
  
  
  
  
  

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
FROM THE MAYOR OF MAKÓ 

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
  
MAKÓ 
  
Tisztelt   
  

   ELŐTERJESZTÉS

Ikt.sz.:  
Üi.:

1/624-1/2015/I.
Vargáné Nagy Éva

 Tárgy:  Beszámoló a Makói Városgazdálkodási 
Nkft. 2014. évi gazdálkodásáról

Melléklet: beszámoló, egyszerűsített éves 
beszámoló, eredmény kimutatás, 
távhőszolgáltatásról szóló egyszerűsített 
beszámoló, kiegészítő melléklet 
könyvvizsgálói jelentés, FEB 
jegyzőkönyv

Képviselő-testület!

A képviselő-testület minden évben május 31-ig tárgyalja meg és fogadja el a tulajdonában lévő 
gazdasági társaságok előző évi gazdálkodásáról készült beszámolókat.  
  
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. év során továbbra is ellátta a  távfűtési szolgáltatás 
biztosítását, gyeptér üzemeltetését, jégpálya üzemeltetését, Kalandpart üzemeltetését, valamint egyéb 
feladatokat is ellátott. 
  
Összes bevétele:           548.290  ezer Ft (ebből önkormányzati támogatás: 65.551 ezer Ft; 12 %) 
Összes kiadása:             534.893  ezer Ft 
Üzemi tev. eredménye:   13.397 ezer Ft  
  
Adófizetési kötelezettség teljesítését követően a cég mérleg szerinti eredménye    16.698 e Ft. 
  
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Fentiek, valamint a Kft. - ügyvezető által összeállított - beszámolója alapján kérem az alábbi 
határozati javaslat elfogadását. 
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 
(székhely: 6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7., képviseli: Nagy Nándor ügyvezető) tulajdonosa Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:109. §-ában foglalt jogkörében eljárva a társaság 
ügyvezetője által elkészített 2014. évi beszámolóját megtárgyalta, figyelemmel a felügyelő bizottság és 
a könyvvizsgálói állásfoglalásra is, és a következőről dönt: 
  
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 
(székhely: 6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7., képviseli: Nagy Nándor ügyvezető) 2014. évi 
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beszámolóját  16.698 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
  
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
  
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője  
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 
- Irattár  

Makó,  2015. május 15. Farkas Éva Erzsébet
polgármester

 
HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2...






























































































