
 

Előterjesztés 
A Bicske Építő Kft. 2017. évi beszámolójának 

elfogadásáról 
 
 
 

1. előterjesztés száma: 110/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

 1. melléklet – határozati javaslat  

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

 3. melléklet – egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása 

 4. melléklet – kiegészítő melléklet 

 5. melléklet – független könyvvizsgálói jelentés 

 6. melléklet – felügyelő bizottsági jegyzőkönyv 
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 tulajdonában lévő gazdasági társaságokat az önkormányzat 
képviselő-testülete ellenőrzi. 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 390/2017. (XII.13.) képviselő – testületi 
határozatban döntött a 2017. évi munkatervéről, melyben szerepel a többségi önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi beszámolójának ellenőrzése. 

A fent nevezett döntés alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete által alapított 
Bicske Építő Kft. megbízott vezetőjét kértük, hogy beszámolási kötelezettségének tegyen 
eleget. 

A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság benyújtotta a 2017. évi beszámolóját, 
amely az alábbiakat tartalmazza: 



 egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredménykimutatását 
 független könnyvizsgálói jelentést 
 felügyelő bizottsági jegyzőkönyvet  

A kimutatások alapján az egyszerűsített éves beszámoló a 2017.12.31-i fordulónapra készített 
mérleg eszközök és források végösszege 201 077 EFt,  az adózott eredmény 8 811 EFt. 

 

Bicske, 2018. április 11. 

 

 

    Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

 

 

 

1. melléklet a 110/2018. számú előterjesztéshez 

 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tárgy: A Bicske Építő Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Építő Kft. 2017 évi beszámolóját 
201 077,- eFt mérlegfőösszeggel és 8 811 eFt (nyereség) adózott eredménnyel elfogadja. 

 
 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: polgármester 
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