
��

�

Tárgy:
A Békési Férfi Kézilabda Kft. további 

finanszírozása 

Sorszám: III/8. 

El�készítette:
Váczi Julianna osztályvezet�

Gazdasági Osztály 

Döntéshozatal módja:

Egyszer� szótöbbség 

Véleményez�

bizottság:
Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja:

Nyilvános ülés  

El�terjesztés 
Békés Város Képvisel�-testülete 

2011. augusztus 25-i ülésére 

Tisztelt Képvisel�-testület! 

Békés Város Képvisel�-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésér�l szóló 5/2011. 

(II. 25.) rendeletében a Békési Férfi Kézilabda Kft. támogatását 15 millió Ft-ban állapította meg. 

Ez az összeg a 2010. évi eredeti el�irányzatnál 4,2 millió Ft-tal kevesebb, ugyanakkor a Kft. 

szakmai tevékenységének sz�kítését a 2010. évihez viszonyítva nem rendelte el a Képvisel�-

testület. 

A Kft. m�ködését államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezetek (szponzorok) is 

támogatják, ezek között a legnagyobb az ERSTE Bank volt. Az ERSTE Bank 2011. évben a 

támogatás folyósítását a Kézilabda Kft. számára megszüntette a gazdasági helyzetére hivatkozva, 

valamint arra, hogy érdekkörébe már nem tartozik szorosan a kézilabda sport támogatása. Az 

ERSTE Bank támogatása a korábbi években is a legnagyobb volt, így a 12 millió Ft bevétel kiesés 

érzékenyen érinti a Kft-t. A helyzetet súlyosbítja az is, hogy az önkormányzattól érkez� támogatás 

is kevesebb lett 4,2 millió Ft-tal a 2010. évhez viszonyítva. 

A Kft. ügyvezet�je a szakmai feladatok sz�kítésére intézkedéseket tett annak érdekében, 

hogy a kb. 16 millió Ft forráshiányt kezelni tudja. El�zetes felmérése alapján biztosnak látszik, 

hogy az év hátralév� részében a tulajdonos önkormányzatnak kb. 10 millió Ft összeggel 

támogatnia kell a Kft-t. 

A Kft. 2011. évi finanszírozási adatai a 2011. I. féléves beszámoló adatai alapján. 

Eredeti    Módosított  Teljesítés  Teljesítés %-a 

El�irányzat  el�irányzat 

15.400 EFt  15.000 EFt  13.000 EFt    86,66 % 

A Kft. 2011. június 30-ig törlesztette a korábban kapott kölcsöne ez évben esedékes 

törleszt� részletét, augusztus végére csaknem 100 %-ban finanszíroztuk, ennek megfelel�en 

el�irányzattal biztosított forrás nem áll rendelkezésre a további támogatásra. 

Képvisel�-testületi felhatalmazással azonban a Kft. finanszírozása átmeneti jelleggel a 

likvidhitel terhére megoldható, azonban év végéig tényleges forrásból el�irányzatot kell 

biztosítani az átutalt támogatáshoz. 

Jelenlegi ismereteink szerint most ilyen forrás nem áll rendelkezésre, de az év hátralév�

részében a bankköltségek területén a tervezett kiadásokhoz viszonyítottan megtakarítást várunk, 

tekintettel arra, hogy az önkormányzat folyószámlahitel szerz�désének pénzügyi kondícióit újra 

tárgyaltuk és az önkormányzat ezáltal jobb pozícióba került 

Javasoljuk a Képvisel�-testületnek, hogy a Békési Férfi Kézilabda Kft. m�ködtetésének 

biztosításra hozzon átmeneti intézkedést azzal a feltétellel, hogy a novemberi testületi ülésen 
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tájékozódni kíván arról, hogyan alakult a Kft. finanszírozása, valamint arról, hogy többletbevétel 

terhére vagy kiadási el�irányzat átcsoportosításával lehet-e el�irányzatot biztosítani a Kft-nek 

átutalt támogatására. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képvisel�-testületet az el�terjesztés megvitatására és a 

határozati javaslatok elfogadásra. 

Határozati javaslatok:

Békés Város Képvisel�-testülete 

1.  átmeneti jelleggel a likvidhitel terhére a szükséges mértékig, de maximum 10 millió 

Ft összegig 2011. év végéig támogatást biztosít a Békési Férfi Kézilabda Kft. számára, 

és egyben felhívja az ügyvezet� figyelmét a takarékos gazdálkodásra, 

2. felkéri a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályát, hogy a 2011. évi költségvetés 

végrehajtása során a Békési Férfi Kézilabda Kft. önkormányzati támogatás 

el�irányzatára felhasználható teljesült bevételi többletekr�l, illetve átcsoportosítható 

kiadási el�irányzatokról a 2011. novemberi testületi ülésen adjon tájékoztatást. 

Határid�: 1. pont azonnal 

  2. pont októberi testületi ülés 

Felel�s: Izsó Gábor polgármester

B é k é s, 2011. augusztus 19. 

 ……………………………. …………………………… 

 Jogi ellenjegyz� Izsó Gábor   

  

       polgármester 

         

 …………………………….. 

 Pénzügyi ellenjegyz�




