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 Tárgy:  Beszámoló a Makó Városi Kulturális -
Közművelődési Nkft. 2014. évi 
tevékenységéről

Melléklet: beszámoló, egyszerűsített éves 
beszámoló, mérleg, kiegészítő melléklet, 
közhasznúsági jelentés, 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. 
Ennek megfelelően a Kulturális Kft. ügyvezetője elkészítette a társaság előző évi tevékenységéről 
szóló beszámolóját és becsatolásra kerül a mérleg, valamint eredmény kimutatás és a könyvvizsgálói 
vélemény. 
A Kft. a 2014-es évben is szerteágazó tevékenységet látott el, 67.722 e Ft önkormányzati támogatás 
mellett. Nagyobb teret biztosított a helyi értékek bemutatásának, a Makói Nyár programsorozatot 
megújította, melynek eredményeként nézőszám emelkedést ért el. 2014. évben 167.961 e Ft-os 
bevétele és 174.670 e Ft-os kiadása mellett mérlegszerinti eredménye -6.639 e Ft. 
A Kft saját tőkéje a jelentős összegű veszteség miatt a jegyzett tőke alá csökkent, ezért azt a jövőbeni 
működés biztosításának érdekében rendezni szükséges a tőkeemelés átvezetéséhez az Alapító Okirat 
módosítása szükséges. 
  
  
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 Makó Városi Kulturális - Közművelődési 
Nonprofit Kft. (székhely: 6900 Makó, Posta u. 2., képviseli: Zsámboki Erika és Márton Imre 
ügyvezetők) tulajdonosa, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. §-ában foglalt 
jogkörében eljárva, a társaság 2014. évi beszámolóját  - figyelemmel a felügyelő bizottság és a 
könyvvizsgálói állásfoglalására -,  -6.639 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja, és a veszteség 
rendezésére az alábbi intézkedéseket hozza: 
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1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Makó Városi Kulturális - Közművelődési 
Nonprofit Kft. (székhely: 6900 Makó, Posta u. 2., képviseli: Zsámboki Erika és Márton Imre 
ügyvezetők) negatív saját tőke rendezésének érdekében   felhatalmazza a polgármestert, a szükséges 
intézkedések megtételére. Különös tekintettel az Alapító Okirat módosítására pótbefizetés 
elrendelésére, valamint a szükséges jogi eljárás megtételére.   
  
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester, jegyző 
  
  
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetője  
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 
- Irattár  

Makó,  2015. május 22. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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