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1. napirendi pont: 

 

A Via Kanizsa Kht 2012. évi üzleti terve 

 

A VIA KANIZSA Zrt. Felügyelő Bizottsága 2012. február 18. napján megtartott ülésén 

megvitatta a Társaság által készített és az alapító felé előterjesztésre kerülő dokumentumokat, 

amelyek az alábbiak voltak: 

 

 a Zrt 2012. évi üzleti terve 

 

A 2012. február 18-i felügyelő bizottsági ülésen elhangzottaknak megfelelően a rendelkezésre 

álló dokumentumok alapján az alábbi megállapításokat tesszük: 

 

- az üzleti terv, a vezérigazgató kiegészítő tájékoztatása szerint is, a feladatok megfelelő 

ellátási színvonalon történő ellátására való törekvés mellett készült és alapvető 

szempont volt a tulajdonos Önkormányzat 365/2011. (XI.24.) számú határozatával 

elfogadott 2012. évi költségvetési tervezési koncepciójában megfogalmazottak, 

miszerint: „Az önkormányzat a tulajdonában lévő gazdasági társaságok és önállóan 

működő társulásának működéséhez 2012-ben maximum a 2011. évre tervezett 

támogatás 15 %-kal csökkentett összegével járul hozzá.” 

- a Társaság bevételi tervében meghatározott összeg a 2011. évi várható összeghez 

mérten jelentős csökkenést mutat, amelynek legfőbb oka a fentiek szerinti 

iránymutatás a tervezést illetően, továbbá, hogy a nem a tulajdonostól származó 

bevételeket minimális emeléssel tervezték, 

- a Társaság feladatkörébe tartozó tevékenységek közül 4 területen is 2010-ben 

közbeszerzést követően megbízási szerződés köttetett, ezek a téli hó munka, a 

parkgondozás, a köztisztaság és az út-, járda-, hídfenntartás, a kivitelezők partnerként 

viszonyultak a Társaság csökkentési elképzeléseihez, 

- az Önkormányzat felé számlázandó közvetített szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételek 

feladatok szerinti megosztását és a 2011. évhez viszonyított csökkentéseket a terv 

részletesen tartalmazza, 

- az Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei közt alapvetően 

meghatározóak a már említett vállalkozói szerződések továbbá a  közvilágítással 

kapcsolatos, amely esetben az energiaszállításra vonatkozóan a megbízási szerződést 

közbeszerzés keretében az E-ON nyerte, a Társaság jelenleg rendelkezésre álló 

információi alapján itt csökkenés nem érhető el 2011. évhez képest, 

- az üzleti terv bérfejlesztést, premizálást, cafetériát nem tartalmaz, 



- ezeken felül az eredménytevben az alábbi tételekkel kapcsolatosan kért és kapott a 

Bizottság tájékoztatást: 

o közterület hasznosítás árbevételében és a továbbszámlázott költségek 

árbevételében való csökkenés oka, hogy a reklámgazdai feladatokat már 

nem a Társaság látja el, 

o a parkolási pótdíj behajtása hatékonyságának növekedését várják a saját 

üzemeltetésű informatikai rendszer által, amely a tervezésben a növekedést 

indokolja 

o a telefonköltségek jelentős része a parkoló automaták működtetéséhez  

kapcsolódik és további csökkentési lehetőségeket lát még benne a Társaság 

vezetése, 

o a takarítás költségeiben további csökkentési lehetőségre nincs mód a 

Vezérigazgató elmondása szerint, amelyet a kivitelezést végző vállalkozó 

pénzügyi számokkal is alátámasztott a tárgyalás alkalmával, 

o a bérköltségeknél látható csökkenést a közfoglalkoztatás elszámolása 

okozza, 

- a Bizottság az alábbi javaslatokat tette: 

o a bevételek csökkentésével a városgazdálkodási feladatok színvonala is 

csökken, a racionalizálás mellett a pályázati lehetőségek figyelemmel 

kísérését és így többletforrás bevonását javasolták a Bizottság tagjai, 

o az üzleti terv a lomtalanítási akció elhalasztásával számol a 

költségcsökkentés érdekében, ezzel kapcsolatban a Bizottság tagjainak 

javaslata, hogy a költségmegosztás lehetőségét megvizsgálva a lomtalanítás 

ne maradjon el, annál is inkább, mivel az elhalasztott akciót követően félő, 

hogy a lom a város környéki területeken fog megjelenni, 

o a Bizottság javasolta továbbá, hogy a parkoló automaták üzemeltetéséhez 

kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások díját illetően az azt végző 

pénzintézettel a Vezérigazgató egyeztessen a csökkentés lehetőségét 

megvizsgálva, 

 

 

A Felügyelő Bizottság  1/2012. számú határozata: 

 

A fentiek alapján a 2012. évi üzleti tervet a Felügyelő Bizottság teljesíthetőnek ítéli. A 

Felügyelő Bizottság a tulajdonos részére a fenti észrevételek figyelembevétele mellett 

javasolja a 2011. évi üzleti terv elfogadását. 

 

 

 

Nagykanizsa, 2012. február 18. 

 

 

 

 

     Készítette: 

 

       Kőfalvi Bernadett s.k. 

        elnök 


