MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
FROM THE MAYOR OF MAKÓ

ELŐTERJESZTÉS
Ikt.sz.: 1/243-1/2015/I.
Üi.: Vargáné Nagy Éva

Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. 2015. évi üzleti
terve
Melléklet: 2015. évi üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
MAKÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület 2015.02.11-én meghozott, 30/2015. (II.11.) MÖKT határozatával a Makói
Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője által az eredeti üzleti tervben igényelt 70 000eFt önkormányzati
támogatást 50 000eFt-ra csökkentette.
A döntés alapján a tervszámok újragondolásánál a költség, kiadás oldalon a szezonális foglalkoztatás
terén a bér-, és járulékai költségek, valamint az értékcsökkenés került átdolgozásra. A nyári,
szezonális dolgozók foglalkoztatására, mely minden területet figyelembe véve közel 20 főt jelent 5
hónapon keresztül, a társaság a legoptimálisabb megoldásokat keresve tervezte be a
költségcsökkentést.
Mindezek figyelembevételével a kft. 2015. évre 50.000 e Ft-os önkormányzati támogatással számol.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem Önöktől a Makói Gyógyfürdő Kft. 2015. évi üzleti tervének fentiekben részletezettek szerinti
elfogadását.
HATÁROZATI JAVASLAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Gyógyfürdő Kft. (6900 Makó,
Makovecz tér 6., képviseli: Schneitzer Beáta ügyvezető) alapítója és egyszemélyi tulajdonosa
elfogadja a társaság 2015. évi üzleti tervét a mellékelt tartalom alapján.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadáshoz szükséges
megállapodást kösse meg a Makói Gyógyfürdő Kft.-vel.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Erről értesítést kap:
- Makó Város polgármestere
- Makó Város jegyzője
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- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője
- Irattár
Makó, 2015. február 25.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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Jegyzőkönyv
amely készült a Makói Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. február 25.
napján a Makó, Széchenyi tér 22. szám alatt megtartott felügyelő bizottsági ülésén.
Jelen vannak:

Czirbus Gábor, a felügyelő bizottság elnöke
Dr. Hadik György, a felügyelő bizottság tagja
Kádár József, a felügyelő bizottság tagja
Kovács Sándor, a felügyelő bizottság tagja
Scheitzner Beáta, a Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője
Dr. Nagy Rusztem, a Makói Polgármesteri Hivatal Jogi Irodájának vezetője
Dr. Rotár Gábor, a Jogi Iroda köztisztviselője

