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MINDSZENT VÁROS POLGÁRMESTERE
Mindszent
Tisztelt Polgármester Úr!
Önkormányzatunk és kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága, a Mindszenti Városgazda Np.
Korlátolt Felelősségű Társaság között 2015. évben létrejött (időközben több alkalommal módosított,
illetve egységes szerkezetbe foglalt) közfeladat átadási szerződés értelmében, az átadott-átvett
közfeladatok által indokolt mértékű, az Önkormányzat által biztosított támogatási összeg a fedezete
a gazdasági társaság feladatellátásának.
Az ily módon átadható pénzösszegek nagyságát minden évben a Képviselő-testület határozata
rögzíti, és a határozattal elfogadott támogatási összeg kerül beépítésre az adott év költségvetési
rendeletébe.
Ez évben a Képviselő-testület az 5/2020.(I.20.) Kt. sz. határozatában a Kft által ellátandó
közfeladatok finanszírozása érdekében 106.781.966,- Ft feladatalapú támogatás átadásáról döntött
előzetes előirányzatként. Ez az összeg került beépítésre Mindszent Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről szóló, 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendeletbe.
A 2019. évi normatív támogatások felhasználásának felülvizsgálata eredményeként a Magyar
Államkincstár jegyzőkönyvbe foglalt ajánlásától eltérően 2020. évben is azt a helytelen gyakorlatot
követtük, hogy egyes normatív elszámolás alá tartozó tételek az Önkormányzaton kerültek
lekönyvelésre, annak ellenére, hogy e feladatokat a Polgármesteri Hivatal illetve a Károly Óvoda
látja el.
A kialakult, helytelen gyakorlat végleges és következetes felszámolása érdekében javaslatom arra
irányul, hogy
1.) az Önkormányzat és a Mindszenti Városgazda Np. Kft. közötti közfeladat átadási szerződés
akként kerüljön módosításra, hogy a normatív elszámolás alá tartozó vagy eső esetekben az
Önkormányzat nem nyújt feladatalapú támogatást a gazdasági társaságnak.
2.) e feladatok ellátásáért a társaság, valamint az érintett intézmények (Károly Óvoda,
Mindszenti Polgármesteri Hivatal) közötti szerződés szerinti önköltségi áron, számla alapján
történik az ellátott feladat költségeinek megtérítése.
A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája által a gazdasági társaságtól bekért főkönyvi adatok
szerint ez évben az érintett, normatív elszámolás eső tevékenységre jutó, a Magyar Államkincstár
által vitatható összeg 12.155.074,- Ft. (Károly Óvoda – 6.139.988,- Ft, Pm. Hivatal – 6.015.086,Ft.)

A felvázolt javaslat értelmében tehát 12.155.074,- Ft tekintetében a Városgazda Kft. visszafizetésre
köteles az Önkormányzattal szemben. Az említett intézményekkel létesítendő szerződéses
jogviszony alapján ezt az összeget, mint teljesített szolgáltatást kiszámlázhatja. Ilyen körülmények
között nem sérül a már teljesített közfeladat-ellátás ellentételezése.
Tisztelt Polgármester Úr!
Kérem, hogy a szükséges döntést meghozni szíveskedjen.

Mindszent, 2020. december 21.
Tisztelettel:
dr. Végh Ibolya
jegyző

… /2020. (XII. ….) . sz. polgármesteri határozat
Tárgy: Közfeladat átadási szerződés módosítása
Határozati javaslat
A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy határoztam, hogy
Mindszent Város Önkormányzata és a Mindszenti Városgazda Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság között 2020. március 26. napján kelt, Közfeladat átadási szerződés módosítása szükséges.
A normatív elszámolás alá tartozó, étkeztetéssel illetve közneveléssel összefüggő feladatellátáshoz
kapcsolódóan Mindszent Város Önkormányzata nem nyújt feladatalapú támogatást a gazdasági
társaság részére. E körben, részére 2020. évben átadott támogatási összeg azonnali visszafizetésére
köteles. Az általa elvégzett, normatív elszámolás alapjául szolgáló tevékenység ellenértékét az az
intézmény köteles részére – szerződéses jogviszony alapján, önköltségi áron - megfizetni, amelyik
az önkormányzati feladat ellátásáért az Önkormányzat döntése szerint felelős.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Erről a határozatról értesítést kap:
- dr. Végh Ibolya jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda
- Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda
- Mindszenti Városgazda Np. Kft.
- Károly Óvoda

K.m.f.

Zsótér Károly Sándor
polgármester

