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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 
Tárgy: Javaslat a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. „v.a.” beszámolójának 

elfogadására. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft (BKÜ) Budakalász Város Önkormányzata 2004-ben 
alapította a település szennyvíz hálózatának üzemeltetése céljából. A gazdálkodás 
sajátossága volt, hogy az indulás óta, utólagos szerződéskötéssel, utólagos elszámolás 
alapján történt az átvett szennyvíz mennyiségért fizetendő díj az átvevő Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt. (FCSM) számára. Az átvett szennyvíz mennyiségének mérésére a 
teljes működés alatt nem került sor. Ez 2013-ra éves szinten, a korábbi szerződéses árakat 
figyelembe véve 60-65 millió Ft. körüli kötelezettség állományt jelentett, amely teljesítése 
kizárólag a vevő követelés állomány hatékony beszedésével történhetett volna meg. Ennek 
elmaradása okozta 2014.12.31-re a nagymértékű veszteséget.  
 
A 2013-ban megjelent Vizi közmű törvény rendelkezései miatt, amely gyakorlatilag 
eldöntötte a BKÜ Kft, mint szolgáltató megszűnését, problémát jelentett a fizetési 
hajlandóság rohamos csökkenése. További problémát jelentett 2014.06.01-től a tevékenység 
átadása a Dmrv Zrt. részére, amely következtében szolgáltatási bevételek hiányában az FCSM 
felé felhalmozott tartozást az FCSM peresítette. A gazdasági társaság tevékenysége az utóbbi 
2 évben veszteséges volt, 2014 végére felélte saját tőkéjét. A végelszámolás folytatásához a 
saját tőke pótlása két lépcsőben megtörtént, biztosítva ezzel az FCSM-mel időközben 
megkötött törlesztési megállapodásban foglalt fizetési kötelezettségeket. A Tulajdonos belső 
ellenőri vizsgálat lefolytatását rendelte el 2015-ben, amely feltárta a veszteséges 
gazdálkodás legfőbb okait. A belső ellenőri jelentés alapján a tulajdonos képviselője 
rendőrségi feljelentést tett a felelősség tisztázása érdekében. A Rendőrség fél évet 
meghaladó vizsgálat után a nyomozást megszűntette, mivel bűncselekményt nem talált. 
 
A Kft. mérlegében pozitív változás, hogy 2016.12.14-én a követelés állomány jelentősen 
meghaladja a céltartalékokkal együtt a kötelezettség állományt. A fogyasztói állományt 
nyilvántartó szoftverben a behajthatatlan állomány egy része már ki lett vezetve, azonban a 
600 tételt elérő tartozók listáján még megközelítőleg 150 fogyasztói tartozás kiküldésre vár. 
A behajtással kapcsolatban elkezdődött az első peres eljárás is. A végelszámolás kezdete óta 
mintegy 100 részletfizetési megállapodást kötöttünk, és mintegy 15 millió Ft. összeget 
szedtünk be. Az eddigi tapasztalatok alapján tartható lesz a kezdeti vevőkövetelés állomány 
45-50%-nak beszedése, amely még kb. 25 millió Ft-ot jelent. Azonban ezen tételek esetében 
magas lesz a behajtási költség is, és számolni kell be nem hajtható tételekre is kifizetett 
behajtási (ügyvédi, végrehajtói, bírósági) költségekkel is.  
 
A veszteséges működés bevételi tevékenység hiányában nem igényel magyarázatot, a már 
számvitelileg korábban bevételként könyvelt, de pénzügyileg nem realizálódott bevételek 
csupán a likviditást javítják. A Kft. 2015-ben még a végelszámolási időszakból megörökölt 
költségeket is fizette, így pl. az időben fel nem mondott riasztási rendszer előfizetési díjait, a 
telefonszolgáltató díjait és az FB korábbi 2 évben ki nem fizetett tiszteletdíjait. A 2016. évben 
állandó költségként a könyvelési díj (100.000 Ft/hó), a behajtással kapcsolatos ügyvédi díjak, 
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és eljárási illetékek jelentkeznek. Sikeresen visszaigényeltünk a korábban elsősorban az 
FCSM-től befogadott számlák után az áfá-t, 28 millió Ft. értékben.  
A még FCSM felé hátralévő br. 43.500.000 Ft. tartozásból 35 millió Ft-ot saját erőből tudunk 
fedezni. A legközelebbi tőkeemelésre év végén lesz szükség a tervezettnél csekélyebb 
mértékben. 
 
