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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 3:109 § (2) 
bekezdése értelmében a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető 
üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a 
számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés. A 
Ptk. 3:120 § (2) bekezdése szerint, ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a 
beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában 
dönthet. 
 
A Szilasvíz Kft. ügyvezetője a fentiekre tekintettel eljutatta az Önkormányzat számára a 
Szilasvíz Kft. 2014. évi beszámolóját, amely tartalmazza a mérleget, az eredmény-kimutatást, 
és a kiegészítő mellékletet, valamint megküldte a 2015. április 30. napján tartott Felügyelő 
Bizottsági üléséről készült jegyzőkönyvet és a Felügyelő Bizottság beszámolóval 
kapcsolatban tett jelentését. A fenti dokumentumok a jelen előterjesztés 1., illetve 2. számú 
mellékletét képezik.  
 
Tekintettel arra, hogy költségcsökkentési okokból, és arra figyelemmel, hogy azt jogszabály 
nem teszi kötelezővé a Szilasvíz Kft.-nél jelenleg nem működik könyvvizsgáló, így a Ptk. 
3:129 § (1) bekezdése szerinti könyvvizsgálói jelentés nem készült a beszámolóval 
kapcsolatban.  
 
A Szilasvíz Kft. 2014. évre vonatkozó viszonylag jelentős, 62.570 eFt összegű veszteségét az 
eredményezi, hogy a Kft. a 2014. évben csak 2014. január 23. napjáig folytatott viziközmű-
szolgáltatási tevékenységet, mely időpontot követő időszakban így a szolgáltatásból fakadóan 
bevételei nem keletkeztek.  
 
A fentiektől függetlenül azonban, mivel 2014. január 1. napján a Szilasvíz Kft. minősült a 
víziközmű-szolgáltatónak, ezért az egész 2014. évre eső közműadót, 26.830 eFt összegben a 
társaságnak kellett megfizetnie.  
 

 

 



Fontos kiemelni, hogy a veszteséget nagymértékben növelték olyan tételek is, amelyek valós 
pénzkiadással nem jártak, csak számvitelileg jelentek meg a cég ráfordításai között, ilyen 
ráfordítás volt például, hogy az értékesített eszközöket, raktári anyagokat ki kellett vezetni a 
könyvekből, mint ahogy a selejtezett tárgyi eszközöket és raktári anyagokat is. A vevők vízdíj 
kintlévőségével kapcsolatban pedig 15.320 eFt értékvesztés volt elszámolandó.  
 
A veszteségre tekintettel osztalék fizetése nem javasolt. 
 
A társaság követelésállománya jelentős, 106.356 eFt, bár a kintlévőségek összege valamelyest 
csökkent a tavalyi évhez képest.  
 
A veszteség a 169.194 eFt eredménytartalék terhére finanszírozható, azonban 
megállapítható, hogy a víziközmű-szolgáltatási tevékenység megszűnése következtében, 
és az ebből a tevékenységből eredő bevételek, és feladatok hiányában a cég további 
fenntartása csak további veszteséget termel, amely folyamatban javulás nem várható. A 
fentiek miatt javasolt a cég mielőbbi megszüntetése, és végelszámolása, ellenkező esetben 
a napi szintű működtetés már nem lesz Önkormányzati plusz források rendelkezésre 
bocsátása nélkül megoldható.  
 
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 
 

Határozati javaslat 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szilasvíz Kft.-nek a jelen 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező 2014. évi beszámolóját 109.676 eFt 
mérlegfőösszeggel, és -62.570 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szilasvíz Kft. taggyűlésén ennek 
megfelelően szavazzon.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 
 

Kistarcsa, 2015. május 15. 
 
 
 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 
 


