
 

Előterjesztés 
Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. 
évi beszámolójának elfogadásáról és tevékenységi körének 

kibővítéséről 
 
 
 

1. előterjesztés száma: 101/2018. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Setéth-Fazekas Hajnalka 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

 1. melléklet – határozati javaslat  

 2. melléklet – Egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A” változat 

 3. melléklet – Egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása 

 4. melléklet – Kiegészítő melléklet 

 5. melléklet – Szöveges beszámoló 

 6. melléklet – Független könyvvizsgálói jelentés 
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 

 Gazdálkodási Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. 
rendelet. 

 A számvitelről szóló 2000. évi C törvény 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
Bicske Város Önkormányzat képviselő-testülete ellenőrzi az önkormányzati többségi tulajdonú 
gazdasági társaságok 2017. évi beszámolóját. 

A fentiekre tekintettel a Bicske-Csabdi-Mány Kft. megbízott vezetőjét kérte, hogy beszámolási 
kötelezettségének tegyen eleget. 

A Kft. benyújtotta a 2017. évi beszámolóját, amely az alábbiakat tartalmazza: 

 2017. éves egyszerűsített beszámoló mérlegét, eredmény kimutatását, és kiegészítő 
mellékletét 

 Szöveges beszámolót a 2017.évre 
 Független könyvvizsgálói jelentést 



 

A kimutatások alapján a mérlegfőösszeg 14 297e Ft, az előző évhez képest  24,65% emelkedést 
mutat, a saját tőke mértéke a mérlegfőösszeg 48,88%-a , összege az előző évhez képest 67,92%-
os növekedést mutat. 

Jelenleg a társaságnak árbevétele nincs, így a vállalkozás folytatásának elve sérül, ezért 
javasoljuk a tevékenységi körének kibővítését adminisztratív, PR, marketing, kommunikációs, 
illetve projektmenedzsment, valamint pályázatfigyelési tevékenységekkel annak érdekében, 
hogy a jövőben esetlegesen ilyen jellegű feladatokat is elláthasson a Kft. 

 

Bicske, 2018. április 4. 

 

    Tisztelettel: 

 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

 

1. melléklet a 101/2018. számú előterjesztéshez 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolójának 
elfogadásáról és tevékenységi körének kibővítéséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Bicske-Csabdi-Mány Kft. 2017. évi beszámolóját 14 297 eFt mérlegfőösszeggel és 
516 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

2. a Bicske-Csabdi-Mány Kft. tevékenységi körének adminisztratív, PR, marketing, 
kommunikációs, projektmenedzseri és pályázatfigyelési feladatokkal való 
kibővítéséhez hozzájárul. 

 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős: polgármester 
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