A BKÜ Kft. éves beszámolójának elfogadása tulajdonosi hatáskör, amely forduló napja a 
végelszámolás kezdete miatt 2016.02.14. A beszámolók tartalmazzák a jogszabályi 
követelményeket, a könyvelő a rendelkezésére bocsátott analitikák alapján elkészítette a 
mérleget és eredmény kimutatást, amelyet elfogadásra javasolok.  
 
Mellékletek:  

1. Mérleg 
2. Kiegészítő melléklet 

 
A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem elő. 
 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakalászi Közmű 
Üzemeltető Kft. v.a. 2016.02.14-i éves beszámolóját, 130.432 eFt-os mérleg főösszeggel és 
6.199 eFt. veszteséggel. Felhatalmazza a végelszámolót a beszámoló közzétételére.  

 
Határidő: 2016.06.30. 
Felelős: Végelszámoló 

 
 

 
 
Budakalász, 2016. május 12. 
 

Pál József 

végelszámoló 
 
 
 



Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. „VA”  
Stat.szám: 13255059-3700-113-13 

Cégjegyzékszám: 13-09-098603 

 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

 

 

2015. február 15.-2016. február 14. végelszámolási időszak egyszerűsített éves beszá-

molójához 
 

 

Működési forma: 

 

Korlátolt felelősségű társaság. A társaságot 2004. március 18.-án alapította 3 millió forint jegyzett 

tőkével Budakalász Város Önkormányzata. A törzstőke teljes egészében készpénzben került befize-

tésre. A társaságot 2004. április 28-án jegyezte be a Pest megyei Cégbíróság.  

A társaság jegyzett tőkéje 2015. december 15-én a tulajdonos döntése szerint emelésre került, a 

jegyzett tőke összege 44.700 ezer Ft. 

A társaság székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

Tevékenységi köre:  

 

Fő tevékenysége: Szennyvíz gyűjtése, kezelése 

Budakalász Város Önkormányzata, mint 100%-os tulajdonos, 2015. január 13.-án az 1/2015. számú 

Kt. határozatában döntött a Kft. jogutód nélküli végelszámolásáról. A végelszámolás kezdő idő-

pontja 2015. február 15. napja. 

A végelszámolói feladatok ellátásával 2/2015. Kt. határozatával Pál Józsefet, a Budakalászi Pol-

gármesteri Hivatal Gazdasági és Adóiroda vezetőjét bízta meg. 

 

 

A számviteli politika alapelvei: 

Könyvvezetés módja: kettős könyvvezetés. 

Az éves beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló (A típusú). 

Az eredménykimutatás formája: összköltség eljárású (A típusú). 

A beszámoló készítésének fordulónapja a megelőző években tárgyév december 31. A mérlegkészí-

tés napja a 2015. évi beszámoló vonatkozásában 2015. február 15- 2016. február 14. 

  
Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési elvek:  

 
1. A befektetett és forgóeszközöket a társaság beszerzési áron tartja nyilván. Beszerzési árként a 

számviteli törvényben megforgalmazott beszerzési árat alkalmazza a cég.  

2. Amortizációs politika: a tárgyi eszközök, immateriális javak értékcsökkenési leírását lineáris 

módszerrel állapítja meg a társaság. Az amortizációs kulcsot az eszközök használatbavételekor a 

várható használati idő alapulvételével, eszközönként állapítja meg. Az amortizációt az üzembe 
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helyezés napjától, időarányosan számolja el. A 100 ezer forint egyedi beszerzési értékű tárgyi 

eszközöket, és immateriális javakat az üzembe helyezéskor egy összegben amortizálja.  

3. Az immateriális javakról és a tárgyi eszközökről egyedi nyilvántartókartont vezet. Az év végi 

leltározáskor külön leltárfelvételi ív nem készül, hanem az egyedi nyilvántartó kartonokkal való 

egyeztetéssel történik a leltározás. Az év során teljesen amortizált eszközökről, mint érték nél-

küli tárgyi eszközökről mennyiségi nyilvántartást vezet.  

