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K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
1-jén megtartott rendkívüli zárt ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat a Kaláz Kft. működésének átalakítására

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 3 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot fogadta el:

492/2010. (XII.01.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a Kaláz Kft. tulajdonosi jogainak
gyakorlójaként úgy határoz, hogy a Kaláz Kft. könyvvizsgálója
által megtett, és a határozat mellékletét képező észrevételek
ügyében a gazdasági társaság ügyvezetője tegye meg a szükséges
intézkedéseket.

Felelős: a Kaláz Kft. ügyvezetője

Határidő: azonnal

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     Nagy Zsolt s. k.,
   polgármester             aljegyző

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné

Melléklet csatolva.



Dr.Udvarhelyi István úr részére
Budakalász Város Polgármesteri Hivatala
Polgármesteri Kabinetiroda vezetője

Tisztelt Udvarhelyi úr!

Megkaptam a Képviselőtestület 2010.11.25-i rendkívüli ülésére készített - és részemre
tanulmányozásra megküldött –„Előterjesztést”.

A megküldött anyaggal kapcsolatban érdemi észrevételem nincs, azonban ahhoz néhány
megfontolandó megjegyzést kívánok fűzni:

 a 6.oldalon úgy fogalmaznak, hogy ..”lehetőség van arra, hogy a két gazdasági társaság
élére ugyanazon személy kijelölésére kerüljön sor.” Tudomásom szerint a jelenleg
hatályban lévő „A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009.évi CXXII.számú törvény 6.§ 4./ pontja” alapján az
ügyvezető legfeljebb egy helyen részesülhet javadalmazásban. Célszerűnek tartanám
ezen szabályt jelezni.

 a 13.oldal A). részében megjelölt 10 éves időtartam időközben 20 évre változott /Áfa
tv. 134 – 136.§-ai/.

 a 15.oldal első bekezdés második mondata részletezi, hogy a Kaláz Kft-nél maradó
bevételekből milyen kiadások teljesíthetők. Itt meg kellene említeni a Kft tartozásának
a BÉSZKÜ épületek adásvételével csökkentett maradványának  törlesztését is.

A határozati javaslat feletti utolsó bekezdést kérem módosítani, mert a csatolt anyag
„időközi tájékoztatás a vezetés számára”.  /A Könyvvizsgálói jelentés az éves
beszámoló auditálásának lezárásakor készül/.

 a 17.oldalon  az 5.pont vége felé  a szövegezés szerint a „… fennálló tartozás fejében
az ingatlant visszavásárolja”. A „fejében” szó tévesen úgy értelmezhető, hogy a
megvásárlásra kerülő épületek értéke egy az egyben kerül kompenzálásra az annál
lényegesen nagyobb összegű tartozással. A szándékozott ügylet jól van
megfogalmaz-va a 11.oldal utolsó bekezdésében.

 a 18.oldalon a 6.pont utolsó bekezdésében célszerű lenne konkretizálni, hogy a feladat
végrehajtása az átadó vagy az átvevő ügyvezető felelőssége. 
A könyvvizsgálatnak az „Előterjesztésből” van tudomása arról, hogy a
kavicsbánya-vita bírósági szakaszba került, melyben a Kaláz Kft I.rendű alperes.

Kérem megjegyzéseim megfontolását.

Budapest, 2010. november 28.

                                                                                        Üdvözlettel

                                                                                        Morvai  Zsuzsanna




