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Készült: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. január 10. 1600 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Tét Város Polgármesteri Hivatal nagyterme (Tét, Fő u. 88.)

Jelen vannak: Tét Város Képviselő-testülete részéről:
Dr. Kukorelli László polgármester
Ackermann László, Baranyai Zoltánné, 
Hegedüsné Sopf Beáta, Rendes Róbertné, Zsolnai Ferenc 
képviselők

Távol vannak: Tét Város Képviselő-testülete részéről:
Boros Zoltán képviselő

Meghívottként jelen van: Laki Gáborné pénzügyi vezető 
Menyhártné Pölöskei Eleonóra pénzügyi vezető

Tanácskozási joggal vesz részt: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző
Radics Lilla aljegyző

Jegyzőkönyvvezető: Csécs Angelika
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Dr. Kukorelli László polgármester:
Köszöntöm a  Képviselő-testületet,  Jegyző Asszonyt  és  a  kedves  megjelenteket,  az 
ülésünket  megnyitom.  Boros  Zoltán  képviselő  úr  az  előbb  jelezte,  hogy  a  mai 
ülésünkön  nem tud  részt  venni.  Mai  rendkívüli  testületi  ülésünk  összehívására  az 
SZMSZ-ünk  alapján  került  sor,  rövid  úton,  telefonon,  sürgősséggel.  A  sürgősség 
indoka,  a  Téti  Kistérségi  Gyógyítóház Közhasznú  Nonprofit  Kft.-nél  felmerült 
nehézségek, melyek megoldása nem várhat tovább. Ez lesz a mai egyetlen napirendi 
pontunk. 
A  jelenléti  ív  alapján  megállapítom,  hogy  a  képviselő-testület  határozatképessége 
biztosított. 
Kérdezem, hogy kíván e valaki a napirendi pontok közé felvenni valamit, amennyiben 
nem, szavazást rendelek el.

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
6 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1/2011. (I. 10.) Kt. hat. 
Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2011.  január  10-ei  ülés 
napirendi pontját elfogadja.
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Azonnal

Az ülés napirendi pontjai:

1. Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön 
biztosításának megtárgyalása. 

Előadó: Dr. Kukorelli László polgármester

Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

1. TÉTI  KISTÉRSÉGI  GYÓGYÍTÓHÁZ KÖZHASZNÚ  NONPROFIT 
KFT.  RÉSZÉRE  TAGI  KÖLCSÖN  BIZTOSÍTÁSÁNAK 
MEGTÁRGYALÁSA. 

Dr. Kukorelli László polgármester:
A Téti Kistérségi  Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit  Kft.-vel  kapcsolatos dolgokról 
már beszélgettünk a 2010. december 22-ei ülés után. 
A  Kft.  ahhoz,  hogy  a  közreműködő  hatósághoz,  a  Strukturális  Alapok 
Programirodához (továbbiakban: STRAPI) benyújthassa a 4. kifizetési kérelmet, előtte 
be kell fizetnie az ÁFA értékét. A Kft. folyószámláján és a Kft. rendelkezésére álló 
rulírozó hitel számlán nem áll rendelkezésre ez az összeg. 
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A Kft. vezetése, már december közepén jelezte felénk, hogy gond lehet a korábban 
említett  ÁFA  befizetésével.  Ez  a  gond  nem  állhatott  volna  elő,  ha  a  támogatási 
szerződés megírásakor illetve a pályázat elnyerése során a közreműködő hatóság a 
közreműködő hatóság az új ÁFA törvénnyel bevezetett fordított adózást írta volna elő. 
Úgy tűnik,  elkerülhetetlen,  hogy az önkormányzat segítséget  nyújtson tagi  kölcsön 
formájában a Kft. részére. 
Unger Ferenc okleveles könyvvizsgáló úrtól  kértünk egy véleményt a tagi  kölcsön 
biztosításának  tárgyában.  A  kérésünkre  ma  kaptunk  választ,  és  a  nyilatkozatokat 
kiosztottuk. 
Unger  Ferenc  úr  véleményének  III.  bekezdésének  1.  mondata  alapján  meg  kell 
győződni  arról,  hogy  valóban  vannak  e  likviditási  problémák  a  Téti  Kistérségi 
Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft-nél. 
A Kistérségi  Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft-nél a likviditási probléma abból 
adódik, hogy a STRAPI a 3. kifizetési kérelem támogatási részének utalásával késik, 
viszont a munkák folyamatos végzése során a számla kiállítása megtörtént, az ÁFA 
bevallási és befizetési kötelezettsége a Kft.-nek fennáll. Ha ez a bevallás és befizetés 
nem történik meg, a 4. kifizetési kérelem benyújtására nem kerülhet sor. 

