
 

Előterjesztés 

a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság végelszámolásának befejezéséről 

 
1. előterjesztés száma: 164/2019. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Ádámné Bacsó Erika, Molnár Enikő 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Dr. Petrik Péter 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat – a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” záró adóbevallásának, végelszámolási 
zárómérlegének és vagyonfelosztási javaslatának elfogadásáról 

2. melléklet: határozati javaslat - a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.”  végelszámolásának befejezését követően 
az iratanyag elhelyezéséről 

3. melléklet: határozati javaslat – a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” végelszámolójának felmentéséről  

4. melléklet: határozati javaslat - a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” végelszámolási eljárás befejezéséről 

5. melléklet: Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság „v.a.” 2019.06.30.végelszámolást lezáró számszaki beszámoló 
kiegészítő melléklete 

6. melléklet: térítésmentes átadás-átvételi megállapodás 
7. melléklet: vagyonfelosztási javaslat 
8. melléklet: záró adóbevallások  
9. melléklet: független könyvvizsgálói jelentés 

               10. melléklet: felügyelő bizottsági jegyzőkönyv 
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  
- a végelszámolás folyamatáról a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a  
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
- a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V.18.) IM 

rendelet 

 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
Bicske Város Önkormányzata, Mány Község Önkormányzata, valamint Csabdi Község 
Önkormányzata, mint a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság tulajdonosai a 3/2019. (III.11.) számú taggyűlési határozatban, illetve Bicske Város 
Önkormányzata az  53/2019. (III.20.), Mány Község Önkormányzata az 59/2019. (III.27.), 
valamint Csabdi Település Önkormányzata a 35/2019. (IV.26.) képviselő - testületi 
határozatukkal döntöttek a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt 



Felelősségű Társaság jogutód nélküli, egyszerűsített végelszámolással történő 
megszüntetéséről.  
 
A tulajdonosok az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontjának 2019. május 1. napját 
jelölték ki, így a Társaság 2019. április 30. nappal a tevékenységet lezáró beszámolóját 
elkészítette. 
 
Fentiek értelmében az egyszerűsített végelszámolás esetében végelszámoló választására nem 
kerül sor, a végelszámolót terhelő feladatokat a cég vezető tisztségviselője látja el, ennek 
alapján a végelszámolás folyamatban van. A Kft. Társasági Szerződésében foglaltak szerint a 
jogutód nélküli megszüntetés esetében a megmaradt vagyon a Társaság tagjai tulajdonába kerül 
vissza vagyoni hozzájárulásuk arányában. A vagyoni hozzájárulás mértéke:  
 
  Bicske Város Önkormányzata:  76,61% 
  Mány Község Önkormányzata:  15,46% 
  Csabdi Község Önkormányzata:    7,93% 
 
A társaság mérlegében a befektetett eszközöknél, valamint a passzív időbeli elhatárolásoknál 
az előző években elvégzett kútvizsgálatok, védettségi vizsgálat és a megvalósíthatósági 
tanulmány költségei szerepelnek. Nevezett beruházás térítésmentesen átadásra kerül az alapítók 
tulajdonába vagyoni hozzájárulásuk arányában, amelyet térítésmentes átadás-átvételi 
megállapodásba is foglalnak. 
 
A végelszámoló térítésmentesen átadja Bicske Város Önkormányzatának, Mány Község 
Önkormányzatának, valamint Csabdi Község Önkormányzatának - mint a Társaság 
tulajdonosainak bruttó 7. 816. 000,- Ft értékű beruházást. 
 
A fentnevezett összeggel kapcsolatosan a térítésnélküli vagyonátadáskor 27%-os ÁFA fizetési 
kötelezettség keletkezik, annak vonatkozásában, hogy nevezett beruházáshoz kapcsolódó 
bejövő számlák előzetesen felszámított ÁFÁ-ját a Társaság levonásba helyezte. 
 
A keletkezett 1. 661. 690,- Ft 27%-os ÁFA megfizetését az átadó átvállalja a NAV felé. 
 
Ezzel egyidejűleg a végelszámoló a végelszámolási eljárást 2019. június 30. napjával 
befejezettnek nyilvánítja. 
 
A Társaság végelszámolója benyújtotta az egyszerűsített beszámoló végelszámolás záró 
mérlegét és az egyszerűsített beszámoló végelszámolás záró eredménykimutatását, továbbá a 
vagyonfelosztási javaslatát. 
A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” az 
egyszerűsített éves beszámoló 2019. június 30. napi fordulónapra készített mérlegeszközök és 
források végösszege 13.183 eFt, az adózott eredmény -322 eFt veszteség. 
 
A Társaság vagyontételeinek felosztását követően az eszközök összesen 5.343 eFt, amely az 
elszámolási betétszámlán rendelkezésre álló pénzösszegből áll.  
 
A források összege a 12.610 eFt jegyzett tőkéből, a 11.504 eFt tőketartalékból, a -17.916 eFt 
eredménytartalékból és a -322 eFt adózott eredményből tevődik össze. 
 
A végelszámoló javaslata alapján az 5.343 eFt pénzeszköz az alapító önkormányzatok 
tulajdonába kerül vagyoni hozzájárulásuk arányában.  



 
A cég törléséig, illetve a bankszámla megszüntetéséig felmerülő költségek (bank költség stb.) 
a bankszámlán rendelkezésre álló összegből kerülnek kiegyenlítésre, így a tulajdonos 
önkormányzatok részére kifizetendő összeg ezzel csökkentve kerül átutalásra. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Társaság megszüntetésével kapcsolatos előterjesztés 
megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására. 
 

 

Bicske, 2019. július 8. 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

 

1. melléklet a 164/2019. előterjesztéshez 

 

I. Határozati javaslat 

 

Tárgy: a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
záró adóbevallásának, végelszámolási zárómérlegének és vagyonfelosztási javaslatának 
elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tagja  
 

1. elfogadja a beterjesztett, végelszámolás befejezéséhez szükséges záró adóbevallásokat, 
dokumentumokat.  

2. elfogadja a 2019. 06. 30. fordulónappal készített végelszámolási zárómérleget és a 
vagyonfelosztási javaslatot azzal, hogy a vagyon kiadásáról Ádámné Bacsó Erika 
végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő köteles gondoskodni a cég 
törlésére vonatkozó cégbírósági határozat kézhezvételét követő 30 napon belül. 

 
 
 
Határidő: 2019. szeptember 27. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. melléklet a 164/2019. előterjesztéshez 

 
II. Határozati javaslat 

 
Tárgy: a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
végelszámolásának befejezését követően az iratanyag elhelyezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tagja úgy határoz, hogy a Társaság iratanyaga a 
végelszámolás befejezését és a Társaság cégjegyzékből történt törlését követően a többségi 
tulajdonos Bicske Város Önkormányzata 2060 Bicske, Hősök tere 4. szám alatti székhelyén 
kerül elhelyezésre és megőrzésre, akit az őrzésért ellenérték nem illet meg. 
 
 
Határidő: 2019. szeptember 27. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
3. melléklet a 164/2019. előterjesztéshez 
 
 

III. Határozati javaslat 
 

 
Tárgy: a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
végelszámolójának felmentéséről 
 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tagja  
 

1. a cég végelszámolói feladatait ellátó vezető tisztségviselőt a megbízatás alól a cég 
törlésével egyidejűleg felmenti. 

2. a végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő részére díjazást állapít meg 
összesen nettó 100.000,- Ft összegben. 
 

 
Határidő: 2019. szeptember 27. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. melléklet a 164/2019. előterjesztéshez 

 

IV. Határozati javaslat 

 
Tárgy: a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
végelszámolási eljárás befejezéséről 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tagja  
 

1. elhatározza a cég végelszámolása befejezésének az illetékes állami adó- és vámhatóság 
részére történő bejelentését.  

2. kéri az illetékes Törvényszék Cégbíróságától a cég cégjegyzékből való törlését, 
tekintettel a végelszámolás befejezésére.  

3. felkéri Ádámné Bacsó Erika végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselőt, 
hogy a cég végelszámolásának lezárása, valamint a cég törlése iránt a bíróság és más 
hatóságok előtt eljárjon, a szükséges intézkedéseket megtegye, kérelmeket benyújtsa. 

 
Határidő: 2019. szeptember 27. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

[EsBo program]

Adószám: 13642880-2-07 
Cégbíróság: Fejér Megyei Cégbíróság  
Cégjegyzék szám: 07-09-011833 

 

 

Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató KFT 

2060 Bicske, Hősök tere 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 

(összköltség eljárással) 

 

  
 

 

Beszámolási időszak: 2019. május 01. - 2019. június 30.

Beszámoló összeállításának oka: Végelszámolás lezárása - törléssel

  

 

 

Bicske, 2019. július 04. 

 

 

 

 

A gazdálkodó 
képviselője

 
P.h. 



Bicske-Csabdi-Mány KFT Oldal: 1
 

Adószám: 13642880-2-07 
Cégjegyzék szám: 07-09-011833 

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  
 

Beszámolási időszak: 2019. május 01. - 2019. június 30. 
 

 
  

[EsBo program]

 1000HUF Előző év Tárgyév 

I. Értékesítés nettó árbevétele 0 0

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0

III. Egyéb bevételek 0 6 154

IV. Anyagjellegű ráfordítások 319 156

V. Személyi jellegű ráfordítások 235 165

VI. Értékcsökkenési leírás 0 0

VII. Egyéb ráfordítások 0 6 155

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-
V-VI-VII. sor) - 554 - 322

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) 0 0

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B) - 554 - 322

X. Adófizetési kötelezettség 0 0

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X) - 554 - 322
 



  
 

[EsBo program]

Adószám: 13642880-2-07 
Cégbíróság: Fejér Megyei Cégbíróság  
Cégjegyzék szám: 07-09-011833 

 

 

Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató KFT 

2060 Bicske, Hősök tere 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat 

 

 

  
 

 

A mérleg fordulónapja: 2019. június 30.

Beszámoló összeállításának oka: Végelszámolás lezárása - törléssel

  

 

 

Bicske, 2019. július 04. 

 

 

 

 

A gazdálkodó 
képviselője

 
P.h. 



Bicske-Csabdi-Mány KFT Oldal: 1
 

Adószám: 13642880-2-07 
Cégjegyzék szám: 07-09-011833 

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat   
 

A mérleg fordulónapja: 2019. június 30. 
 

 
  

[EsBo program]

 1000HUF Előző év Tárgyév 

A. Befektetett eszközök 6 154 0

A.I. Immateriális javak 0 0

A.II. Tárgyi eszközök 6 154 0

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0

B. Forgóeszközök 7 482 13 183

B.I. Készletek 0 0

B.II. Követelések 1 569 7 840

B.III. Értékpapírok 0 0

B.IV. Pénzeszközök 5 913 5 343

C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0

  ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 13 636 13 183

D. Saját tőke 6 198 5 876

D.I. Jegyzett tőke 12 610 12 610

D.II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0

D.III. Tőketartalék 11 504 11 504

D.IV. Eredménytartalék -17 362 -17 916

D.V. Lekötött tartalék 0 0

D.VI. Értékelési tartalék 0 0

D.VII. Adózott eredmény - 554 - 322

E. Céltartalékok 0 0

F. Kötelezettségek 130 7 307

F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 130 7 307

G. Passzív időbeli elhatárolások 7 308 0

  FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 13 636 13 183

 



 
[EsBo program]

Adószám: 13642880-2-07 
Cégbíróság: Fejér Megyei Cégbíróság  
Cégjegyzék szám: 07-09-011833 

 

 

Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató KFT 

2060 Bicske, Hősök tere 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiegészítő melléklet 

2019. 
 

 

 

Fordulónap: 2019. június 30.

Beszámolási időszak: 2019. május 01. - 2019. június 30.

 

 

 

Bicske, 2019. július 04. 

 

 

A gazdálkodó 
képviselője

P.h. 
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Bicske-Csabdi-Mány KFT Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

1. A gazdálkodó bemutatása 

1.1. Alakulás, célok, küldetés 
 
A Bicske-Csabdi-Mány KFT 2005. évben alakult, meghatározott cél elérésére. A létrehozás 
célja a három tulajdonos önkormányzat településének ivóvíz ellátásának megoldása volt. 
 
Ez a cél a vízi-közmű szolgáltatásról szóló törvény módosítása miatt meghiúsult, tekintettel 
arra, hogy a víziközművek 2013. évben tulajdoni hányad alapján az érintett települési 
önkormányzatokhoz kerültek.  
 
A társaság feladatai kiüresedtek és a lehetőségeket megvizsgálva más jellegű önkormányzati 
feladatokban nem tudott részt vállalni, így a jogszabály alapján a vállalkozás folytatásának elve 
sérült, további működtetése nem volt fenntartható. 
 
Fentiek alapján Bicske Város Önkormányzata, Mány Község Önkormányzata, valamint Csabdi 
Község Önkormányzata, mint a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság tulajdonosai a /2019. (III.11.) számú taggyűlési határozatban, illetve 
Bicske Város Önkormányzata az  53/2019. (III.20.), Mány Község Önkormányzata az 59/2019. 
(III.27.), valamint Csabdi Település Önkormányzata a 35/2019. (IV.26.) számú képviselő - 
testületi határozatukkal döntöttek a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság jogutód nélküli, egyszerűsített végelszámolással történő 
megszüntetéséről.  
 
A tulajdonosok az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontjának 2019. május 1. napját 
jelölték ki, így a Társaság 2019. április 30. nappal a tevékenységet lezáró beszámolóját 
elkészítette. 
 
A társaság mérlegében a befektetett eszközöknél, valamint a passzív időbeli elhatárolásoknál 
az előző években elvégzett kútvizsgálatok, védettségi vizsgálat és a megvalósíthatósági 
tanulmány költségei szerepeltek. A végelszámolás során nevezett beruházás térítésmentesen 
átadásra került az alapítók tulajdonába vagyoni hozzájárulásuk arányában, melyet térítésmentes 
átadás-átvételi megállapodásba is foglaltak. 
 
A Kft. Társasági Szerződésében foglaltak szerint a jogutód nélküli megszüntetés esetében a 
megmaradt vagyon a Társaság tagjai tulajdonába kerül vissza vagyoni hozzájárulásuk 
arányában. A vagyoni hozzájárulás mértéke:  
 
  Bicske Város Önkormányzata:  76,61% 
  Mány Község Önkormányzata:  15,46% 
  Csabdi Község Önkormányzata:    7,93% 
 
Ezzel egyidejűleg a végelszámoló a végelszámolási eljárást 2019. június 30. napjával 
befejezettnek nyilvánítja. 
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Bicske-Csabdi-Mány KFT Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1. A számviteli politika bemutatása 

A számviteli politika sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak érdemi hatást. A 
számviteli politika meghatározó elemei: 
 

A számviteli politika táblázatos kivonata 

Jellemző Választás 

Könyvvezetés pénzneme HUF

Beszámoló formája Egyszerűsített éves beszámoló

Mérleg típusa A

Eredménymegállapítás módja Összköltség eljárás

Eltérő üzleti év Nem

Könyvvizsgálat Igen

Tőzsdei jelenlét Nem érintett
 

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

3.1. Össze nem hasonlítható adatok 

A Bicske-Csabdi-Mány KFT mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl 
- összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

3.2. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő 
hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem 
jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

3.3. Befektetett eszközök 

Befektetett eszközök jelentős tételei 

A mérleg Befektetett eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel 
nem szerepel. 

