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Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 
 

        
134/2010.(V.25) számú előterjesztés 

 
E L ŐT E R J E S Z T É S 

 
A Képviselő-testület  

2010. május 25-i rendkívüli ülésére 
 

Tárgy:  Javaslat az Önkormányzat tulajdonában vagy résztulajdonában 
lévő gazdasági társaságok 2009. évi beszámolójának elfogadására, 
személyi döntések meghozatalára, valamint jogi és célszerűségi 
vizsgálat elrendelésére 

Készítette:   Dr. Udvarhelyi István Polgármesteri Kabinetiroda vez. 
   Sándor József ügyvezető 
   Zicsi-Liess Tamás ügyvezető 
  
Egyeztetve:  Sándor József, a Kábel TV Kft. ügyvezetője 

 Zicsi-Liess Tamás, a Kaláz Kft. és a Közműüzemeltető Kft.  
ügyvezetője 

   Balsai Judit Pénzügyi Osztályvezető 
    
          
Ellenőrizte:   Dr. Papp Judit Irodavezető 
    Nagy Zsolt aljegyző 
 
 
Látta:   Dr. Molnár Éva jegyző 
   

 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság   

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
    
   

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalandó.  
 

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség 

szükséges. 
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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában vagy résztulajdonában lévő 

gazdasági társaságok 2009. évi beszámolójának elfogadására, személyi döntések 

meghozatalára, valamint jogi és célszerűségi vizsgálat elrendelésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény a gazdálkodó szervezetek és gazdasági 

társaságok számára kötelezően beszámoló készítését írja elő az alábbiak szerint:  

 

BESZÁMOLÁS ÉS KÖNYVVEZETÉS 

Beszámolási kötelezettség 

„4. § (1) A gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről 

az üzleti év könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott 

könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles - magyar nyelven - készíteni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti beszámolónak megbízható és valós összképet kell 

adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), 

pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről. 

(3) A törvényben előírtakon túlmenő, további információkat kell a kiegészítő 

mellékletben megadni, amennyiben e törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli 

alapelvek érvényesítése nem elegendő a megbízható és valós összképnek a 

mérlegben, az eredménykimutatásban történő bemutatásához. 

(4) A törvény előírásaitól csak abban a kivételes esetben lehet - a könyvvizsgáló 

egyetértése és ilyen tartalmú nyilatkozata mellett - eltérni, ha az adott körülmények 

mellett e törvény valamely rendelkezésének alkalmazása [ideértve a (3) bekezdés 

szerint a kiegészítő mellékletben való bemutatást is] nem biztosítja a (2) bekezdés 
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szerinti megbízható és valós összképet. Minden ilyen eltérést közölni kell a 

kiegészítő mellékletben, bemutatva annak indokait, valamint az eszközökre-

forrásokra, a pénzügyi helyzetre és az eredményre gyakorolt hatását is. 

(5) A törvény előírásaitól való (4) bekezdés szerinti - kivételes esetekre vonatkozó - 

eltérés nem eredményezheti azt, hogy a bemutatott összkép ellentétes az Európai 

Közösség e jogterületre vonatkozó irányelveiben foglaltakkal, illetve nem lehet olyan 

számviteli eljárás eredménye, amelynek alkalmazása nincs összhangban azokkal. 

 

8. § (1) A beszámoló formája az éves nettó árbevétel nagyságától, a mérleg 

főösszegétől, a foglalkoztatottak létszámától, mindezek határértékeitől függ. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti beszámoló lehet: 

a) éves beszámoló, 

b) egyszerűsített éves beszámoló, 

c) összevont (konszolidált) éves beszámoló, 

d) egyszerűsített beszámoló. 

(3) A gazdálkodónak a (2) bekezdés szerinti beszámolót kettős könyvvitellel kell - 

a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - alátámasztania. 

(4) Egyszeres könyvvitellel alátámasztott - a (2) bekezdés d) pontja szerinti - 

egyszerűsített beszámolót készíthet a gazdálkodó, ha azt e törvény vagy az 5-6. §-

okban hivatkozott kormányrendelet lehetővé teszi. 

(5) A gazdálkodó legfőbb irányító (vezető) szervén, ügyvezető szervén és felügyelő 

testületén belül a tagok együttes kötelezettsége - a külön jogszabályban 

meghatározott hatáskörükben eljárva - annak biztosítása, hogy az éves beszámoló, az 

egyszerűsített éves beszámoló és az összevont (konszolidált) éves beszámoló 

[ideértve a 10. § (2) és (3) bekezdése alapján a nemzetközi számviteli standardok 

szerint elkészített összevont (konszolidált) éves beszámolót is], valamint a 

kapcsolódó üzleti jelentés összeállítása és nyilvánosságra hozatala e törvény 

előírásainak megfelelően történjen. 
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9. § (1) Éves beszámolót és üzleti jelentést köteles készíteni a kettős könyvvitelt 

vezető vállalkozó, a (2) bekezdésben foglaltak kivételével. 

(2) Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, 

ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot 

jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi 

határértéket: 

a) a mérlegfőösszeg az 500 millió forintot, 

b) az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot, 

c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt. 

(3) A (2) bekezdés előírásait részvénytársaság, a konszolidálásba bevont 

vállalkozás, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, valamint az 

olyan vállalkozó, amelynek kibocsátott - a 3. § (6) bekezdésének 2-3. pontja szerinti - 

értékpapírjai tőzsdei kereskedelme engedélyezett vagy az engedélyezést már 

kérelmezték, nem alkalmazhatja. 

(4) Nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót az a vállalkozó, ahol az üzleti év 

a naptári évtől a 11. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján tér el. 

