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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:   Javaslat a Kaláz Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)  3:120 § (2) 
bekezdésére, a 3:122 § (3) bekezdésére, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. 
§ (1) bekezdésére tekintettel a gazdasági társaságok kötelezettsége a tulajdonos felé az előző 
évi gazdálkodásukról szóló beszámoló elkészítése. 
 
A Kaláz Kft. 2021. évi tevékenységéről az alábbi rövid összefoglalót adom: 
A társaság alapvetően kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott, 2021. évi bevételeinek 
összege (10,434 millió Ft) jelentősen meghaladta a kiadások összegét (619 ezer Ft). A 
Sportcsarnoktól származó bérleti díj bevételek és a Váci Tankerület által az iskolai osztályok 
Sportcsarnokban tartott testnevelés óráinak ellentételezéseként szerződés alapján utalt 
összeg 2021-ben növekedést mutatott az előző évihez képest. A Sportcsarnoknak a 
járványhelyzetre és az elvégzett beruházásokra tekintettel adott bérleti díj kedvezmények, 
valamint a járvány előttinél alacsonyabb óraszámú iskolai testnevelés órák miatt a Kft. 
bevételei ugyanakkor továbbra is elmaradnak az elvárható szinttől.  
A 2021. évi adózott eredmény a 13,283 millió Ft összegű értékcsökkenési leírás miatt negatív 
lett (-3,487 millió Ft).  
 
 
 
Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló, a Felügyelő Bizottság 2022.05.16-i üléséről készült 
jegyzőkönyv és jelenléti ív 
  

 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 

 
 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kaláz Kft. 
ügyvezetőjének a gazdasági társaság állapotáról, valamint a folyamatban lévő ügyekről szóló 
tájékoztatását elfogadja, és a megtett intézkedéseket jóváhagyja. A gazdasági társaság 2021. 
évre vonatkozó beszámolóját 64 740 e Ft mérlegfőösszeggel, - 3 487 e Ft mérleg szerinti 
eredménnyel, illetve a beszámolóhoz kapcsolódó dokumentumokat a megismert formában 
jóváhagyja.  
 
Felelős: polgármester, a Kaláz Kft. ügyvezetője 
Határidő: azonnal 
 
 

Budakalász, 2022. május 16. 
dr. Göbl Richárd 
   polgármester 



JEGYZbKoxyv

a Kal'iz Ipari Kereshedelmi Szolgr{ltat6 Korl{1olt telel6ss6gii .frirsasrig

(a tovribbiahban: Kal6z Kfi.) t cltigycl6 Bizottshginali

2022. Mirjus 16. napi iil6s616l

Jelen vaunak:

.lerl<ovich Piter, a Feliigye)o Bizottsag tagja

Ormdndail<i Bal6zs, a Feltigyel6 Uizofisdg ragia

Sirnon Peter, aKaldz I(ft. rigyvezetoje

Napirendi pontok:

r 1. A Feliig;,e16 Bizoftsag Ugyrendjdnek elfogad6sa

" 2, A Kalaz I(ft. 2021. evi besz6rrol6jdnal< elfogad6sa

A fenti napirendi pontokat a tagok egyhangri szavazlssal elfogadt6k.

A tagok kdt igen szavazat mellett Jerkovich Pdtefi vAlasaofiak meg jeg1,zokdn1,y hitelesit<jnek.

A Feliigl,elo 13izotts6g azalabbi hat6rozatoi<at hozra:

I 12022.05.1 6. sz. Hat|rozat

Az l. napirendi ponrhoz:

A Feliigyelo Bizotts6g 2 szavazattal, egyhangrilag fogadta el a FelUgyelo Bizotts6g Ugyrendjdt

2 12022.0 5. | 6. sz. lf atdr ozat

Az 2, napirend i ponthoz:

A Feliigyelo Bizotts6g 2 szavazattal, egyhangfrlag fogadta el al{alfzKft.2021. dvi besz6mol6j6t.

BLrdakaldsz, 2022 Mh jLrs i6

?
Orrr6ndlaki Baihzs. elnoh

w
.icrliovich eter, jegy zol<Onyv lr ite J es ito


