4. Készlet értékelése: saját termelésű készlet a tevékenység jellegéből kifolyólag nem keletkezik. 

A vásárolt készleteket beszerzéskor felhasználásként, a vásárolt árukészleteket az eladott áruk 

beszerzési értéke számlán könyveli évközben. Mivel a társaság a vásárolt készletekről év közben 

sem mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartást nem vezet 

5. Követelések és kötelezettségek értékelése: a követeléseket a kötelezettségeket a mérlegkészítés 

előtt egyeztetéssel ellenőrzi és egyedenként értékeli a társaság.  

6. Céltartalék képzése: a céltartalék képzése során is alkalmazza a társaság az egyedi értékelés el-

vét. Céltartalék csak számviteli törvény 41.§-ában előírt fizetési kötelezettségekre képez.  

7. A jelentős és lényeges hibák: a jelentős hibák közül azokat, amelyeknek hatására a társaság saját 

tőkéje 25 %-kal tér el a helyesbített év beszámolójában közölt saját tőke összegétől, lényeges 

hibának minősíti a társaság. A lényeges, valamint a jelentős hibák elszámolásánál a társaság a 

számviteli törvény előírásai szerint jár el.  

8. A társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett, ezért a tulajdonos könyvvizsgálatra szóló szerző-

dést a 2015. -2016. évi beszámoló vonatkozásában nem kötött.  

 

A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete 

 
A társaság eszközeinek összetétele: 

Eszközök összetétele 
       

        
adatok eFt-ban 

Megnevezés 

Előző év Tárgyév 
Változás 

(%) Összeg    
(E Ft) 

Részarány 
(%) 

Összeg     
(E Ft) 

Részarány 
(%) 

Befektetett eszközök 90 0,01 63 0,01 0,7 

Immateriális javak 0 0 0 0 
 Tárgyi eszközök 90 0,01 63 0,01 0,7 

Befektetett pénzügyi eszközök   
 

  
 

  

Forgóeszközök 139 971 99.99 130 369 99,95 0,07 

Készletek   
 

  
 

  

Követelések 139 838 99,95 128 236 99,98 8,3 

Értékpapirok   
 

  
 

  

Pénzeszközök 133 0,01 2 133 0,04 160 

Aktív időbeli elhatárolások 
  

0 0 
 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 140 061 100,00 130 432 100,00 0,7 
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Források összetétele 
  

 
 

    

        
adatok eFt-ban 

Megnevezés 

Előző év Tárgyév 
Változás 

(%) Összeg    
(E Ft) 

Részarány 
(%) 

Összeg     
(E Ft) 

Részarány 
(%) 

Saját tőke -21 400 -15,27 14 101 10,81 
 Jegyzett tőke 3 000 2,15 44 700 34,21 1 490 

Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)       
 

  

Tőketartalék       
 

  

Eredménytartalék -22 104 -15,78 -24 400 -18,7 -110,39  

Lekötött tartalék 
  

          

Értékelési tartalék       
 

  

Mérleg szerinti eredmény -2 296 -1,64 -6 199 -4,7 -270 

Céltartalékok 40 594  28.98         14 504           11,12  35,7 

Kötelezettségek 49 387 35,26 101 777 78,06 206,08 

Hátrasorolt kötelezettség 
 

          

Hosszú lejáratú kötelezettségek       
 

  

Rövid lejáratú kötelezettségek 49 387 35,26 101 777 78,06 206,08 

Passzív időbeli elhatározások 71 480 51,03 50 0,01 0,01 

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZE-
SEN 140 061 100,00 130 432 100,00 93,12 

 

 

A Társaságnál az értékesítés nettó árbevétele (szolgáltatási bevétel) 0 Ft, mivel a szolgáltatás nyújtását 

a Társaság 2014. 06.01-től befejezte. 

A 2015. évi veszteség miatt a saját tőke 6 199 e Ft-al csökkent, a tőkeemeléssel 41 700 e Ft összeggel  

növekedett, ezzel a saját tőke újra pozitív összegű, egyenlege 14,1 millió Ft. 

A társaság kötelezettségei összességében tekintve tovább emelkedtek, ennek oka a Fővárosi Csatorná-

zási Művek Zrt-vel kötött elszámolási szerződés szerinti számla lekönyvelése a szállítói tartozások 

közé. Az összes kötelezettségből a szállítók követelése 101 759 eFt, részaránya az összes kötelezettsé-

géből 99,9%. A beszámoló időpontjában ebből a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. felé fennálló köte-

lezettség 72 045 e Ft (az összes szállítói tartozás 70,1 %-a).   