A  Kft.  által  e-mailben  küldött  nyilatkozat  tartalmazza,  hogy  az  ÁFA  összege 
30 267 377  Ft,  melyből  22 267 594  Ft  a  Kft.  folyószámláján  rendelkezésre  áll,  a 
fennmaradó  8 000 000  Ft,  pedig  Tét  város  Önkormányzata  által  folyósított  tagi 
kölcsönből kerül kifizetésre, hiszen ez az összeg hiányzik. 

Ez nem ajándék, vizsgálnunk kell, hogy okoz e likvid gondot az önkormányzatnál. 
Jelenleg 2011. januárjában jobban állunk anyagilag, mit 2010. decemberében. Ezt a 8 
millió forintot reményeim szerint nyugodt szívvel oda tudjuk adni a Kft.-nek, anélkül, 
hogy hozzá kellene nyúlni a folyószámlahitelünkhöz. 

A visszafizetésére  különböző lehetőségek  vannak,  nekünk kell  meghatározni,  hogy 
mikor  szeretnénk  majd  visszakérni  a  kölcsönt.  Meghatározhatunk  pontos  dátumot, 
vagy köthetjük például a 4. kifizetési kérelem STRAPI általi elszámolásához. 

A ¾ éves beszámolókor is említett 30 millió rulírozó és 60 millió beruházási hitel, az 
ma is  rendelkezésre  áll,  azonban a  rulírozó hitel  nem töltődött  vissza  teljesen,  így 
mivel nem tudják a rulírozó hitelből kifizetni az ÁFÁ-t nem férnek hozzá a beruházási 
hitel összegéhez, a kettő ugyanis nem összemosható! 

A tagi kölcsönre vonatkozó szabályokat részletesen leírta Unger Ferenc könyvvizsgáló 
úr  a  jelentésében.  A  Kft.-nek  taggyűlést  kell  tartania  és  ott  kell  dönteni  a  tagi 
kölcsönről. Mivel nem kérünk a Kft. többi tagjától pénzt, Tét segít a Non-profit Kft-
nek, úgy gondolom, a taggyűlés utólag – amire jogszabály szerint van lehetőség – 
megszavazza  a  tagi  kölcsönt.  Mi  rövid  távú  követelésként  fogjuk  nyilvántartani  a 
kölcsönt és a költségvetésünkben majd szerepeltetni kell. 
Az önkormányzatnak még nincs költségvetése, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet 
nem  alkottunk,  így  az  Áht.  általános  szabályai  az  irányadóak.  Az  ülés  előtt 
számolgattuk, hogy menyi pénzt költhetünk január hónapban, mert csak a 2009. év 
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költségvetéséhez viszonyított arányos összeggel gazdálkodhatunk. Ez az összeg kb. 50 
millió forint. Úgy számoltunk, belül leszünk januárban ezen az összeghatáron. 
Felkérem Menyhártné Pölöskei Eleonóra pénzügyi vezető asszonyt, hogy ismertesse a 
jelenlegi pénzügyi helyzetünket. 

Menyhártné Pölöskei Eleonóra pénzügyi vezető:
Számításaink szerint jelenlegi pénzügyi helyzetünk a következő: 
Mai napi záró bankszámla egyenlegünk: 21 907 eFt
Kalkulált várható bevételeink január hónapban:

- MÁK-tól 2009. év ellenőrzése során feltárt különbözet: 5 006 eFt
- Mórichida Önkormányzata tartozása: 2 292 eFt
- December hónapra utólag igényelt központosított támogatás: 2 900 eFt

Ezek az összegek összesen, 32 105 eFt, tehát a tagi kölcsön folyósítása után, ha ebből 
az összegből 8 millió forintot elveszünk, akkor marad január végéig 24 105 eFt. Le 
nem járt szállítói tartozásunk jelenleg 1,5 millió forint. Február első napján érkezik a 
kincstártól a normatíva arányos része, melynek nettó összege mintegy 19 000 eFt. A 
február elején érkező összeg fedezetet ad a februári fizetések elutalására. 