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy 
leányvállalattal szemben nem állt fenn. 

3.4. Forgóeszközök 

Forgóeszközök jelentős tételei 

A mérleg Forgóeszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem 
szerepel. 

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn. 
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3.5. Aktív időbeli elhatárolások 

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei 

A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő 
tétel nem szerepel. 

3.6. Saját tőke 

Visszavásárolt saját üzletrészek 

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem 
közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el. 

Értékelési tartalék jelentős tételei 

A mérleg Értékelési tartalék sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem 
szerepel. 

3.7. Céltartalékok 

Céltartalékok jelentős tételei 

A mérleg Céltartalékok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem 
szerepel. 

3.8. Kötelezettségek 

Kötelezettségek jelentős tételei 

A mérleg Kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem 
szerepel. 

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. 

Biztosított kötelezettségek 

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított 
kötelezettség nem szerepel. 

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség nem állt fenn. 

3.9. Passzív időbeli elhatárolások 

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei 

A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő 
tétel nem szerepel. 

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

4.1. Össze nem hasonlítható adatok 

A Bicske-Csabdi-Mány KFT eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti 
átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával azzal, hogy a beszámolási 
időszak eltérő (előző évben 365, tárgyévben 120 naptári nap). 
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4.2. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő 
hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat 
legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

4.3. Bevételek 

Bevételek alakulása 

A Bicske-Csabdi-Mány KFT bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 
 

Bevételek alakulása és megoszlása 

Bevétel-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 
 1000HUF % 1000HUF % 

Árbevétel 0 - 0 0.0

Aktivált saját teljesítményérték 0 - 0 0.0

Egyéb bevételek 0 - 6 154 100.0

Pénzügyi műveletek bevételei 0 - 0 0.0

Bevételek összesen 0 - 6 154 100.0
 

Árbevétel jelentős tételei 

Az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként 
- egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei 

Az eredménykimutatás Aktivált saját teljesítmények értéke sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi 
adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

Egyéb bevételek jelentős tételei 

Az eredménykimutatás Egyéb bevételek sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg 
jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei 

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi 
adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek 

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került 
elszámolásra. 

4.4. Ráfordítások 

Ráfordítások alakulása 

A Bicske-Csabdi-Mány KFT ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi 
táblázat: 
 

Ráfordítások alakulása és megoszlása 

Ráfordítás-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 
 1000HUF % 1000HUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 319 57.6 156 2.5
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Ráfordítás-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 
 1000HUF % 1000HUF % 

Személyi jellegű ráfordítások 235 42.4 165 2.5

Értékcsökkenési leírás 0 0.0 0 0.0

Egyéb ráfordítások 0 0.0 6 155 95.0

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0.0 0 0.0

Ráfordítások összesen 554 100.0 6 476 100.0
 

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei 

Az eredménykimutatás Anyagjellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - 
egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei 

Az eredménykimutatás Személyi jellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi 
adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

 

 

Egyéb ráfordítások jelentős tételei 

Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - 
egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei 

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi 
adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

 

 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások 

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem 
került elszámolásra. 

5. Tájékoztató adatok 

5.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek 

A beszámolási időszakban a Bicske-Csabdi-Mány KFT kapcsolt felekkel semmiféle ügyletet nem 
bonyolított. 

5.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái 

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle 
előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor. 

