
 

Előterjesztés 
a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának 

elfogadásáról 
 

1. előterjesztés száma: 125/2019. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

1. melléklet: határozati javaslat  
2. melléklet: 2018. évi beszámoló mérlege „A” változat és Eredménykimutatása 
3. melléklet: kiegészítő melléklet 
4. melléklet: üzleti jelentés a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről 
5. melléklet: független könyvvizsgálói jelentés 
6. melléklet: Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve 
7. melléklet: jegyzőkönyv a Felügyelő Bizottság üléséről 

5. előterjesztést tárgyaló bizottság felsorolása: Gazdálkodási Bizottság 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
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 2018. évi beszámolóit. 

A fentiekre hivatkozással a Zöld Bicske Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) ügyvezető 
igazgatója beszámolási kötelezettségének eleget téve benyújtotta a Kft. 2018. évi beszámolóját, 
amely az alábbiakat tartalmazza: 

 2018. évi beszámoló mérlegét és eredménykimutatását, 
 kiegészítő mellékletét 

 üzleti jelentés a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről 
 Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 

 a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet, 
 független könyvvizsgálói jelentést. 

 



A kimutatások alapján a mérlegfőösszeg 992 708 eFt, amely az előző évhez viszonyítva 6%-os 
csökkenést eredményez, üzleti tevékenység eredménye - 248 912 veszteség. 

A Társaság üzemelteti a saját tulajdonában lévő települési szilárd hulladékkezelő telepet, amely 
Bicske külterületén található. A bicskei hulladékkezelő telepen szelektíven gyűjtőszigetet 
üzemeltet, amelyeket a lakosság munkanapokon térítésmentesen igénybe vehet. 

A Társaság közszolgáltatásból származó bevétele a teljes nettó árbevételének 89,71 %-a. 

A közszolgáltatási tevékenységen kívüli „vállalkozási” tevékenysége konténer bérbeadás, inert 
lerakó üzemeltetés. 

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 

Bicske, 2019. május 10. 

 

    Tisztelettel: 

 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

 

1. melléklet a 125/2019. előterjesztéshez 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2018. évi 
beszámolóját 992 708 eFt mérlegfőösszeggel és -248 912 eFt adózott eredménnyel 
(veszteséggel) elfogadja. 

 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: polgármester 
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