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 Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 
2015. évi üzleti terve

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Képviselő-testület!

A Makói Városgazdálkodási Nkft. a  2015. évi üzleti tervét 55.950 ezer  forint önkormányzati átadott 
forrással tervezte meg. 
Az Nkft.  továbbra is ellátja a távhőszolgáltatást,  a Városi Piac üzemeltetését, valamint a korábban is 
ellátott városüzemeltetési feladatokat. A társaság üzleti tervének összeállításakor a korábbi években is 
ellátott feladatok mellett átvett újabb feladatokkal kiegészítve készítette el Üzleti Tervét a jelenleg 
hatályos jogszabályok ismeretében.
A Képviselő-testület Makó város 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően, mint 
egyszemélyes alapító hagyja jóvá társaságai üzleti tervét, mely jóváhagyást követően kerülhet sor az 
ez évre vonatkozó feladat ellátási megállapodások megkötésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztés, valamint mellékelt üzleti terv,  alapján kérem az alábbi határozati javaslat 
elfogadását.

   1. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 
(székhely: 6900 Makó, Návay L. tér 5-7., képviseli: Nagy Nándor ügyvezető) alapítója és egyszemélyi 
tulajdonosa a társaság 2015. évi Üzleti Tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, tekintettel 
Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.

2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2015. évi közhasznú 
feladatok ellátására feladat ellátási megállapodást köt a társasággal, melynek aláírására Makó város 
polgármesterét felhatalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
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- Makó város jegyzője
- Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

2. HATÁROZATI  JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft 
(székhely: 6900 Makó, Návay L. tér 5-7., képviseli: Nagy Nándor ügyvezető) alapítója és egyszemélyi 
tulajdonosa hozzájárul, hogy a Makói Városi Piac Működési Rendjéről szóló Szabályzatát az 
ügyvezető az alábbiak szerint módosítsa:

 "2015. január 01-jétől mentesül a díjfizetés - napi helypénz fizetés - alól az a kis - és őstermelő, aki 
bizonyítottan makói állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és kizárólag az 
őstermelői igazolványában, illetve mellékleteiben feltüntetett terméket árusítja, és a használat 
igénybevételét megelőzően, legalább 3 éve kis, vagy őstermelőként gazdálkodási tevékenységet 
folytat.".

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, ügyvezető

Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

Makó, 2015. január 28. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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