Rendes Róbertné képviselő: 
Kicsit félve jöttem a mai ülésünkre, ha hitelt kellene felvennünk, és ha titkolóznunk 
kellene valószínű, nem támogattam volna a kölcsön adást, de most megnyugodtam. Az 
önkormányzatnak nem kell  hitelt  felvennie.  Engem egészen megnyugtattak ezzel  a 
pénzügyi  helyzettel.  Az  a  fontos,  hogy  a  projekt  folytatódjon,  befejeződjön  az 
építkezés! Az a kérésem, hogy minél előbb kérjük vissza a kölcsönt, mert nekünk is 
szükségünk lehet a 8 millió forintra! Amint utalják a Kft.-nek a pénzt azonnal utalják 
vissza!  A támogatási  szerződéskötésben az ÁFA ilyen alkalmazása szabályos volt, 
törvényes volt, mert említette, hogy a fordított ÁFA a szokványos?

Dr. Kukorelli László polgármester:
Igen,  természetesen  szabályos  volt.  Titkolózni  nem  akartam,  csak  nem  szeretnék 
feleslegesen pánikot kelteni az emberek között, hogy leáll az építkezés, látható, most is 
folyik az építkezés! 

Zsolnai Ferenc képviselő: 
Úgy  jöttem  a  mai  ülésre,  hogy  mindenképpen  támogatom  a  Gyógyítóház  projekt 
folytatását, nem szabad, hogy ez a projekt leálljon, segítenünk kell a kivitelezésben! 
Bízok  benne,  hogy  jól  csinálják  a  dolgukat,  akik  a  számokkal  foglalkoznak!  Én 
megszavaztam volna a folyószámlahitelt is, mert a világ csúfsága lenne, ha leállna az 
építkezés! 

Ackermann László képviselő:
Minden kárból van haszon, és örülök, hogy ez most nálunk csapódott le, ezzel az 5 
millió forinttal és hála Istennek év végén volt, aki kiegészítette az iparűzési adóját 3 
millió forinttal, legjobbkor jött! Folytatódhat a kivitelezés és én is támogatom, hogy 
mindenképpen segítsük a Gyógyítóház kivitelezését. 
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Laki Gáborné pénzügyi vezető 
A 3 millió forint részben iparűzési adófeltöltés, részben hátralékrendezés! 

Rendes Róbertné képviselő: 
Pannonhalmán  már  elkészült  a  Gyógyítóház,  az  is  hasonló,  megtörtént  e  már  az 
átadás?

Dr. Kukorelli László polgármester:
Folyamatban van, de az más konstrukció. 
Kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, szavazást rendelek el. 

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 
6 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

2/2011. (I. 10.) Kt. hat. 
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete, tekintettel a Kft. által benyújtott 
nyilatkozatra feltéve, hogy cégszerű aláírással is megérkezik, 8 millió forint tagi 
kölcsönt nyújt a Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft. részére, 
azzal  a  kitétellel,  hogy  a  4.  kifizetési  kérelemben  foglalt  támogatási  összeg 
megérkezését követő 15 napon belül a Non Profit Kft. köteles visszafizetni a 
teljes összeget Tét Város Önkormányzata részére. 
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Dr.  Kukorelli  László  polgármester  urat, 
hogy a Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén fenti 
döntéssel  azonos  a  tagi  kölcsönre  vonatkozó  kölcsön-megállapodást 
megszavazza és aláírja. 
Felelős: Dr. Kukorelli László polgármester
Határidő: Azonnal

Unger Ferenc úr 45-4/2011. számon iktatott könyvvizsgálói vélemény és a 172/2011.  
számon iktatott nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

Dr. Kukorelli László polgármester: 
Megköszönöm a részvételt,  és azt, hogy ilyen gyorsan döntöttünk a nyílt ülést 1635 

perckor bezárom.

K. m. f.

Dr. Kukorelli László Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Zsolnai Ferenc Ackermann László 
képviselő képviselő
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