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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. április 30. napi ülésére 

 

Tárgy: A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala  

            

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. megküldte a 2018. évről készült beszámolóját (a 

jogszabályok által előírt mellékletekkel együtt), 2018. évi üzleti jelentését, valamint a 2018. 

évi célfeladatok teljesítését. Az ügyvezető igazgató 2019. évi célfeladat meghatározását, a 

Kft. 2019. üzleti év tervét és beruházási tervét. A Felügyelő Bizottság e tárgykörökben 

meghozott határozata nem került megküldésre Önkormányzatunk részére.   

 

A jelen előterjesztéshez csatolásra kerültek mindazok az anyagok, melyeket a Gyulai 

Közüzemi Nonprofit Kft. rendelkezésünkre bocsátott. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az 

alábbi határozati javaslatok elfogadására.   

 

I. határozati javaslat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja/nem fogadja el a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2018. évi számviteli 

mérlegbeszámolóját 1.491.049 ezer forint eszköz – forrás főösszeggel és a 93.239 ezer forint 

összegű adózott eredménnyel, mely kerüljön eredménytartalékba helyezésre, valamint a 

2018. évről készült beszámoló részét képező mellékletekkel és üzleti jelentéssel együtt.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Gyulai 

Közüzemi Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket 

megtegye.  

  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal     

 

II. határozati javaslat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó összesen nettó 174.877 

ezer forint beruházási tervét (melyből nettó 78.400 ezer forint önkormányzati és nettó 

78.400 ezer forint saját beruházási keret). 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Gyulai 

Közüzemi Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket 

megtegye.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

 



III. határozati javaslat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja/nem fogadja el a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó üzleti 

tervét ………………… ezer forint bevételi, ……………….. ezer forint kiadási főösszeggel, 

………………….. ezer forint tervezett adózás előtti eredmény összeggel. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Gyulai 

Közüzemi Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket 

megtegye.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

IV. határozati javaslat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

elfogadja/nem fogadja el a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. vonatkozásában Daróczi László 

ügyvezető igazgató és általános igazgató 2018. évi prémiumfeladatainak előzetes 

értékeléséről készített tájékoztatót.  

 

A Képviselő-testület javasolja/nem javasolja a Taggyűlés felé a kitűzött célfeladatok 

teljesítése után járó jutalomösszeg kifizetésének engedélyezését. A meghatározott jutalom 

kifizethetőségére a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatában foglaltak 

a mérvadók. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Gyulai 

Közüzemi Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket 

megtegye.  

  

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értesítésre azonnal 

 

 

V. határozati javaslat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyulai Közüzemi 

Nonprofit Kft. Daróczi László ügyvezető igazgatónak a 2018. üzleti évben végzett 

munkájával kapcsolatosan a felmentvényt megadja/nem kívánja megadni.  

 

A felmentvény megadásával a taggyűlés igazolja, hogy az ügyvezető igazgató a 2018. 

gazdasági évben a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte feladatát.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Gyulai 

Közüzemi Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket 

megtegye.  

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

 

 

 

 



 

 

VI. határozati javaslat 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja/nem fogadja el, 

hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Gyulai Közüzemi 

Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a 2019. évre vonatkozóan az alábbi célfeladatokat 

határozta meg: 

 

- A tárgyévben az ivóvízhálózaton jelentős rekonstrukciós munkálatok indulnak. Hat 

utcában az ivóvízgerinc-vezeték és az összes bekötővezeték kicserélésre kerül, közel 

bruttó 80 millió forint értékben. A rekonstrukciós munkálatok alatt a város 

ivóvízellátásnak jogszabályok szerinti biztosítása. (50%) 

 

- Az év folyamán a csapadékcsatorna-hálózaton előforduló havaria helyzetek 

zökkenőmentes levezénylése és megoldása, különös tekintettel a városban folyó 

csapadék-hálózatos beruházásra. (50%) 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatot a Gyulai 

Közüzemi Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje és a szükséges további intézkedéseket 

megtegye.  

 

Az ügyvezető részére hat havi juttatásnak (megbízási díj és munkabér együttes összege) 

megfelelő jutalom kifizethetőségét azzal, hogy az egyes feladatok külön-külön 50-50 %-os 

részt képviselnek.  

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

 

Medgyesegyháza, 2019. április 26. 

 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                 polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

 

dr. Kormányos László s.k. 

jegyző 


