
ELŐTERJESZTÉS 

 
az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási kötelezettségéről  

szóló 276/2016. (IX.28.) számú határozat visszavonásáról 

 

1. előterjesztés száma: 384/2018 

2. előterjesztést készítő személy neve: Ádámné B. Erika 

3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve:  

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

- 1. melléklet – határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:   

 - Gazdálkodási Bizottság 

 - Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

Tisztelt Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 276/2016. (IX.28.) számú határozatában 

döntött az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok negyedéves beszámolási 

kötelezettségéről. 

Nevezett határozat alapján a gazdasági társaságoknak negyedévente kell elkészíteniük és 

benyújtaniuk az ügyvezetésről, vagyoni-, pénzügyi helyzetről és az üzletpolitikai feladatok 

teljesítéséről szóló beszámolóikat, melyhez a mérleget és eredménykimutatást is csatolni 

szükséges. 

Az elmúlt időszakban több esetben érkezett megkeresés a társaságok vezetőitől, valamint a 

felügyelőbizottságoktól, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül hivatkozott döntését és az 

adminisztrációs teher csökkentése érdekében a beszámoló készítési kötelezettséget féléves 

időszakban határozza meg. 

 

A fenti indokokat figyelembe véve javasoljuk a 276/2016. (IX.28.) számú határozat 

visszavonását és a beszámolási kötelezettség féléves és éves benyújtási határidejének 

meghatározását. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a határozati javaslat megvitatására és támogatására.  

 

 

Bicske, 2018. november 6. 

 

 

Tisztelettel: 

 

Pálffy Károly 

polgármester 

 

 



1. melléklet a 384/2018. számú előterjesztéshez 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási 

kötelezettségéről szóló 276/2016. (IX.28.) számú határozat visszavonásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási kötelezettségéről 

szóló 276/2016. (IX.28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi, 

2. az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási kötelezettségét 

féléves időszakban határozza meg, 

3. az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolóinak leadási 

határidejét az alábbiak szerint határozza meg: 

Féléves beszámoló leadási határideje: minden év augusztus 15. 

Éves beszámoló leadási határideje: minden év március 31. 

 

 

Határidő: 2018. 11.28. 

Felelős: polgármester 

 


