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Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület az 55/2013. (II.21.) Kt. határozattal elrendelte a Kaposvár-TISZK
Kiemelkedően Közhasznú Nkft-ben fennálló tagság szükségességének és a
működéshez biztosítandó hozzájárulás mértékének vizsgálatát.
A képviselő-testület az Nkft. ügyvezetőjének az idei évre vonatkozó javaslatát a 2013.
február 14-i ülésén tárgyalta, a javaslatban a működési költség a tagok között az
üzletrész arányában került felosztásra, a Dombóvárra eső rész 1.025.000,- Ft volt. A
képviselő-testület a működési költségeket magasnak találta és a Nkft. működéséről
további egyeztetésre hatalmazott fel. A Nkft. tulajdonosait írásban tájékoztattam a
testület döntéséről és kezdeményeztem a taggyűlés összehívását.
A 2013. március 28-i taggyűlésen a tagok elfogadták a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal (KLIK) kötendő megállapodást, amellyel a Nkft. a
használatában és a tulajdonában lévő szakképzési célt szolgáló ingatlanokat és
eszközöket a KLIK ingyenes használatába adta át 2013. április 1. napjától. Az átadott
vagyon költségei a KLIK-et terhelik.
A 2013. április 23-i taggyűlés napirendjén szerepelt a Nkft. 2012. évi beszámolójának
elfogadása és a 2013. évi eredményterve. A taggyűlés a beszámolót elfogadta, a
beszámoló kimutatásai alapján Dombóvár Város Önkormányzatának a 2007-2012.
időszakban összesen 26.117.043,- Ft fizetési kötelezettsége volt a Nkft. felé, ebből
25.703.905,- Ft összeg került átutalásra, így az önkormányzatnak 413.138,- Ft
tartozása van a Nkft. felé.
A 2013. évi eredménytervvel kapcsolatban a többségi tulajdonos Kaposvár MJV
Önkormányzata képviselőjének javaslatára a taggyűlés úgy határozott, hogy azt két
fordulóban tárgyalja és arról legkésőbb 2013. május 31-ig dönt. Kaposvár képviselője
elmondta, hogy a Nkft. jövőjét illetően keresik a hosszú távú megoldást, ennek
érdekében még több egyeztetésre lesz szükség a Nkft. és a tulajdonosok között, illetve
a többségi tulajdonos szeretne ellenőrzést kérni a társaság ügyeivel kapcsolatban. A
taggyűlésen nem tisztázódott, hogy a Nkft. rendelkezésére álló pénzeszközök milyen
módon használhatóak fel, abból mennyi fordítható a társaság működésére. A
vagyonmérleg szerint a társaság jelentős szakképzési célt szolgáló eszközállománnyal
rendelkezik, az eszközök Európai Uniós és hazai támogatásokból kerültek beszerzésre,
azok többségére a Nkft-nek fenntartási kötelezettsége van.
Dr. Letenyei Róbert jegyző 2013. április 30-án egyeztetett dr. Kéki Zoltánnal,
Kaposvár címzetes főjegyzőjével a Kaposvár-TISZK ügyében. Az egyeztetésen
elhangzott, hogy a többségi tulajdonos jelenleg vizsgálatot folytat a társaság vagyoni
helyzetéről, a vizsgálat eredményéről a többi tulajdonost tájékoztatni fogják. A
vizsgálat eddigi eredményei alapján a társaság rendelkezésére áll szabadon
felhasználható pénzeszköz (a NKft. 2012. évi eredménytartalékában kb. 29 millió Ft),
a többségi tulajdonos ebből szeretné finanszírozni a Nkft. működését, így a
tulajdonosoknak idén várhatóan nem kell hozzájárulást fizetniük.
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A képviselő-testület a Dombóvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről
szóló 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendeletében 1.025.000,- Ft-ot különített el a
Kaposvár-TISZK működésére. Fentiekre tekintettel javaslom, hogy ezt az elkülönített
összeget ne használjuk fel a TISZK támogatására, később döntsön a testület annak
sorsáról.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évben a KaposvárTISZK Kiemelkedően Közhasznú Nkft. működéséhez nem kíván hozzájárulást fizetni,
valamint a 2007-2012. időszakban felhalmozott tartozását sem kívánja megfizetni, a
polgármester részére a 40/2013. (II. 14.) számú határozatban a 2013. évi
önkormányzati hozzájárulás biztosítására vonatkozó felhatalmazást visszavonja.
A Képviselő-testület az Nkft. működésére a 2013. évi költségvetésben elkülönített
előirányzat más célra történő felhasználásáról később hoz döntést.
Határidő: 2013. június 10. – az Nkft. és a társtulajdonosok értesítésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda

Szabó Loránd
polgármester
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