
 

Előterjesztés 
Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2017. III. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról  
 
 
 

1. előterjesztés száma: 12/2018. 
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 évközi beszámoló mérlege „A” változat 

 3. melléklet – Egyszerűsített évközi beszámoló eredmény kimutatása 

 4. melléklet – Beszámolóhoz kapcsolódó kiegészítő információk 
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 III. negyedéves beszámolóját. 

A fentiekre tekintettel a Zöld Bicske Nonprofit Kft. benyújtotta a 2017. III. negyedéves 
beszámolóját, amely az alábbiakat tartalmazza: 

 III. negyedéves beszámoló mérlegét és eredmény kimutatását 
 III. negyedéves beszámolóhoz kapcsolódó kiegészítő információkat 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2016. évi változása következtében 2016. 
április 1-jétől a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. vette át a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás számlázását, ezért a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2017. évi 
beszámolója nem tartalmaz ezen a jogcímen árbevételi adatokat. 

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. a követeléseire év végén számol el értékvesztést, ezért a 
beszámoló adatai ezeket a csökkentő tételeket nem tartalmazzák. 



A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2017. I.-III. negyedévben keletkezett és még fennálló 
kötelezettségei jelentős mértékben nőttek, ennek oka, hogy a Társaság működési és fenntartási 
költségei nagymértékben meghaladják az azonos időszaki bevételek összegét. 

A kimutatások alapján a mérlegfőösszeg 644 891e Ft, az előző évhez képest 23,06% csökkenést 
mutat, a saját tőke mértéke -201 511eFt, összege az előző évhez képest 799,47%-os csökkenést 
mutat. 

 

Bicske, 2018. január 11. 
 

    Tisztelettel: 

 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

 

1. melléklet a 12/2018. számú előterjesztéshez 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2017. III. negyedéves beszámolójának elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2017. III. 
negyedéves beszámolóját 644 891e Ft mérlegfőösszeggel és -230 320e Ft adózott eredménnyel 
elfogadja. 

 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: polgármester 
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