
 

Előterjesztés 
a Bicske Építő Kft. 2018. I. és II. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról  
 
 
 

1. előterjesztés száma: 334/2018. 
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 I. negyedév 

 3. melléklet – Egyszerűsített évközi beszámoló eredmény kimutatása I. negyedév 

 4. melléklet – Jegyzőkönyv a Felügyelő Bizottság 2018. I. negyedéves üléséről 

 5. melléklet – Egyszerűsített évközi beszámoló mérlege „A” változat II. negyedév 

 6. melléklet - Egyszerűsített évközi beszámoló eredmény kimutatása II. negyedév 

 7. melléklet - Jegyzőkönyv a Felügyelő Bizottság 2018. II. negyedéves üléséről 
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 2018. évi I. és II. negyedéves beszámolóját. 

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

1. A Kft. benyújtotta a 2018. I. negyedéves beszámolóját, amely az alábbiakat tartalmazza: 

 I. negyedéves egyszerűsített beszámoló mérlegét és eredmény kimutatását 
 jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság üléséről 

 



A kimutatások alapján a mérlegfőösszeg 176.746e Ft, az előző évhez képest 12,10%-os 
csökkenést mutat, a saját tőke mértéke a mérlegfőösszeg 98,85%-a, az előző évhez képest 
3,87%-os csökkenést mutat. 

 

2. A Kft. benyújtotta a 2018. II. negyedéves beszámolóját, amely az alábbiakat tartalmazza: 

 II. negyedéves egyszerűsített beszámoló mérlegét és eredmény kimutatását 
 jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság üléséről 

 

A kimutatások alapján a mérlegfőösszeg 197.502e Ft, az előző évhez képest 1,78%-os 
csökkenést mutat, a saját tőke mértéke a mérlegfőösszeg 94,61%-a, az előző évhez képest 
2,82%-os növekedést mutat. 

 

Bicske, 2018. szeptember 14. 

 

    Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

 

1. melléklet a 334/2018. számú előterjesztéshez 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A Bicske Építő Kft. 2018. I. és II. negyedéves beszámolójának elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Bicske Építő Kft. 2018. I. negyedéves beszámolóját 176.746e Ft mérlegfőösszeggel 
és -7 026 eFt adózott eredménnyel elfogadja, 

2. a Bicske Építő Kft. 2018. II. negyedéves beszámolóját 197.502 eFt mérlegfőösszeggel 
és 5.116 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 
Határidő: 2018. szeptember 26. 
Felelős: polgármester 
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