 

 Befektett eszközök 

 

A Társaság 2015. évben tárgyi eszköz beszerzést nem végzett. 

A meglévő eszközeiből a használhatatlan eszközöket 2014. évben leselejtezte, a meglévőkre az érték-

csökkenést elszámolta. 

  

Követelések 

    

     Vevőkkel szembeni követelések 
 

98 893 208Ft 

Társasági adó előleg 
 

 239 900 Ft 

ÁFA túlfizetés 
 

28 889 367 Ft 

Helyi adók (IPA) 
 

213 428 Ft 

Követelések mindösszesen   128 235 903Ft 

 

A követelés állomány döntő hányada a fogyasztói követelések. Az állomány tisztázására azután kerül-

het sor teljes egészében, hogy az összes tartozás kiküldésre került. Ebből még hátra van 120-150 tétel, 
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amely várhatóan június 30-ig megtörténik. A jövő évi követelés állomány már egy tisztázott adatot fog 

tartalmazni.  

Pénzeszközök 

Pénztár                     141 964 Ft 

Bankbetétek egyenlege       1 991 406 Ft  

Összesen          2 133 370  Ft  

 Saját tőke változás 

   

     Nyitó (2015.02.15.) 

  
-21 400 eFt 

Tőke emelés 

  
41 700 e Ft 

Tárgyévi mérleg szerinti ered-

mény:   -6 199 eFt 

   Záró (2014.12.31.) 

  

-14 101 e Ft 

 

Kötelezettségek 

Szállítók 101 759 203 Ft 

Személyi jövedelem adó köt. 

 

14 069 Ft 

Bérjárulékok 

 

2 960 Ft 

Szakképzési hozzájárulás, egyéb köt.   1 000 Ft 

Kötelezettségek  összesen 101 777 232 Ft 

  

Az összes szállítói állományból a Budakalász Város Önkormányzat felé fennálló tartozás 15 019 ezer 

Ft. 

 

Passzív időbeli elhatárolások: 

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások a mérleg fordulónapja előtt elszámolt olyan költsé-

gek, amelyek csak azt követően lesznek pénzkiadások. 

 

Számviteli szolgáltatás 
 

50 000 Ft 

Passzív időbeli elhatárolások összesen 50 000Ft 



5 
 

 

Egyéb kiegészítések 

 

A Társaság működése 2015. évben veszteséges volt, ezért társasági adót nem fizetett. Az összes bevé-

tele 1 ezer Ft volt(egyéb bevétel kerekítési különbözetből), az összes bevételt csökkentő tételek együt-

tes összege 0 ezer Ft (alvállalkozói teljesítések), a korrigált összes bevétel 1 ezer Ft. A jövedelem mi-

nimummal nem kellett számolni. 

  

A társaság átlagos statisztikai létszáma ebben az időszakban 1 fő, amely a végelszámolás előtti idő-

szakra korlátozódott (a végelszámoló megbízási szerződés szerint látta el feladatát). A részükre kifize-

tett összes 2015. évi bérköltség 1 332 ezer Ft volt. 

A beszámoló összeállításáért, könyvviteli feladatok irányításáért felelős személy:  

Molnár Odette (MKVK 006016) 

Silverconto Kft. 

2011 Budakalász, Fürj utca 7. 

 

A Társaság működését (csatorna-hálózat üzemeltetés) 2014. 06.01-jétől befejezte. Ennek oka, hogy a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló  2011. évi CCIX. törvény a 35. § (1) szerint  a víziközmű-szolgáltatást 

a Hivatal által kiadott engedély alapján lehet végezni. A Hivatal az engedély kiadását megtagadja, ha a 

kérelmező vonatkozásában (a törvény 1. melléklet szerinti képlet alapján kiszámított) felhasználói 

egyenérték nem éri el a 150 ezret. Mivel ez a feltétel a Társaságnál nem áll fenn, tevékenységét a hi-

vatkozott jogszabály szerint tovább nem végezheti. A végelszámolás időszakának egyetlen tevékeny-

sége a követelés állomány tisztázása, és behajtása. 

 

Budakalász, 2016. május 09.       

 

 

 

 

 

 

 

  Pál József 

  végelszámoló 

 


