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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2013. december 12-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Képviselő-testülete 297/2013 (VIII. 29.) határozatában a Békési Férfi 
Kézilabda Kft számára 16 millió Ft kölcsönt biztosított működési célra. A Kft szokásos éves 
működéséhez - korábbi évek tapasztalatai alapján - a versenysport céljaira kb. 30 millió Ft 
önkormányzati támogatás szükséges. A 16 millió Ft kölcsönről szóló döntés a Kft likviditási 
gondjait kívánta megoldani, azzal, hogy a kölcsönt 2013. december 31. napjáig vissza kell 
fizetni.  

• A Kézilabda Kft az utánpótlás nevelés céljából éves bérleti díjat fizet a Kecskeméti 
Gábor Kulturális Központnak, melynek alapján a Sportcsarnokot az utánpótlás 
nevelése céljából igénybe is veszi. 

• A Kézilabda Kft. – az előterjesztéshez mellékelt kérelem szerint - a kölcsönt 
visszafizetni nem tudja, az előző évek tapasztalatai alapján javasoljuk a Képviselő-
testületnek, hogy a kölcsön visszafizetésétől tekintsen el.   

• A Kézilabda Kft likviditási helyzetének és az Önkormányzattal szemben fennálló 
kötelezettségeinek megnyugtató rendezése érdekében a források átcsoportosítást a 
következők szerint javasoljuk végrehajtani: a képviselő-testület a Kecskeméti Gábor 
Kulturális Központ 2013. évi költségvetésében jóváhagyott önkormányzati 
támogatását - a 2013. december 31. napjáig szerződésben rögzített terven felüli 16. 
465.500,- Ft bérleti díjbevétel teljesülése miatt - 16 millió Ft-tal csökkenti, a működési 
támogatás forrásául a Kecskeméti Gábor Kulturális Központtól elvont 16 millió Ft 
működési támogatást nevezi meg. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
I.  

1. Békés Város Képviselő-testülete a Békési Férfi Kézilabda Kft 297/2013. (VIII. 
29.) határozattal jóváhagyott kölcsön szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez hozzájárul azzal, hogy a 16 millió Ft kölcsönkövetelés végleges 
működési támogatássá alakul át.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a 
megszüntető okirat aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.  

 
II. 
 

1. Békés Város Önkormányzata Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 2013. évi 
költségvetésében jóváhagyott önkormányzati támogatását - a 2013. december 31. 
napjáig szerződésben rögzített terven felüli 16. 465.500,- Ft bérleti díjbevétel 
teljesülése miatt - 16 millió Ft-tal csökkenti, a működési támogatás forrásául a 
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Kecskeméti Gábor Kulturális Központtól elvont 16 millió Ft működési 
támogatást nevezi meg. 

2. Békés Város Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy az 1. pont szerinti 
előirányzat-módosítás IV. negyedévi költségvetési rendelten történő átvezetéséről, 
a Képviselő-testület elé terjesztéséről gondoskodjon.  

 
 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 

Békés, 2013. december 6. 

 
Izsó Gábor 

polgármester 
 
 .....................................  

Jogi ellenjegyző 

 .....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 