5.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak 

A könyvvizsgáló által felszámított díjak összegszerű bemutatására - egyszerűsített éves beszámoló 
készítésére tekintettel - a Bicske-Csabdi-Mány KFT nem kötelezett, arról a könyvvizsgálói 
közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság részére kérésére részletes tájékoztatást ad. A könyvvizsgáló 
által felszámított díj teljes egészében a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatának 
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ellenértéke, a könyvvizsgáló egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, adótanácsadói 
szolgáltatásokért, vagy egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért díjat nem számított fel. 

5.4. Létszámadatok 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 1 fő. 

 

 



1 

 

18. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez1 

Cégnév: Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 
Cégjegyzékszám: 07-09-011833 

  

VAGYONFELOSZTÁSI JAVASLAT 

1. A cég a végelszámolási zárómérleg alapján 5.343.266,- Ft értékű felosztható vagyonnal 
rendelkezik. 

2. A felosztható vagyon összetétele az alábbi: 
1)2 pénzeszköz, 5.343.266,-Ft 

3.3,4 A felosztható vagyon a tagok (részvényesek) között vagyoni részesedésük arányában 
oszlik meg az alábbiak szerint: 

3.1. Bicske Város Önkormányzata 2060 Bicske, Hősök tere 4. 
3.1.1. Tagra jutó vagyon5: pénzeszköz, 76,61%6,  4.093.476,-Ft  

3.2.7 Mány Község Önkormányzata 2065 Mány, Rákóczi u. 67. 
3.2.1. Tagra jutó vagyon8: pénzeszköz, 15,46%9,  826.069,-Ft  

 
       3.3. Csabdi Község Önkormányzata 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. 
  3.2.2. Tagra jutó vagyon : pénzeszköz, 7,93%10,  423.721,-Ft 

4.11 A felosztható vagyon a tagok (részvényesek) között az alábbi felosztás történik: 

4.1. Tag: >>Név, Lakcím<< 
4.1.1. Tagra jutó vagyon12: >>megnevezés<<, >>mennyiség<<13, >>Ft érték<< 

4.2.14 Tag: >>Név, Lakcím<< 
4.2.1. Tagra jutó vagyon15: >>megnevezés<<, >>mennyiség<<16, >>Ft érték<< 

5.17 A felosztható vagyon >>név<< (>>lakcím/székhely<<, >>cégjegyzékszám<<), mint 
egyedüli tagot illeti. 

6. A felosztható vagyonból hitelezőnek juttatandó vagyon: 

6.1.18 >>Név, Lakcím<< 
6.1.1. Hitelezőnek juttatandó vagyon19: >>megnevezés<<, >>mennyiség<<20, >>Ft 
érték<< 

7. A céget megillető jogok engedményezése, a céget terhelő kötelezettség átruházása, illetve 
más által történő átvállalása21 

a) nem történik. 
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b) történik. 

8.1. A cég az alábbi jogokat - külön okiratban - engedményezi: 
1)22 >>engedményezett jog megnevezése<<, engedményes: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<< 

8.2. A cég az alábbi kötelezettségét - külön okiratban - átruházza, tartozását más személy - 
külön okiratban - átvállalja: 

1)23 >>kötelezettség vagy tartozás megnevezése<<, új kötelezett: >>Név<<, 
>>Lakcím/Székhely<< 

9. A fentieken túlmenően felosztható vagyon, vagy egyéb rendezendő kérdés nem maradt. A 
cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása nem áll fenn, amely a végelszámolás során nem 
került behajtásra vagy kiegyenlítésre, illetve jelen vagyonfelosztási javaslat nem tartalmaz. A 
végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő kijelenti, hogy a cég a tartozásait 
kiegyenlítette.24 

10. A tagok (részvényesek, alapító) elfogadják, hogy ha a cég törléséig, a bankszámla 
megszüntetéséig banki költség vagy egyéb költség merül fel, az a bankszámlán rendelkezésre álló 
összegből kerül levonásra, illetve ha az nem elegendő, maguk bocsátják a cég rendelkezésére. 

