyvezetőkkel történt újbóli személyes egyeztetés alapján javaslom, hogy az
önkormányzat csökkentse a Városgazda Kft önkormányzati támogatását és az összeget fordítsa
a Pelikán Kft által ellátott kötelező önkormányzati feladatok működési támogatásának
emelésére.
Határozati javaslat
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 8,6 millió Ft-tal növeli a Pelikán Közhasznú
Non-Profit Kft 2016. évi önkormányzati támogatását
az alábbi feladatok vonatkozásában:
 szociális étkeztetés ............ 860.000,- Ft
 házi segítségnyújtás ........ 4.300.000,- Ft
 időskorúak nappali intézményi
ellátása (idősek klubja) ... 3.440.000,- Ft
Fedezet: Városgazda Kft önkormányzati támogatási
igényének csökkenéséből eredő megtakarítás az
alábbiak szerint:
Sportcsarnok, tanuszoda üzemeltetése. ..... 2 millió Ft
Zöldterületek kezelése ............................... 2 millió Ft
Közutak karbantartása .............................. 450 ezer Ft
Egyéb városüzemeltetési feladatok ....... 4.150 ezer Ft

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
határozatról értesítse az érintett ügyvezetőket.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2016. december 20.
Jánoshalma, 2016. december 15.
Czeller Zoltán sk.
polgármester