(5) Jogelőd nélkül alapított vállalkozónál - a (2) bekezdés b) pontjában foglaltak 

alkalmazásakor -, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év egyikének vagy 

mindkettőnek az éves nettó árbevétel adatai hiányoznak vagy csak részben állnak 

rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható éves nettó árbevételt és - ha van - a megelőző 

(első) üzleti év éves (éves szintre átszámított) nettó árbevételét kell figyelembe 

venni. Az előbbiekben foglaltak megfelelő alkalmazásával kell eljárni a (2) bekezdés 

a) és c) pontja tekintetében is. 

(6) Az a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely könyvvizsgálatra nem 

kötelezett, egyszerűsített éves beszámolóját, saját választása alapján a 98/A. § 

szerinti sajátos módon is elkészítheti. 

(7) A (6) bekezdés szerinti sajátos egyszerűsített éves beszámoló választása esetén 

a gazdasági társaság a választásától mindaddig nem térhet el, amíg a választás 

feltételeinek megfelel. 
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10. § (1) Összevont (konszolidált) éves beszámolót és összevont (konszolidált) 

üzleti jelentést is köteles készíteni - a 116-117. §-ban foglaltak kivételével - az a 

vállalkozó, amely egy vagy több vállalkozóhoz fűződő viszonyában a 3. § (2) 

bekezdésének 1. pontja értelmében anyavállalatnak minősül. 

(2) A nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló 1606/2002/EK 

rendelet 4. Cikke hatálya alá tartozó vállalkozó az (1) bekezdés szerinti 

kötelezettségének azzal tesz eleget, hogy a rendeletben foglalt eljárás alapján az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett nemzetközi 

számviteli standardoknak megfelelően állítja össze az összevont (konszolidált) éves 

beszámolóját. A vállalkozó a kihirdetett nemzetközi számviteli standardokban nem 

szabályozott kérdések tekintetében e törvény előírásait köteles alkalmazni, a 

kihirdetett nemzetközi számviteli standardokkal összhangban. 

(3) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó vállalkozó az (1) bekezdés szerinti 

kötelezettségének azzal is eleget tehet, ha a (2) bekezdés szerint kihirdetett 

nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően állítja össze az összevont 

(konszolidált) éves beszámolóját azzal, hogy a kihirdetett nemzetközi számviteli 

standardokban nem szabályozott kérdések tekintetében e törvény előírásait köteles 

alkalmazni, a kihirdetett nemzetközi számviteli standardokkal összhangban. 

(4) Ahol e törvény, illetve más jogszabály összevont (konszolidált) éves beszámoló 

kifejezést használ, ott azon a (2) és (3) bekezdés szerinti, az Európai Parlament és a 

Tanács a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló 2002. július 19-i 

1606/2002/EK rendelete előírásainak megfelelően összeállított összevont 

(konszolidált) éves beszámoló is értendő.” 

 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Sándor József, a Kábel TV Kft. 

ügyvezetője nyugdíjba vonul, szükséges új ügyvezető kinevezése.  
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Az idézett jogszabályhely alapján előterjesztem a Budakalász Kábel Tv. Kft., a 

Kaláz Kft., valamint a Közműüzemeltető Kft. 2009. évi beszámolóját, amelyet a 

csatolt mellékletek tartalmaznak. A Kaláz Kft. mérlegbeszámolója a korábbi évek 

gazdálkodása miatt vagyonvesztést tartalmaz. 

Tekintettel arra, hogy a ciklus vége közel van, szükségesnek tartom, hogy a 

gazdasági társaságok teljes átvilágítása megtörténjen. Az átvilágításról szóló 

eredmények ismeretében a Képviselő-testület szükség esetén lépni tud, és minden 

szempontból megfelelő módon tud elszámolni a gazdasági társaságok felett gyakorolt 

kontroll során megtett lépésekkel. Kérem a Képviselő-testület felhatalmazását, hogy 

a gazdasági társaságok költségvetésének terhére gazdasági, célszerűségi, jogi 

vizsgálatot folytathassunk le valamennyi gazdasági társaságnál. 

1. Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Budakalász Kábel Tv. Kft. 2009. évi beszámolóját. A Képviselő-testület a Kábel TV 

Kft. vonatkozásában az eredménytartalékból és a mérleg szerinti eredményből 33 M. 

Ft osztalék tulajdoni hányad szerinti felosztását jóváhagyja. 

 

Felelős: Polgármester, valamint a Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal 
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2. Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Kaláz Kft. 2009. évi beszámolóját.  

Felelős: Polgármester, valamint a Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal 

3. Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Közműüzemeltető Kft. 2009. évi beszámolóját. 

 Felelős: Polgármester, valamint a Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal 

4. Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a nyugdíjazás miatt megüresedő Kábelt TV Kft. ügyvezetői posztjának 

betöltésére pályázatot írjon ki, és a soron következő rendes testületi ülésre tegye meg 

az új ügyvezető személyére vonatkozó előterjesztését.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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5. Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete annak érdekében, hogy teljes 

képet kapjon a tulajdonában, vagy résztulajdonában lévő gazdasági társaságok 

aktuális állapotáról, teljes körű gazdasági, jogi, célszerűségi vizsgálat lefolytatását 

rendeli el. A vizsgálat fedezetét a gazdasági társaságok biztosítják. A Képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert, hogy legalább 3 árajánlat bekérése alapján 

válassza ki a vizsgálat lefolytatására alkalmas szakembert, és a vizsgálat 

eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

Felelős: Polgármester, a gazdasági társaságok ügyvezetői 

Határidő: azonnal 

 Budakalász, 2010. május 20. 

Parlagi Endre 

polgármester 

melléklet: a gazdasági társaságok záradékolt mérlege 