Bicske, 2019. 07.04. 
______________________________ 

Ádámné Bacsó Erika  
2060 Bicske, Batthyány utca 23.  
végelszámolói feladatokat ellátó  

vezető tisztségviselő 
 
                                                            
1 Beiktatta: 21/2018. (VII. 4.) IM rendelet 7. § (2), 7. melléklet. Hatályos: 2018. VII. 5‐től. 
2 Folyamatos sorszámozással bővíthető. 
3 A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonnak a tagok közötti természetbeni felosztása esetén a 
vagyonelemek  értékét  a  vagyonfelosztási  javaslatban  kell  meghatározni.  Ha  a  cég  tagjai  valamely 
vagyonelemet  a  tudomásuk  ellenére  a  piaci  értékénél  alacsonyabb  értékkel  fogadtak  el,  a 
vagyonfelosztás  ilyen hibájából eredő  fizetési kötelezettségekért egyetemlegesen  felelnek.  (Ctv. 111. § 
(2) bekezdés) 
4 A 3. vagy a 4. pont vagy az 5. pont kitöltése kötelező. Csak az egyik pont tölthető ki. 
5 Folyamatos sorszámozással bővíthető. 
6 Ha a vagyonelem mennyiségben kifejezhető ‐ darabszám, stb. ‐ a mennyiség is feltüntetendő. 
7 További tag esetén folyamatos sorszámozással bővíthető. 
8 Folyamatos sorszámozással bővíthető. 
9 Ha a vagyonelem mennyiségben kifejezhető ‐ darabszám, stb. ‐ a mennyiség is feltüntetendő. 
10 Ha a vagyonelem mennyiségben kifejezhető ‐ darabszám, stb. ‐ a mennyiség is feltüntetendő. 
11 A 3. vagy a 4. pont vagy az 5. pont kitöltése kötelező. Csak az egyik pont tölthető ki. 
12 Folyamatos sorszámozással bővíthető. 
13 Ha a vagyonelem mennyiségben kifejezhető ‐ darabszám, stb. ‐ a mennyiség is feltüntetendő. 
14 További tag esetén folyamatos sorszámozással bővíthető. 
15 Folyamatos sorszámozással bővíthető. 
16 Ha a vagyonelem mennyiségben kifejezhető ‐ darabszám, stb. ‐ a mennyiség is feltüntetendő. 
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17 A 3. vagy a 4. pont vagy az 5. pont közül azt kell kitölteni, amelyik a cégre vonatkoztatható. 
18 További tag esetén folyamatos sorszámozással bővíthető. 
19 Folyamatos sorszámozással bővíthető. 
20 Ha a vagyonelem mennyiségben kifejezhető ‐ darabszám, stb. ‐ a mennyiség is feltüntetendő. 
21 Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő. 
22 Folyamatos számozással bővíthető. 
23 Folyamatos számozással bővíthető. 
24 A nyilatkozat szükség szerint együtt értelmezendő 6‐7. pontban foglaltakkal. 

























Térítésmentes átadás‐átvételi megállapodás 

amely létrejött egyrészről a 

Bicske‐Csabdi‐Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt  Felelősségű Társaság  „v.a.”  (2060 Bicske, 

Hősök  tere 4.  adószám: 13642880‐2‐07,  képv.: Ádámné Bacsó  Erika Végelszámoló), mint  átadó  (a 

továbbiakban: „Átadó”) 

másrészről a 

Bicske  Város Önkormányzata  (2060  Bicske, Hősök  tere  4.  adószám:  15727048‐2‐07,  képv.:  Pálffy 

Károly Polgármester),  

Mány Község Önkormányzata  (2065 Mány, Rákóczi  u.  67.  adószám:  15727536‐2‐07,  képv.:  Szabó 

Zoltán Polgármester), 

Csabdi  Község  Önkormányzata  (2064  Csabdi,  Szabadság  u.  44.  adószám:  15727646‐2‐07,  képv.: 