Napirend:
1. Makói Gyógyfürdő Kft. 2015. évi Üzleti Tervének elfogadása
2. Egyéb
Czirbus Gábor FEB-elnök megállapítja, hogy a felügyelő bizottság 3 fővel határozatképes (1
FEB tag az első napirend közben érkezett). A tagok a napirendet egyhangú szavazással
elfogadják. A felügyelőbizottság megkezdi a napirendi pontok tárgyalását.
1. napirendi pont:
Czirbus Gábor az előzetesen összeállított, átdolgozott és a FEB-tagoknak megküldött Üzleti
Tervet vitára bocsátja és felkéri Scheitzner Beáta ügyvezetőt, hogy ismertesse az újból
átdolgozott üzleti tervet.
Az igazgató elmondja, hogy sajnos a 2015. február 24. napján átküldött üzleti tervben lévő
táblázatban két részösszeg elírásra került, és kiosztja a pontos adatokat tartalmazó tervet.
A tegnapi megbeszéléshez kapcsolódóan elmondja: utánajártak annak, hogy milyen
lehetőségei vannak a nyári időszakra vonatkozóan a foglalkoztatotti létszám kiváltásának. A
tavalyi évben 23 fő volt a szezonális foglalkoztatásban alkalmazva, ebből 21 fő 5 hónapon
keresztül, mely 13 millió forintos bérköltséget jelent és ehhez még hozzá kell számítani a
járulékokat.
A Kft. közvetlenül nem alkalmazhat közfoglalkoztatottakat, viszont arra – az Innovációs Iroda
vezetőjével történő megbeszélést követően - lát lehetőséget, hogy Makó Város
Önkormányzata alkalmazásában lennének a közfoglalkoztatottak, és a munkavégzés helye
lenne a fürdő.
Dr. Hadik György kérdésére, nevezetesen, hogy indikátor-problémát nem jelentene-e mindez,
azt válaszolja, hogy nem, mert azt az információt kapta, hogy bármilyen, a fürdő területén
végzett munkavégzés beleszámít az indikátorokba. A foglalkoztatásnál vagy az üzemeltető
vagy a kedvezményezett kell, hogy alkalmazza a dolgozókat. Mivel a kedvezményezett az
Önkormányzat, az üzemeltető pedig a Makói Gyógyfürdő Kft., így ez nem fog problémát
jelenteni. Az ügyvezető továbbá előadja, hogy beszélt a munkaügyi központtal, ahol arról
tájékoztatták, hogy kiírásra kerül egy pályázat, melynek értelmében fiatalokat tudnának
alkalmazni, és fölvették a kamarával is a kapcsolatot, hogy szakiskoláknál szeretnének
gyakorlati helyként megjelenni, így a szakiskolák diákjai medenceőri, takarítói állásokat
betölthetnénk.
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A pályázattal, a közfoglalkoztatással és az iskolákkal történő szerződéskötéssel
megoldódhatna a nyári szezonális foglalkoztatás kérdése. Ez tehát 13 millió forintot, plusz
annak a járulékait jelenti. Scheitzner Beáta előadja továbbá, hogy megváltoztatták az
értékcsökkenéseknél feltüntetett számokat is: mivel az idei évre részükről még nincs tervezve
beruházás, ezért a kisértékű tárgyieszköz (nyomtató, számítógép, stb.) vásárlásaikat - melyek
esetleg kapcsolódhatnak egy beruházáshoz - mérséklik.
Az ügyvezető ismerteti továbbá az energiadíjak csökkentése kapcsán a tegnapi napon
elhangzottakkal kapcsolatosan, hogy kiszámolták azt is: egy egyhetes februári
távhőkimaradás 400 ezer forint pluszköltséget jelentett a számukra.
A tavalyi évig, amíg csak próbaüzemmel működött a termálhő, addig a szerződés a
hőszolgáltatóval úgy szólt, hogy arra az időszakra, amikor nem tudják megfelelően biztosítani
számukra a geotermikus energiát, kártérítést/kompenzációt kellett fizetnie részükre a
szolgáltatónak. Az alpolgármester úr segítségét kérné abban, hogy a Kft. előkészítene egy
olyan anyagot arra vonatkozóan, hogy amióta beindult a termálszolgáltatás, az ebből eredő
hiányosságok miatt milyen kieséseik voltak (ez mérhető folyamatosan, pontosan) és
újratárgyalnák ezt a szerződést, mert a tavalyi év májusától már nincs részükre semmilyen
kompenzáció, holott a szolgáltatás sokszor egyáltalán nem, vagy csak akadozva üzemel. (Az
elszámolási időszak vége 2014. május 31. volt, tehát 2014. év júniusától indult el hivatalosan
a termál-program.)
Amennyiben egyébként ez a rendszer biztonságosan beállna, szükséges lenne a gáz-szerződést
is újratárgyalni, mivel már az alapdíj is komoly összeget jelent. Ezt ugyanis a tavalyi lekötött
mennyiség után kell a fürdőnek fizetnie. Kisebb mérőket is lehetne felszerelni, és nem
kapcsolna rá olyan hamar a kazán 1-2 fokos távhőkiesés esetén.
Dr. Hadik György felveti a tegnapi ülésen elhangzott reklámköltségek csökkentését: mennyit
tudnának megtakarítani, amennyiben csak a Makói Hírek önkormányzati lapban jelentetné
meg hirdetéseit a helyiek számára a fürdő. Az ügyvezető előadja, hogy ebben az esetben nem
tudnák a térségi polgárokat információval ellátni, így az önkormányzati, kéthetente megjelenő
újság mellett szükséges egyéb papír alapú megjelenési forma is. Elmondja továbbá, hogy
hirdetéseik a makói televízióban is megjelennek.
Kovács Sándor összefoglalja az elhangzottakat; véleménye szerint a FEB mindkét elvárása
teljesült az ügyvezető által ismertetett, újból átdolgozott üzleti terv kapcsán: egyrészt a 20
millió forintos támogatásmérséklést költségcsökkentés révén sikerülhet elérni, másrészt a terv
nem tartalmaz áremelést.
Kovács Sándor emellett egy jelzőrendszer kialakítását javasolja az ügyvezetés részéről a
felügyelőbizottság felé, melynek a lényege abban állna, hogy abban az esetben, ha a tervek és
a tényleges mutatószámok nem állnak egymással összhangban, akkor közösen felülvizsgálnák
a lehetőségeket; megvizsgálnák továbbá, hogy esetleg be kell-e még lépni valamilyen operatív
eszközzel az önkormányzat részéről, illetve figyelemmel kísérnék azt is, hogy az energiaügyi
tárgyalások milyen eredményre vezettek.
Scheitzner Beáta elmondja, hogy ezzel ő is egyetért: a FEB felé havi jelentést készítene arról,
hogy mennyiben teljesül az üzleti terv. Eben a jelentésben a látogatószámok, a legfőbb
mutatók, bérköltségek, energiadíjak alakulása lenne feltüntetve. Ezt az ötletet a
felügyelőbizottság tagjai támogatják.
Czirbus Gábor az előadott üzleti tervet szavazásra bocsátja és megállapítja, hogy a felügyelő
bizottság egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:
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2/2015. (II.25.) FEB Hat.:
A felügyelő bizottság a Makói Gyógyfürdő Kft. 2015. évi Üzleti Tervét az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadta, és Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a
társaság taggyűlésének elfogadásra javasolja.

2. napirendi pont:
Egyéb napirendi pont alatt javaslat, észrevétel nincs.

Czirbus Gábor egyéb napirendi pont és észrevétel hiányában az ülést bezárja.
K.m.f.
Czirbus Gábor Fb. elnök

s.k.

Dr. Hadik György Fb. tag

s.k.

Kovács Sándor Fb. tag

s.k.

Kádár József Fb. tag

s.k.
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