Huszárovics Antal Polgármester) 

mint átvevők (a továbbiakban „Átvevők”) 

az Átadó és Átvevők (a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alábbi tartalommal: 

Felek előzményként megállapítják, hogy Bicske Város Önkormányzata, Mány Község Önkormányzata, 

valamint  Csabdi  Község  Önkormányzata,  mint  a  Bicske‐Csabdi‐Mány  Víztermelő  és  Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosai a 3/2019. (III.11.) számú taggyűlési határozatban,  illetve 

Bicske Város Önkormányzata az  53/2019. (III.20.), Mány Község Önkormányzata az 59/2019. (III.27.), 

valamint  Csabdi  Település  Önkormányzata  a  35/2019.  (IV.26.)  számú  képviselő  ‐  testületi 

határozatukkal  döntöttek  a  Bicske‐Csabdi‐Mány  Víztermelő  és  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű 

Társaság jogutód nélküli, egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséről.  

A társaság mérlegében a befektetett eszközöknél az előző években elvégzett kútvizsgálatok, védettségi 

vizsgálat  és  a  megvalósíthatósági  tanulmány  költségei  szerepelnek.  Nevezett  beruházás 

térítésmentesen átadásra kerül az alapítók tulajdonába vagyoni hozzájárulásuk arányában. 

1.  Átadó  jelen megállapodásban  foglaltak  szerint  térítésmentesen  átadja,  Átvevők  átveszik  nettó 

6.154.410,‐  Ft  értékű  befektetett  eszközt  (kútvizsgálat,  védettségi  vizsgálat,  megvalósíthatósági 

tanulmány) az alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzata 2060 Bicske, Hősök tere 4. 
Tagra jutó befektetett eszköz 76,61%,   4.714.893,‐Ft  

Mány Község Önkormányzata 2065 Mány, Rákóczi u. 67. 
Tagra jutó befektetett eszköz, 15,46%,  951.472,‐Ft  

 
       Csabdi Község Önkormányzata 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. 
   Tagra jutó befektetett eszköz, 7,93%,  488.045,‐Ft 
 

A fenti összegek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.  



Az átadott eszköz átadónál szereplő nyilvántartás szerinti értékét a  jelen megállapodás mellékletét 

képező táblázat tartalmazza. 

2.  Jelen  megállapodás  keretében  az  átadott  befektetett  eszközhöz  kapcsolódó  bejövő  számlák 

előzetesen felszámított ÁFÁ‐ját Átadó levonásba helyezte, így a fenti térítésnélküli eszköz átadáshoz 

kapcsolódóan Áfa fizetési kötelezettség keletkezik. [Áfa tv. 11.§ (1)] 

3.  Felek  megállapodnak,  hogy  jelen  befektetett  eszköz  számviteli  bizonylat,  számla  alapján 

térítésmentes átadásából származó 27 %‐os ÁFA megfizetését az átadó vállalja megfizetni a NAV felé 

akként, hogy az áfa befizetési kötelezettséget – jogszabály szerint – az arra előírt határidőben teljesíti. 

4. Átvevők egyidejűleg nyilatkoznak, hogy az 1990. évi XCIII. illetéktörvény 5. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján, mint helyi önkormányzatok, teljes személyes illetékmentességben részesülnek. 

 

Bicske, 2019. 06. 29. 

 

Bicske‐Csabdi‐Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft /Átadó              Bicske Város Önkormányzata /Átvevő 

Képv: Ádámné Bacsó Erika                                                           Képv.:  Pálffy Károly 
           Végelszámoló                                                                                      Polgármester  
 
 
 
                                                                                        
Mány Község Önkormányzata/Átvevő                 Csabdi Község Önkormányzata/Átvevő 

képv. : Szabó Zoltán                      Képv.: Huszárovics Antal 

            Polgármester                     Polgármester 

 

 

 

 

 

jogi ellenjegyző: 

 

pénzügyi ellenjegyző: 
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